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    Det talade ordet gäller! 
 
 
 
 
 
Tal av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin 
1 maj 2006 i Kungsbacka och Göteborg  
 
 
Mötesdeltagare! Demonstranter! 
 
För drygt en vecka sedan talade jag i Mackmyra utanför Gävle, då vi högtidlighöll 100-
årsminnet av föreningsrättsstriden vid Mackmyra sulfitfabrik våren 1906. 
Då var fackföreningsrörelsen ung och medlemstillströmningen till facket var stor.  
 
Många av arbetarna vid fabriken anslöt sig till en fackförening i Gävle. Bolagsstyrelsen 
reagerade skarpt och var fast besluten att inte ”använda sig av arbetare, som ansluta sig till 
socialistisk fackorganisation”. Arbetarna hotades med uppsägning och vräkning om man inte 
gick ur fackföreningen. 
 
Det var bara två arbetare som följde den uppmaningen.  
Det blev en lång konflikt. Fabriken stängdes. Arbetarna som bodde i bolagets bostäder 
vräktes. Ca 40 familjer med 120 minderåriga barn – totalt ca 200 personer - kastades ut från 
sina bostäder med möbler och bohag. 
 
Mackmyras arbetare fick starkt stöd från många och fabriksledningen fick till sist ge sig.  
 
I september undertecknade arbetsgivaren och Grov- och Fabriksarbetareförbundet ett avtal 
som gav arbetarna rätt att organisera sig; föreningsrätten erkändes, arbetarna återanställdes 
och flyttade tillbaka till sina hem. En värdefull seger hade vunnits. 
 
Hjältarna i Mackmyra hade lyckats. De hade utkämpat en strid som idag är svår att föreställa 
sig. Med arbete, försörjning och bostad som insats tog de strid för föreningsrätt och 
människovärde. De hade en vision om ett bättre samhälle och en insikt om att kampen för att 
uppnå det, den måste vi ta tillsammans. Visionen om en samhällsmodell byggd på rättvisa och 
solidaritet, liksom insikten om den kollektiva styrkan har varit vägledande för arbetarrörelsen 
i framväxten av det moderna välfärdssamhället. 
 
  x x x 
 
Mötesdeltagare! 
 
Det var arbetarna i Mackmyra och andra som tog kampen som ledde till att arbetsgivarna till 
slut erkände föreningsrätten. Men än i dag är vare sig rätten att organisera sig eller rätten att 
leva i ett demokratiskt samhälle självklar överallt; vi har fortfarande en värld där många lever 
i ofrihet och förtryck. 
 
Världens snabbast växande ekonomi, Kina, är en diktatur där fria fackföreningar är förbjudna. 
I Colombia mördades förra året nära 100 personer bara för att de var fackligt aktiva. 
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Tänk för ett ögonblick tanken att vårt möte här skulle avbrytas av polis och militär.  
Tänk tanken att ni som är här idag skulle bli arresterade för att ni visar vad ni tycker.  
Att socialdemokratiska partier och fria fackföreningar skulle vara förbjudna. 
 
Den tanken är givetvis helt främmande för oss. Men faktum är att bara några mil härifrån 
händer just detta. I Vitryssland, ett av våra närmaste grannländer.  
 
Egentligen ska vi inte vara förvånade. För diktatorer och profitörer har alltid sett facket som 
ett hot.  
 
De vet att den fackliga tanken hotar deras makt.  
De vet att fackliga organisationer står för en människosyn och en samhällssyn som ger männi-
skor kraft att förändra sina liv.  
 
Och att människor som sluter sig samman i en fackförening kan förändra maktförhållandena i 
ett samhälle. Det visade arbetarna på sulfitfabriken i Mackmyra. 
 
Därför, kamrater, demonstrerar vi idag under våra röda fanor på första maj!  
 
Därför visar vi idag vår internationella solidaritet med de kvinnor och män över hela världen 
som vågar sina liv i kampen för fred, frihet och mänskliga rättigheter! 
 
  x x x 
 
Mötesdeltagare! 
 
Segrarna är inte vunna för alltid. Vi måste fortsätta kämpa för våra fackliga rättigheter och vi 
måste kämpa mot de krafter som vill ställa löntagare mot löntagare. Det främsta skyddet mot 
det är starka kollektivavtal. För oss bygger idén om kollektivavtal på solidaritet; på en insikt 
om ett gemensamt intresse. Insikten om att de egna villkoren inte kan skyddas om andra 
tvingas sälja sitt arbete billigare. Det handlar om att förhindra underbudskonkurrens.  
 
De flesta är överens om att villkoren på arbetsmarknaden bäst regleras genom avtal mellan 
parterna. Det är ett enkelt och accepterat sätt att byta arbetsskyldighet och arbetsfred mot 
garanterade löne- och anställningsvillkor.  
 
Oenigheten gäller alltså inte hur framtidens arbetsmarknad ska regleras. Att det ofta blir en 
kamp om avtalens innehåll är inte heller något nytt. Det som debatten handlar om idag är 
vilka som ska omfattas av avtalen och om vilka kollektivavtal som ska gälla i Sverige. De 
som slutits av parter på den svenska arbetsmarknaden eller av parter i ett annat land? 
 
Leif Östling, vd för ett av våra stora och viktiga företag, lastbilstillverkaren Scania, som i 
olika sammanhang har tryckt på att det är värdefullt att vi har kvar produktion i Sverige, har 
också sagt att: 

 
”… det skulle vara en bra solidaritetshandling om företagen kunde ta in 
temporärt anställda från Polen, Lettland, Slovakien på deras hemländers 
löner.” 
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Menar han med det att produktionen ska finnas kvar i Sverige till priset av sämre villkor för 
arbetstagarna? Det är en skymf mot de polska, lettiska och slovakiska arbetarna att tala om 
”solidaritetshandling”. Vi har en öppen arbetsmarknad inom EU – de har rätt att arbeta här! 
Och de har rätt till samma lön som andra. 
 
Vi har inget emot att polska arbetare arbetar i Sverige. Vi är emot polska löner i Sverige, med 
svenska levnadsomkostnader. 
 
På svensk arbetsmarknad säger vi ja till lika behandling och nej till diskriminering! 
Skäms på dig, Leif Östling! 
 
  x x x 
 
Men Leif Östling är inte ensam – alltför ofta får vi höra från näringslivet och borgerligheten 
att fler jobb förutsätter lägre löner och större löneskillnader. Annars riskerar vi en massflykt 
från Sverige. Men är det sant? Är globaliseringen ett hot mot jobben och välfärden? 
 
Jag förstår oron över att företag flyttar sin produktion utomlands, men bilden av ”företag som flyr 
Sverige” är inte rättvisande. Visst flyttar en del jobb från landet, men det finns också svenska 
företag som väljer att flytta hem igen. Det finns också många internationella företag som väljer att 
investera i Sverige. Hotet om massflykt från Sverige används ofta av dem som tycker att Sverige 
ska satsa på att möta den globala konkurrensen med sänkta löner och sämre trygghetssystem. 
Bara hotet om det ska få löntagare att böja nacken och sluta ställa krav, allt för att inte riskera 
jobben.  
 
Men otryggheten är inte vår väg att möta framtiden. 
Vår modell handlar om satsning på ökad kunskap och kompetens; om en trygghet i 
förändring. Vi ska inte konkurrera med sänkta löner och försämrad trygghet för löntagarna. Vi 
ska konkurrera med välutbildade löntagare som får och tar ansvar, med bra relationer mellan 
parterna på arbetsmarknaden, bra tillgång på forskning och utveckling, god infrastruktur och 
bra offentlig service. Det är bara så vi kan utveckla ett modernt välfärdssamhälle! 
 
  x x x 
 
Ett viktigt bidrag till utvecklingen av vårt land är de många svenskar som i olika perioder 
invandrat från andra länder. Sverige är det land i Europa som har störst andel utlandsfödda. Vi 
är stolta över att vara ett öppet land, men det innebär också ett stort ansvar.  
 
Göteborg är en stad som alltid varit öppen för nya svenskar. Hit kom tidigt människor från 
Finland, Italien och Jugoslavien till industrin, något som haft stor betydelse för tillväxten i er 
region.  
 
Under senare år har invandringen utgjorts av människor som flytt undan krig och förtryck. 
Något som var påtagligt också under 90-talet, när Sverige var ett land med massarbetslöshet. 
Bristen på arbete har medfört att många alltför länge stått utan egen försörjning. Men det går 
att förändra. Det har ni tydligt visat här i Göteborg. 
 
För ett par år sedan fick kommunen tillsammans med Fastighets ta emot en utmärkelse från 
Rådet för Integration i Arbetslivet för ett projekt i stadsdelen Bergsjön.  
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Vi vet alla att arbete är nyckeln till så mycket annat i vårt samhälle. Ni gjorde något praktiskt 
av den insikten genom uppsökande verksamhet i stadsdelen, genom rekrytering och 
utbildning av de blivande fastighetsskötarna. Det handlade inte om att rea in arbetskraft. Nej, 
ni jobbade med det som man vill jobba med för alla; att bredda jobben och utveckla arbetet. 
Ni lyckades förbättra integrationen, minska arbetslösheten och samtidigt göra något åt bristen 
på arbetskraft inom fastighetsbranschen.  
 
Det här är ett exempel, men faktum är att även Volvo Lastvagnar har fått pris. Ni har en stolt 
historia och rika erfarenheter i Göteborg. Nu kan ni bana väg för att ytterligare förbättra 
integrationen. 
 
LO har i fem år arbetat med en kraftsamling för integration med fokus på alla människors lika 
värde och lika rätt. En viktig del av det projektet har varit att synliggöra invandrarnas egen 
historia. Det har resulterat i flera uppskattade böcker av fackligt aktiva invandrare. Nu senast 
”Finska arbetare minns och berättar”, där medlemmar i Volvos Verkstadsklubb här i Göteborg 
berättar sin historia.  
 
Det är vår ingång till en framgångsrik integration – att utgå från rätten till lika behandling. 
Om vi fortsätter att utveckla integrationsarbetet med fokus på lika behandling, så har Sverige 
alla förutsättningar att bli ett föregångsland inom en 10-årsperiod. Hjälp oss att anta den 
utmaningen, Göran Johansson! 
 
I stark kontrast till det står folkpartiet, med en politik som ligger långt ifrån folkpartiets 
tidigare socialliberala inriktning. Även om folkpartiet inte kallar sig för de nya folkpartisterna 
så har partiet verkligen fått en ny inriktning under Lars Leijonborgs ledning.  
 
Man ska inte blunda för svårigheterna, men när Lars Leijonborg talar om 
utanförskapsområden, så är det ett slag mot alla dem som arbetar för lika möjligheter. Han 
stigmatiserar hela områden – och alla människor som bor där. Han får det att låta som att 
människor där inte vill bidra till vårt gemensamma - att alla där lever på bidrag.  
 
Lars Leijonborg har med Botkyrka, årets kvalitetskommun 2003, liksom Bergsjön, på sin lista 
över ”utanförskapsområden”.  
 
Förstår inte Lars Leijonborg det är sådana påståenden som skapar och förstärker den 
främlingsfientlighet som skapar oro i vårt samhälle. Förstår han inte att svårigheterna inte har 
med människors bakgrund att göra, utan att det handlar om den sociala situationen.  
 
Det är dags att göra upp med bilden av Sverige i internationell strykklass. Vet inte Lars 
Leijonborg att det är drygt 800 000 löntagare med utländsk bakgrund som arbetar, att nästan 
var fjärde medlem i LO-förbunden har utländsk bakgrund och var sjunde är född i ett annat 
land, att 15 000 av förbundens förtroendevalda är utrikes födda. 
 
Nej Lars Leijonborg, sluta upp med särbehandlingen! Hjälp till att göra Sverige till ett bra 
land att leva i och till ett föregångsland för integration! 
 
  x x x 
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Mötesdeltagare! 
 
Redan på 30-talet sa Ernst Wigforss att  
 
” … människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång.”  
 
Och varför sa han det?  
Jo, han såg redan då på trettiotalet arbetets värde – både för den enskilda människan och för 
samhället. Han såg sambandet mellan arbete och välfärd. Han såg framför sig framväxten av 
välfärdssamhället, men förstod också att det bygger på en rättighet för alla att få arbeta och få 
bidra till att bygga vår framtid. 
 
Det är minst lika sant idag. Därför blir kampen för allas rätt till arbete den viktigaste 
valfrågan.  
 
Det brukar sägas att det parti som bäst kan bekämpa arbetslösheten vinner valet. Och då borde 
valet redan vara avgjort!  
För det går en skarp skiljelinje mellan arbetarrörelsen och högeralliansen när det gäller synen 
på jobben och välfärden.  
 
Socialdemokratin kan gå in i valrörelsen med ett gott självförtroende. Vi har en framgångsrik 
mandatperiod bakom oss.  
Och vi kan med gott samvete säga att: Det går bra för Sverige! 
 
300 000 fler människor har ett jobb att gå till idag jämfört med 1994 när socialdemokraterna 
tog över efter den borgerliga regeringen.  
 
Föräldraförsäkringen har stärkts. 
 
Barnbidragen har höjts. 
 
200 000 nya bostäder har byggts. 
 
Sjukvården har fått mer resurser. 
 
40 000 färre människor lever idag på socialbidrag. 
 
Detta är klassisk socialdemokratisk reformpolitik. Och listan kan göras längre.  
 
I vårbudgeten kunde den socialdemokratiska regeringen dessutom presentera fler välkomna 
och viktiga förslag.   
 
Jag tänker framför allt på att man nu uppfyller det gamla LO-kravet om en tandvårdsreform. 
Tänderna ska inte vara ett klassmärke.  
Jag tänker också på den stora och välbehövliga satsningen på äldreomsorgen. 
Socialdemokratin har tagit ansvar och kommer att fortsätta driva en politik för jobb och 
välfärd. 
 
Mot det ska vi ställa högeralliansens löfte om skattesänkningar – som jag väljer att kalla 
nedrustning. I ett första steg ska man sänka skatterna med 51 miljarder kronor. Inom två 
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mandatperioder ska skatterna sänkas med hela 250 miljarder kronor. Det är ofattbart mycket 
pengar. Det motsvarar alla barnbidrag, hela föräldraförsäkringen och all utbildning från 
förskola till högskola. Eller hela sjukvården.  
 
Det är den skattesänkningen som den borgerliga alliansen vill genomföra. Vi vet att det 
kommer att drabba alla, men i första hand kommer det att slå mot arbetslösa och sjuka. 
Det blir ett helt annat samhälle. Det är klart att det blir ett systemskifte då, eller hur?  
 
  x x x 
 
Även om mycket går bra, så finns det allt för många som står utanför. Vi kan aldrig acceptera 
arbetslösheten. Det handlar inte bara om att ha en lön utan också om att ha en meningsfull 
vardag, att vara efterfrågad. Att få vara stolt över sitt yrke.   
 
Vi kan ännu bättre. Jag ska sammanfatta vår politik för jobb och välfärd i fyra punkter: 
 
Det första och helt grundläggande är att vi har en bra ekonomisk politik.  
Vi måste ha en stabil ekonomisk politik för en långsiktigt hållbar tillväxt. Politiken har varit 
ansvarsfull, men för försiktig, vilket har lett till att jobben inte kommit i den takt som 
förväntats.  
 
Under det senaste året har det vänt. Regeringen har tagit till kraftfulla åtgärder för att få bukt 
på arbetslösheten och allt pekar mot att dessa åtgärder börjar bära frukt.  
 
Som en följd av det kan vi också se en kraftigt ökad efterfrågan och att de nya jobben 
kommer. Därför är det viktigt att Riksbanken tar sitt ansvar. Sverige har länge haft en låg 
inflation. Trots det hotar Riksbanken med ytterligare räntehöjningar. Det är ett hot mot 
jobben! Vi kräver att Riksbanken tills vidare inte höjer räntan mer.  
 
Det andra som krävs är att alla rustas från början genom en bra utbildning . 
Arbetarrörelsen står för en skola för alla, där resurserna måste satsas där det bäst behövs. Vi 
vill inte ha moderaternas skolpeng, lika för alla. Det kommer att öka segregationen i skolan. 
Vi vill inte att barn och ungdomar delas in efter om de är ”teoretiskt kunskapstörstiga” eller 
”lättare lär med händerna” som den borgerliga alliansen vill. Alla ska ha möjlighet att gå 
vidare till högskolan.  
 
Men då måste vi garantera att alla ungdomar tar sig igenom gymnasieskolan. Det är 
oacceptabelt att var femte inte gör det idag. Det är viktigt att ha höga ambitioner när det gäller 
högskolan. Men nu måste fokus flyttas till gymnasieskolan.  
 
Det är viktigt att satsa på rätt utbildning. Den som börjar en utbildning vill veta att den leder 
till ett jobb. Idag har vi brist på utbildade industriarbetare, snickare, vvs-are och målare, 
fordonsmekaniker yrkesförare och undersköterskor. Här måste kommunerna ta sitt ansvar! 
 
Fler måste få bra yrkesutbildningar som leder till jobb. Den som valt fel eller hoppat av 
gymnasieskolan måste få en chans till; man måste kunna komma tillbaka till en 
yrkesutbildning. Ingen ung ska lämnas utanför. Alla ska med! 
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För det tredje måste arbetsmarknadspolitiken skärpas; vi ska ha en arbetslinje som 
omfattar alla. 
Vi ska ta vara på varje människas vilja och förmåga att arbeta, ge stöd till omställning vid 
arbetslöshet och underlätta inträde i arbetslivet. Vi ska hålla fast vid arbetslinjen! 
 
Globaliseringen kräver mer av aktiv arbetsmarknadspolitik. Inte mindre.  
Trygghet i förändringen är grunden i vår arbetslinje. 
 
Vi accepterar inte den borgerliga alliansens låglönelinje!  
 
Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av välfärden och skyddar oss mot lönesänkningar. 
Vi vill höja taket i a-kassan. Det handlar inte bara om trygghet för den som blir arbetslös. Det 
handlar om trygghet för alla löntagare.  
 
Alla behövs! Det är arbetarrörelsens solidariska väg. Vi måste underlätta att arbeta efter 
förmåga. Därför måste både antalet lönebidragsplatser öka och taket för lönebidrag höjas så 
att fler grupper kan omfattas. Vi har inte råd att förlora en enda möjlig arbetad timme. 
 
Det finns människor som anses vara för sjuka för att kunna arbeta, men för friska för att få 
sjukpenning. De får ingen ersättning, vare sig arbetslöshetsersättning eller sjukpenning. 
Människor ska få allt stöd för att komma i arbete. Mycket har gjorts av regeringen. Men här 
måste regeringen ta krafttag, så att människor inte hamnar mellan stolarna! 
Vi ska se till att inte någon lämnas utanför. Alla ska med! 
 
I Frankrike demonstrerade nyligen hundratusentals människor mot den franska regeringens 
beslut om särskilda ungdomskontrakt utan någon som helst anställningstrygghet. Maud 
Olofsson blev inspirerad och föreslog liknande ungdomsavtal i Sverige.  
 
Den franska regeringen tvingades ge sig och komma med nya och bättre förslag för att 
underlätta för ungdomar att få arbete. Men Maud Olofsson och centern vidhåller sitt förslag. I 
helgen har vi sett stora annonser där de lyfter fram ungdomsavtalen. Men annonserna döljer 
att centerns förslag till ungdomsavtal handlar om att unga ska få jobb utan någon som helst 
trygghet; att man kan få sparken och tvingas lämna jobbet från en dag till en annan utan  
motivering.   
 
Vi tycker precis som centern att ungdomar ska få justa jobb – men också justa villkor. Vi vet 
att mer än hälften av ungdomarna under 25 år som arbetar redan har en otrygg anställning. Vi 
vet också att när de nya jobben nu kommer, så minskar arbetslösheten bland ungdomarna i 
snabbare takt än för många andra grupper.  
 
Det är med bra utbildning, möjlighet till praktik med handledning, bidrag till jobbsökarresor 
och flyttbidrag som gör vi det lättare för ungdomar att få jobb - inte med särbehandling och 
otrygga anställningar!  
 
För det fjärde krävs att vi har en politik som ger goda förutsättningar för företagen att 
växa.  
Grundläggande för att företagen ska kunna fortsätta att växa är att de har anställda som har en 
bra utbildning och som får möjlighet att utvecklas vidare i jobbet. Ge de anställda bättre 
möjligheter till ansvar och inflytande så kommer kreativiteten på köpet.  
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Samverkan är ett nyckelord. Samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet måste bli 
mycket bättre, för att underlätta de ungas etablering i arbetslivet. Samverkan med omgivande 
samhälle är viktigt för att näringspolitiken ska få tydligare regionalt fokus. Tillväxtarbetet i 
kommuner och regioner, för er i del i Västra Götaland, är viktigt.  
 
(Kungsbacka) Samverkan mellan näringslivet och högskolan är central i en modern 
näringspolitik. Förra året talade Carl Bennet här i Kungsbacka. Han om någon personifierar 
samverkan mellan näringslivet och samhället och högskolan. Han efterlyste då mer pengar till 
forskning och nu satsas det mer än någonsin på forskning. Det behövs om vi skall kunna 
utveckla företagen i en allt tuffare internationell konkurrens.  
 
 (Göteborg) Här i Göteborg kan det handla om hur man binder samman hamnen med 
vägnätet och järnvägen för att företag ska lättare och billigare kunna utbyta varor och tjänster. 
Det kan handla om insatser för ökad pendling, så att människor kan lättare kan ta sig till och 
från jobbet. Det handlar givetvis i om kopplingen mellan universitet och högskolor i regionen. 
Jag vet att LO och partiet regionalt är aktiva i det regionala tillväxtarbetet.  
 
Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Det kan man inte tro när man 
lyssnar till företagsledarna i Sverige. Vi må ha olika uppfattningar om i vilken utsträckning 
politiken ska gynna företagarna, men vi är helt överens om att politiken ska gynna 
företagande.  
 
  x x x 
 
Vi står för utveckling, arbete för alla och trygghet i förändringen.  
Vad har högeralliansen att erbjuda? 
 
I fredags fick jag brev från moderaternas partisekreterare Littorin. I brevet, som han också 
skickat ut till alla svenska massmedier, föreslår Littorin ett samarbete mellan moderaterna och 
LO apropå den samverkan LO haft med socialdemokraterna i över 100 år. Han formulerar sitt 
erbjudande såhär:  
 
”Under de kommande drygt fyra månaderna fram till valet lovar vi att fortsätta arbeta för 
arbetslinjen, för att fler ska ges möjlighet till jobb och därmed en egen lön …” och så vidare. 
”Är du beredd att samverka för detta med oss? I sånt fall föreslår jag att vi ses för en fortsatt 
diskussion.”  
 
I fyra månader – så länge lovar alltså moderaterna att stå för arbetslinjen och för att 
människor ska få jobb! Och vad händer efter valdagen? Formuleringen är skrämmande och 
säger allt om moderaternas syn på dom frågor som är så viktiga för LO-förbundens 
medlemmar.  
 
LO tackar nej till det generösa erbjudandet!  
 
Moderaterna försöker ta över våra begrepp. De kallar sig för ett nytt arbetarparti. I stora 
helsidesannonser raljerar de över att vi har demonstrerat i 115 år och hävdar att ingen har 
lyssnat på oss. Vi vet mycket väl att moderaterna inte har lyssnat. Tror de att brukspatron 
Lundeberg i Mackmyra skulle lyssna på arbetarna? Nej, det krävdes flera månaders stängning 
av sulfitfabriken för att arbetarna skulle få rätt att organisera sig. Tror de att Gösta Bohman 
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eller Carl Bildt lyssnade? Lyssnar Fredrik Reinfeldt på oss? Nej, det finns inget som visar att 
moderaterna lyssnar på oss. 
 
Gnuggar vi lite på moderaternas fasad finner vi samma gamla höger som vi känner igen från 
Mackmyra.  
 
Skillnaden är att i dag hotar inte moderaterna med att ta ifrån oss våra hem när vi är fackligt 
aktiva. De nöjer sig istället med att höja avgiften till facket och a-kassan – en extra kostnad på 
runt 4 000 kr om året – och det beror enbart på den facklig-politiska kampen att 
maktförhållandena ser annorlunda ut idag.  
 
Vi som är samlade här vet vad moderaternas förslag betyder. Med en dubblering av 
fackföreningsavgiften och fler otrygga anställningar riskerar vi att få svagare fackföreningar 
framöver. 
 
Moderaterna vet att om anslutningsgraden sjunker kommer inte vi kunna kontrollera vare sig 
att dagens kollektivavtal följs eller se till att vi i framtida förhandlingar får vår rättmätiga del 
av den växande kakan.  
 
Moderaterna driver på för låga löner, arbetslöshet och otrygghet. De vill försämra för de 
arbetslösa. En person med en lön på 16 000 kronor i månaden ska tvingas ta ett nytt arbete 
med en lön under 9 000 kronor. Efter skatt och boendekostnader finns det inte mycket kvar att 
leva på.  
 
Den moderata arbetslinjen är en låglönelinje. Först delar de upp oss i de som arbetar och de 
som står utanför. Och sen sänker de lönerna!  
 
Högern tror att människors drivkraft ökar av otrygghet, men vi vet att trygghet ger mod att 
förändra. Högeralliansens program för fler jobb kan sammanfattas i fler otrygga jobb till lägre 
lön och sämre ersättning om man drabbas av arbetslöshet.  
 
Är det så vi vill ha det? Är det så vi skapar framtidens arbetsmarknad? 
 
  x x x 
 
Den socialdemokratiska regeringen har i vår lagt fram förslag om förenkling och förstärkning 
av lagen om anställningsskydd. Det förbereds också förslag om rätt till heltid. Det tycker vi är 
bra. Det är helt i linje med LOs program för facklig feminism och skapar förutsättningar för 
att vi ska kunna få en jämställd arbetsmarknad. Med en socialdemokratisk regering som 
lagstiftar om rätt till heltid och tryggare anställningar, så lovar jag att vi fackligt ska göra vad 
vi kan i nästa avtalsrörelse för att få mer jämställda löner. 
 
Ändringen i anställningsskyddet innebär att arbetsgivarna fritt kan anställa för viss tid, 
samtidigt som tryggheten för arbetstagarna förbättras. Reglerna för återanställning skärps. En 
arbetstagare som varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt 14 månader under en 
femårsperiod ska få en tillsvidareanställning Det är väl rimligt!?   
 
Men då drar kampanjapparaten igång. Vi får höra att Gröna Lund måste stängas, att 
skidnäringen och potatisodlingen hotas om förslaget genomförs.  
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Hur dumma tror de att vi är? Tror de verkligen att det är det vi vill? Hur många röster skulle 
socialdemokraterna vinna på att Gröna Lund eller Liseberg skulle tvingas stänga? Nej, gå hem 
och läs på förslaget och försök inte lura folket med er falska anklagelser om att vi vill försvåra 
för företagarna att driva sin verksamhet och att anställa. 
 
Det är väl inte bara arbetstagarna som ska stå risken? Det är väl inte bara de unga kvinnorna 
som ska sitta hemma vid telefonen och vänta på ett samtal från arbetsgivaren. Det är väl inte 
bara de unga som ska hindras från att flytta hemifrån, för att de inte får en fast anställning och 
inte kan få en bostad? 
 
Samma sak när det gäller vårt krav att göra heltid till en rättighet och deltid till en möjlighet. 
Svenskt Näringsliv hotar med att tiotusentals jobb skulle försvinna om rätten till heltid blir 
verklighet.  
 
De gör åtminstone två tankefel: För det första att det bara skulle finnas ett visst antal jobb att 
dela på. För det andra att det i så fall bara är de många unga kvinnorna med låglönejobb som 
ska ta ansvaret genom att dela på jobben. 
 
Jag har ett mycket bättre förslag.  
Det finns all anledning att rikta skarp kritik mot de höga löneökningarna, ”bonusar” och 
styrelsearvoden i näringslivet. Därför är mitt förslag: 
Låt direktörerna dela på jobben. Varför ska de arbeta heltid? De har ju råd att jobba deltid 
med sina höga löner.  
 
  x x x 
 
Mötesdeltagare! 
 
Det är snart dags för oss att gå till valurnorna. Den 17 september är det dags. Det är 
demokratins högtidsdag när vi lägger vår röst, när vi väljer den framtida politiken.  
  
Vi väljer rött eller blått. 
Vi väljer en löntagarvänlig eller en löntagarfientlig regering. 
Vi väljer en politik för en rättvisare värld eller en politik som leder till ökade klyftor. 
 
Det spelar roll vilka partier som styr landet. Många av LO-förbundens medlemmar säger att 
de inte har råd med en borgerlig regering. De har genomskådat högeralliansens 
varumärkesstöld/falska marknadsföring. De vet att det spelar roll. De ser skiljelinjerna. De vet 
att det sätter spår i plånboken. 
 
Det finns en del som hävdar att det är dags för regeringsskifte eftersom socialdemokraterna  
”suttit vid makten” så länge.  
 
En av dem är Carl Henrik Svanberg, Ericssons vd, som har sagt att : 

”Jag tror att en regering eller ett företag som sitter länge hamnar i att fundera 
mer på vad som skapade gårdagen än hur man löser framtiden. Ett 
regeringsskifte kan vara uppfriskande”.  
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Visst kan man lättsinnigt säga att omväxling förnöjer. Men inte i det här fallet. Då 
nedvärderar man demokratin och väljarna. Carl Henrik Svanberg må vara en skicklig 
företagsledare – men jag är förvånad över hans syn på demokratin. 
 
Det är tryggt att veta att Svanberg och hans vd-kollegor bara har en röst.  
Trots att han har åtskilliga miljoner i lön,  
trots att han är vd för ett stort och för Sverige betydelsefullt företag,  
så har han bara en röst.  
Precis som alla vi andra.  
Vi har allmän och lika rösträtt. Det ska vi vara tacksamma för. 
 
Det handlar inte om att ”sitta vid makten” eller ”ta makten”, utan om att ”få makten”. 
Det är väljarna som avgör vilka som ska få makten. 
Val efter val har väljarna gett socialdemokraterna makten; vid valet 1994, vid valet 1998 och 
senast vid valet 2002.  
Och det tycker jag är uppfriskande – att väljarna gett socialdemokraterna förtroendet att bilda 
regering. 
 
Och ärligt talat: 
Hur uppfriskande skulle det vara att få ytterligare en karensdag? 
Hur uppfriskande skulle det vara att få sämre ersättning när man är arbetslös eller sjuk? 
Hur uppfriskande skulle det vara att få lämna jobbet från en dag till en annan utan 
motivering? 
 
Låt oss tillsammans se till att många går och röstar den 17 september – och att de röstar rött! 
Låt oss se till att socialdemokraterna får makten också 2006! 
- så att vi kan fortsätta att förbättra välfärden 
- så att vi kan fortsätta kampen för arbete åt alla 
- så att vi kan fortsätta kampen för en rättvisare värld. 
 
Det tycker jag skulle vara uppfriskande! 
 
Tack! 
 
 


