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Anförande LOs 1:e vice ordf. och avtalssekreterare 
Erland Olauson:   Första maj Karlskrona 2006. 
 
(Det talade ordet gäller!) 
 
Mötesdeltagare 
Det är verkligen roligt för mig som vuxit upp i Karls-
hamn att få tala just här i Karlskrona. Jag minns fort-
farande att jag som liten grabb upplevde Karlskrona 
som den stora staden. 
 
 Karlskrona har alltid – inte bara för mig som liten 
grabb - varit en port till världen. Ni har sex av Sveri-
ges nio grannländer inom 30 mils avstånd. Det är 
kortare än avståndet till Stockholm.   
 
Karlskrona är dessutom en förebild för många, dels 
som en del av världsarvet, dels som en stad som 
överlever kriser. Det visade ni nu senast när varvskri-
sen slog till. Ni klarade krisen och omvandlingen till 
ett högteknologiskt centrum. 
 
 Det tycker jag ni kan vara både stolta och nöjda 
över.  
 
Men Karlskrona har också svärtats ner av antidemo-
kratiska krafter. Jag vet att ni gör mycket för att be-
kämpa detta.  Kommunens anmälan mot  Nationalso-
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cialistisk Fronts hemsida för hets mot folkgrupp är ett 
av de senaste exemplen.  
 
Men det sker också mycket annat. ”Många, Modiga 
Möten” är namnet på en konferens som snart kommer 
att gå av stapeln här i Karlskrona.  
 
Jag vet inte hur arrangören har tänkt, men med min 
tolkning av den rubriken blir det ett starkt 
ställningstagande  
 

• Vi vet att antidemokraterna inte är många  
• Vi vet att de inte är modiga 
• Vi vet att de inte vågar möta oss öppet och 

offentligt.  
 
Men kamrater, vi ska avslöja dem. Var de än är så 
ska vi stå upp och säga:  
 
Angriper du någon på grund av deras utländska ur-
sprung eller annorlunda efternamn så angriper du oss 
alla.  Det accepterar vi inte. Alla människor har lika 
värde och lika rätt. Så enkelt är det.   
 
          
    * * * * * 
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Mötesdeltagare 
 
”Alla ska med” - står det på våra första maj-märken i 
år. Det är en självklar ståndpunkt för oss inom arbe-
tarrörelsen. Men i denna enkla mening ryms en oer-
hörd ideologisk sprängraft. Det är här som skiljelin-
jen går i svensk politik.  
 
Olof Palme har beskrivit sin vision av ett solidariskt 
samhälle på följande sätt:  
 

”Det vi vill ha är ett samhälle med trygga 
människor som orkar dela med sig av det 
goda till varandra. Det hårda egoistiska 
samhället som är svaret på högerns frågor 
skapar otrygga människor som vänder tag-
garna mot varandra i sin ensamma oro över 
att bli en av de många förlorarna i vinnarnas 
paradis”.  

 
Därför mötesdeltagare, vill vi inte ha ett samhälle där 
unga ställs mot gamla. Där sjuka ställs mot friska. 
Där arbetslösa ställs mot dem som har arbete.  
 
Därför vill vi inte ha ett samhälle där skattesänk-
ningar för dem som har arbete ska betalas av dem 
som är sjuka och arbetslösa. 
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Vi accepterar inte den borgerliga alliansens synsätt: 
att dela upp samhället i vi och dom.  Det fungerar 
inte så att vissa människor ständigt står utanför me-
dan andra arbetar.  
 

• Vi – du och jag och alla andra - blir gamla om vi 
har tur.  

• Vi – du och jag och alla andra - blir sjuka ibland. 
• Vi – du och jag och alla andra - kan drabbas av 

arbetslöshet.  
 

Vi kan alla drabbas av olyckor som gör att vi behöver 
andras stöd.  
 
Därför har vi vår gemensamma välfärd. Därför har vi 
en bra sjukförsäkring och en bra A-kassa. Vi har inte 
dessa försäkringar för att ”få bidrag” som de borger-
liga uttrycker det. Vi har dem för att vi ska vara 
skyddade om olyckan är framme och för att vi ska 
kunna vara trygga så att vi med Olof Palmes ord ”or-
kar dela med oss av det goda till varandra”. 
 
Alla ska med. Inte bara de rika, inte bara de friska 
och inte bara de som har ett arbete. Alla ska med - så 
enkelt är det.  
  
* * * * * 
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Mötesdeltagare 
 
Varför står vi här idag? Vad är som får dig och dig 
och mig och tiotusentals andra att offra en vacker 
vårdag på att demonstrera. Vad är det som driver oss?  
 
Visst är det traditioner, visst är det så att vi tycker att 
vi måste men ytterst handlar det också om drömmar. 
Att få känna att vi delar drömmen om ett rättvisare, 
tryggare och mänskligare samhälle med andra.  
 
Drömmar är viktiga. De leder oss framåt mot ett 
bättre samhälle, mot en bättre värld.  
 
Men det krävs kraft för att förverkliga drömmar. 
Kraft som vi inte har var och en för sig, men som vi 
har tillsammans med andra. Det är den kraften vi 
känner när vi engagerar oss i facket och i politiken 
och det är också den kraften vi känner när vi samlas 
den första maj.  
 
* * * * * 
 
Mötesdeltagare 
 
framtiden är inte ödesbestämd. Den påverkar vi 
själva. Det vi gör idag får effekter i morgon. Och 
möjligheterna är oändliga, kanske större än någonsin 
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tidigare. Vi är världens bäst organiserade arbetarrö-
relse. Vi är många och vi är starka.  
 
Det kan vara svårt att inse när man möts av svarta ru-
briker om företagsnedläggningar, varsel och uppsäg-
ningar. Det kan gälla Bengtsfors, Gislaved eller 
Karlskrona.  
 
Den som blir av med jobbet känner vanmakt och 
förtvivlan. Man känner oro över amorteringar och 
prisfall på lägenheten eller huset. Man känner ilska 
över företagets beslut och en känsla av hopplöshet 
när man tänker på allt arbete som man har lagt ner i 
företaget - kanske under årtionden.  
 
Trots det ska vi inte försvara jobben till varje pris. 
Det är ingen lösning att acceptera lägre löner eller 
sämre villkor för att få behålla jobben. Då blir vi på 
sikt förlorare alla. Vi måste istället försöka se möjlig-
heterna och skapa nya jobb som klarar konkurrensen.  
 
Tänk om vi skulle ha försvarat alla jobb som fanns i 
början av 1900-talet då skulle 7 av 10 av oss fortfa-
rande ha arbetat i jordbruket. Dom skulle ha produce-
rat ungefär lika mycket som dom 2 av 10 som idag 
arbetar där. Är det någon som tror att vi hade varit ri-
kare och tryggare då.  
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Vi ska rädda människor inte de jobb som för tillfället 
finns. 
 
Det är dessutom inte sant att alla jobb försvinner ut-
omlands. Trots de svarta rubrikerna visar företagens 
egna siffror att knappt 2 000 jobb har försvunnit ut-
omlands. Med tanke på att det varje år tillkommer 
och försvinner cirka 200 000 jobb i Sverige är det 
trots allt ganska lite.  
 
En del jobb flyttar till låglöneländer. Men är det bara 
något negativt?  
 
Är det dåligt att ekonomin och välståndet växer i 
Kina och Indien ? 
 
Ska vi säga: Antalet människor i världen som lever i 
absolut fattigdom minskar, världssvälten minskar - är 
det inte förskräckligt? 
  
Ska vi verkligen vara ledsna över att järnridån och 
diktaturer i Östeuropa ersatts av demokrati och fram-
tidstro?  
 
Nej, när välståndet ökar i utvecklingsländerna så ökar 
deras efterfrågan på varor och tjänster. Vem hade för 
tio år sedan trott att gruvbrytningen skulle öka i Sve-
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rige. Det beror på att utvecklingsländerna behöver 
järn, stål och koppar för sin utveckling. 
 
Människorna där kommer att vilja ha samma saker 
som vi som bilar och andra moderna bekvämligheter. 
Risken är inte att möjligheterna till jobb försvinner, 
risken ligger i hoten mot vår gemensamma miljö. Om 
vi förmår att ställa om oss till de nya kraven så inne-
bär globaliseringen inte bara hot utan också möjlig-
heter. Men då krävs det att vi satsar på det som vi vet 
kommer att behövas. Sett i det perspektivet är Pers-
sons oljekommission kanske det viktigaste som hänt i 
Sverige på senare tid. 
 
Vi kommer inte att slippa svårigheter. En del av oss 
kommer att tvingas byta jobb eller tvingas till andra 
stora förändringar. Det kan ingen regering – obero-
ende av partifärg - skydda oss emot. 
 
 Den politiska skiljelinjen går mellan socialdemokra-
tin som vill fortsätta bygga på en samhällsmodell där 
vi möter svårigheterna gemensamt. Där vi tar gemen-
samt ansvar. 
 
Och högeralliansen som tycker att var och en ska 
klara sig själv. 
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• Därför säger vi nej till att sänka ersättningsnivå i 
A-kassan till 65 procent som högeralliansen fö-
reslår.  

 
• Därför slår vi vakt om en aktiv 

arbetsmarknadspolitik 
 

• Därför vill vi utveckla yrkesutbildningen och ar-
betsmarknadsutbildningen. 

 
• Därför kräver vi att företagen använder sina stora 

vinster till framtidsinvesteringar istället för till 
hutlösa förmåner för företagsledningar och sty-
relseledamöter.   

 
Vi måste alla - företag, samhälle och löntagare - ta ett 
gemensamt ansvar för att skapa trygghet i föränd-
ringen. Vi vet att det är trygga människor som vågar 
satsa på framtiden därför slåss vi för gemensam 
trygghet. 
 
 * * * * * 
 
Mötesdeltagare 
 
Om drygt ett år löper de flesta löneavtalen på svensk 
arbetsmarknad ut. Då ska alla fackliga organisationer 
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förhandla fram nya löne- och anställningsvillkor för 
sina medlemmar. Hur de förhandlingarna kommer att 
gå avgörs av fackets styrka.  
 

• Vi behöver all vår fackliga styrka för att kunna 
göra något åt löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män.  

 
• Vi behöver all vår fackliga styrka för att klara 

ökade reallöner för löntagarna också i framtiden.  
 

• Vi behöver all vår fackliga styrka för att kunna 
höja de lägsta lönerna för dem som tjänar allra 
minst.  

 
Det vet högeralliansen och det vet våra motparter. 
Därför är deras strategi att försvaga löntagarnas orga-
nisationer.  
 

• Alliansen vill för det första fördyra det fackliga 
medlemskapet genom att avskaffa avdragsrätten 
för fackavgiften.  

 
• De vill för det andra höja egenavgiften till a-kas-

san. Detta skulle sammantaget göra at  det blir 
dubbelt så dyrt att vara med i facket. Avgiften 
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skulle höjas från mellan 300- 400 upp till 700-
800 kronor per månad.  

 
• För det tredje vill de sänka a-kasseersättningen. 

Det medför sämre ekonomi för de arbetslösa men 
också att de tvingas acceptera lägre betalda ar-
beten. Det är i sin tur ett sätt att pressa ner lö-
nerna främst för de grupper i samhället som re-
dan har de lägsta lönerna. 

 
• De vill genom att ändra arbetstagarbegreppet 

göra kollektivavtalen och arbetsrätten frivillig för 
arbetsgivarna 

 
• Sammantaget kommer detta att leda till färre 

medlemmar i facket och därmed ett svagare fack. 
 
Kollektivavtal ska få finnas kvar eftersom de leder 
till fredsplikt för de anställda, men fackens styrka i 
förhandlingar om innehållet i kollektivavtalen ska 
minska. Det leder till sämre avtal något som i sin tur 
kan leda till färre medlemmar. Minskat medlemsantal 
leder i sin tur till ännu svagare fackföreningar.  
 
Så ser strategin ut bakom de så kallade ”nya” mode-
raterna. Men det är samma gamla högerpolitik och 
den ska vi rösta nej till den 17 september! 
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 * * * * * 
 
Mötesdeltagare 
 
Det verkar inte finnas någon hejd på hur eländigt det 
är i Sverige. Det tycks inte heller spela någon roll om 
det går bra eller dåligt för företagen allt är lika elän-
digt ändå.  
 
Det hjälper inte att den brittiska tidningen The Guar-
dian - som inte kan anklagas för att vara socialdemo-
kratisk - i en av sina artiklar om Sverige hade rubri-
ken ”Det mest framgångsrika samhälle världen nå-
gonsin skådat”.  
 
Det hjälper inte att Sverige enligt World Ekonomic 
Forum är trea i världen när det gäller företagsklimat. 
 
Det hjälper inte att Sverige - när det gäller ekonomi - 
är bäst i Europa i nästan alla avseenden. Det mesta är 
ändå fel.  
 
Vi har fortfarande för hög arbetslöshet även om den 
nu är på väg ner men även på detta område är det 
ingen hejd på svartmålningen. 
 
 Organisationen Företagarna påstår exempelvis att 2 
miljoner svenskar inte var på jobbet förra året. De 
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räknar in alla möjliga och omöjliga i sin hemma-
snickrade statistik.  
 
Men är verkligen föräldralediga arbetslösa? Är stude-
rande som skaffar sig utbildning verkligen arbets-
lösa? Är den som har semester verkligen arbetslös? 
Är den som är sjukskriven verkligen arbetslös?  
 
Självfallet inte ! Deras resonemang är cyniskt och 
helt verklighetsfrånvänt. Vad hoppas de åstad-
komma? Ska vi avskaffa föräldraförsäkringen? Ska vi 
sluta att utbilda oss? Ska vi avskaffa semestern? Ska 
sjuka människor tvingas arbeta?  
 
Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisatio-
ner är just nu i färd med att sätta ett svårslaget rekord 
i skräckmålning. Deras beskrivningar av två lagför-
slag som ska stärka anställningstryggheten tar sig rent 
löjeväckande dimensioner.  
 
Det första lagförslaget syftar till att ge de som har 
tidsbegränsade anställningar förstärkt anställnings-
skydd. Det andra gäller rätt till heltidsanställningar.  
 
När det gäller de tidsbegränsade anställningarna häv-
dar SN att lagförslaget innebär att allt säsongsarbete 
förbjuds och att det skulle tvinga nöjesparken Gröna 
Lund att lägga ner! Vilket motiv skulle regeringen ha 
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för att lägga ner Gröna Lund? Och att göra det just ett 
valår? Skulle det vara ett nytt raffinerat sätt att vinna 
röster i Stockholm?   
 
Det andra exemplet gäller stärkt rätt till heltid. Det 
skulle enligt SN leda till massarbetslöshet och kosta 
företagen miljarder. Vilket motiv skulle regeringen 
ha för att skapa massarbetslöshet?  
 
Och varför skulle man vilja göra det ett valår när 
väljarna anser att frågan om arbete åt alla är den allra 
viktigaste frågan?  
 
Det ena förslaget innebär bara och att anställnings-
tryggheten ska öka ju längre man är anställd. Det 
andra innebär att en arbetstagare ska ha rätt till en 
heltidsanställning om man vill det och arbetsgivaren 
har arbetsuppgifter som möjliggör heltid.  
 
Vad är det att skrämmas om? Därför säger jag till fö-
retagarnas organisationer: Sluta att skälla på era an-
ställda. Det är faktiskt arbetstagarna som arbetar ihop 
alla de värden som vi sedan ska leva av. Sluta gnäll 
och gör något konstruktivt med de vinster som ni tjä-
nar. Använd dom för att utveckla och inte för att be-
kämpa era anställda.  
 



 15 

Längst av alla i näringslivets eget gnällbälte går ändå 
Peggy Bruzelius - styrelseproffset med många tunga 
uppdrag i svenska företag. Hon har hotat med att gå i 
landsflykt om socialdemokraterna vinner valet.  
 
Låt oss gemensamt se till att Bruzelius får hjälp att 
flytta härifrån. Låt oss göra allt för en socialdemo-
kratisk valseger så lovar jag att påminna henne om 
vad hon sagt och hjälpa till att finansiera resan. Men 
det kommer bara att bli en enkelbiljett! 
 
 * * * * * 
 
Mötesdeltagare, 
 
Men hur är det egentligen är det inte så att modera-
terna bytt fot och blivit det nya arbetarpartiet ?  
 
Frågan man måste ställa sig är:  Ljuger moderaterna? 
Moderaterna påstår sig ha gjort genomgripande för-
ändringar av sin politik. Ett parti som i alla tider be-
kämpat anställningstrygghet och fackens konflikt-
möjligheter ska nu plötsligt ha ändrat sig. Denna 
totala förändring ska ha skett under ledning av en 
partiledare som så sent som för några år sedan drev 
på för minskad trygghet för löntagarna.  
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Är det sant? Eller kan det vara så att den normala po-
litiken bara tillfälligt ligger byrålådan? Det är i så fall 
inte första gången som moderaterna dribblar med sina 
egentliga avsikter.   
 
Förre moderatledaren Gösta Bohman uttryckte sig 
ovanligt öppet i en intervju i Pockettidningen R.  
 

”Ett oppositionspartis uppgift är att komma 
till makten så fort som möjligt. När man har 
okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så 
tvingas man förenkla sitt budskap så till den 
milda grad. Detta gör att vi tvingas föra ett 
resonemang som ibland överskrider sanning-
ens gräns... Hade vi kunniga väljare, som 
visste vad det var fråga om, skulle vi aldrig 
kunna hålla på som vi gör”.  

 
Det är sant att högeralliansen mörkar om sina avsik-
ter. Men de andra partierna i alliansen tillsammans 
med Svenskt Näringsliv har var för sig långa krav-
listor.  
 
Lägger man samman det vi trots allt vet så innebär en 
borgerlig regering bland annat:  
 

• Att du lättare kan få sparken 
• Att du får svårare att få fast anställning 
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• Att du får lägre ersättning om du blir sjuk eller 
arbetslös 

• Att du riskerar sänkt lön  
• Att kollektivavtal och arbetsrätt blir frivilliga för 

arbetsgivarna 
 
Då vill jag säga till högeralliansen. Vi är varken 
okunniga eller dumma. Vi tänker inte låta oss luras – 
vi lägger vår röst på socialdemokraterna.  
 
För nästan 25 år sedan gick u-båt U 137 på grund här 
utanför. Det får mig osökt att tänka på högerallian-
sen. Den borgerliga alliansen är nämligen inte helt 
olik en ubåt.  
 
Ingen vet säkert vad de bär för last. De är oense om åt 
vilket håll de är på väg och har gamla sjökort. Frågan 
är inte om de kommer att gå på grund utan när.  
 
Det spelar ingen roll vilken allians besökande ubåtar 
hör till. Vi vill inte ha dem här. Låt oss se till att vi 
har ett fortsatt alliansfritt Sverige också efter den 17 
september! 
 
* * * * * 
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Den 17 september bestämmer du och jag, våra gran-
nar och arbetskamrater, våra släktingar och vänner. 
Vi bestämmer hur framtiden ska bli tillsammans. Det 
är det som är demokrati. Din röst är lika mycket värd 
som någon annans. Så är det inte alltid. Då är det fi-
nanshajar på den globala finansmarknaden och leda-
möterna i de multinationella företagens slutna styrel-
serum som fattar beslut om vår framtid. 
  
Låt oss lova varandra att göra vad vi kan – var och en 
av oss – för att se till att alla använder sin möjlighet 
att bestämma Sveriges framtid den 17 september. 
 
Då får vi en fortsatt socialdemokratisk regering. En 
regering som sätter kampen mot arbetslösheten högst 
upp på dagordningen och som vill fortsätta att bygga 
ut vår gemensamma välfärd.  
 
Tack för att ni har lyssnat! 
 
 * * * * * 
 
 
 
 
     
 


