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Tal av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin 
Första maj 2005 Stockholm 
 
    Det talade ordet gäller! 
 
 
Mötesdeltagare 
Årets första maj paroll är trygghet och solidaritet. Två tidlösa värden som för oss inom 
arbetarrörelsen är intimt förbundna med varandra.  
 
Eller som Olof Palme formulerade det: Vi vill ha 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 taggarna mot varandra i 
sin ensamma oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis”. 
 
Precis så är det.  
Genom att vara solidariska med varandra, dela på riskerna och ställa upp för varandra så 
blir vi alla tryggare.  
 
Det gäller våra välfärdssystem. Alla bidrar efter förmåga och får stöd efter behov.  
Det gäller våra arbetsvillkor. Vi lovar varandra att inte jobba till lägre lön eller sämre 
arbetsvillkor än det som vi har kommit överens om. Genom att hålla ihop och vara 
solidariska kan inte arbetsgivaren spela ut oss mot varandra.  
 
Trygghet och solidaritet rör den innersta själen inom arbetarrörelsen. Det kommer vi 
aldrig att kompromissa med.  
 
 * * * * * 
 
Mötesdeltagare 
Solidariteten är inte bara en ledstjärna här i Sverige utan också för hur vi ser på världen. 
Vi har alltid varit en stark röst mot förtryck och fattigdom och alltid varit solidariska med 
tredje världen. För några månader sedan drabbades vi av en global katastrof som påverkat 
oss alla. Det blir så tydligt om vi tänker på offren efter Tsunamin. Nationsgränser spelade 
ingen roll. Människor från hela världen drabbades av en flodvåg som bokstavligen svepte 
bort hundratusentals liv.  
 
Våra tankar går till alla som drabbats. Det är viktigt att alla får stöd för att bearbeta det 
osannolika och fruktansvärda som hänt. I Sverige och över hela världen.  
 
För befolkningen i området har katastrofen varit dubbel. Förutom alla människoliv som 
ryckts bort har hela samhällen, bostadshus och arbetsplatser spolats bort. Årets 1-maj-
insamling går därför till I-fondens insamling för en återuppbyggnad i Sydostasien. 
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De kommer att behöva allt stöd. Samtidigt finns risken att storföretag struntar i alla regler 
om arbetsmiljö, arbetstider och löner om inte de lokala fackföreningarna har resurser att 
förhandla och ställa krav. 
 
Därför stödjer vi fackföreningar och andra demokratiska folk- och frivilligrörelser.  
Det handlar om trygghet och solidaritet.  
 
Demonstranter 
Det är alltid lika härligt att se alla människor, de röda fanorna och känna det engagemang 
som är så starkt att man nästan kan ta på det.   
 
Jag vill helt ägna mitt tal åt det största samhällsproblem vi har i Sverige idag. Jag vill tala 
om arbetslösheten och det utanförskap som så många känner. Jag vill tala om hur vi kan 
få ett arbetsliv för alla.  
 
Vi vet att bland de 231 444 som i mars var öppet arbetslösa finns en enorm kraft. 
Vi vet att alla de 130 512 som är i åtgärder gladeligen skulle byta det mot ett jobb. 
 
Ändå läggs allt ansvar på den enskilde individen. Moderaterna är som alltid värst. Det har 
tyvärr blivit populärt att hänga ut de som står utanför arbetsmarknaden som lata fuskare.  
 
Moderaternas strategi är att försöka slå en kil mellan de som har arbete och de som för 
närvarande står utan. För vill man sänka a-kassan måste man först försöka sprida en bild 
av att många fuskar så att en sänkning av ersättningsnivåerna bara drabbar ”de andra”.  
Inte de som jobbar och sliter.  
 
Det visar att moderaterna inte har en aning om vad arbetslösheten innebär.  
 
Jag möter inga lata fuskare när jag reser runt i Sverige. De flesta är på ren svenska 
förbannade. De är arga över att misstänkliggöras trots att de är 13 som slåss om varje 
ledigt jobb.  
 
Jag är fullständigt övertygad om att människor år 2005 inte helt plötsligt blivit lata. Det är 
en myt som sprids av politiska krafter som vill försämra våra välfärdssystem. Arbetslösa 
är inte en speciell sorts människor. Arbetslösheten kan drabba oss alla. 
 
Därför är jag glad över den nystart i kampen för full sysselsättning som den 
socialdemokratiska regeringen nu aviserat. Regeringens satsningar i vårbudgeten är 
välkomna.  
 
Lönebidraget höjs, ytterligare satsningar på anställningsstöd sker så att 20 000 
långtidsarbetslösa kan få jobb och mer resurser till yrkesutbildningen.  
 
Allt det här är bra, men det kommer att behövas mer redan i höst. Det kommer att 
behövas mer resurser för att rusta arbetskraften för de jobb som kommer.  
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Det behövs stimulanser så att vi får fart på efterfrågan. Regeringen har ett ansvar, men 
också Riksbanken.  
 
Till regeringens försvar ska sägas att de precis inte fått någon hjälp från Riksbanken. Jag 
vill påstå att riksbanken genom att hålla räntan oförändrad trots ett lågt inflationstryck 
medverkat till att sysselsättningen inte tagit fart.  
 
Den svenska Riksbanken påminner alltmer om bensinbolagen. De är väldigt snabba med 
att höja, men gör allt för att slippa sänka.  
 
 * * * * *  
 
Mötesdeltagare 
Det finns en diskussion idag om hur stor arbetslösheten är. Rena fantasisiffror figurerar i 
debatten för att blanda bort korten och öppna för politiska lösningar som drabbar 
löntagarna.  
 
Låt mig vara tydlig. Arbetslösheten är 5,5 procent. Varken mer eller mindre. Jag tycker 
att det är en oacceptabelt hög siffra. Vi ska ned till fyra procents arbetslöshet igen. Och 
när vi är där, ska vi gå vidare. Det går att nå full sysselsättning igen.  
 
Vi ska klara att öka sysselsättningen, men då måste vi lära oss att se till människors 
förmåga. Även om man är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga finns det väldigt många 
som vill bidra.  
 
Varför är man antingen sjuk eller frisk, hundraprocents arbetsför eller inte alls?  
 
I längden är detta ohållbart. Om ingenting görs riskerar vi att fler slås ut från arbetslivet.  
Vi måste häva den negativa spiralen som inte bara bryter sönder självförtroendet hos så 
många utan också gör Sverige som nation fattigare. Ska vi fortsätta att vara ett 
välfärdsland om tio, tjugo år så måste fler få arbeta. Vi behöver därför skapa ett arbetsliv 
där alla får bidra.  
 
Vi ska inte ge upp en enda människa. Alla ska ha rätten till ett arbete 
 
 * * * * * 
 
Demonstranter 
Hur ser alternativet ut? Det är bara ett och ett halvt år kvar till valdagen 2006. 
Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning vädrar morgonluft. De har lagt ner mycket 
möda på att försöka framställa sig som ett arbetarparti.  
 
Det låter som något som är lanserat på 1 april.  
 
Det står Reinfeldt fritt att kalla sitt parti för ett arbetarparti, men han lägger förslag som 
visar att han inte har en aning om hur en arbetare har det.  



 4

I ett helt arbetsliv ingår nämligen att man kommer att vara föräldraledig, att man kan 
riskerar att bli arbetslös eller långtidssjuk utan att man för den skull ska behöva 
skuldbeläggas och få sänkta ersättningar.   
 
Det är en hemsk människosyn. Alla vet ju att det inte är en speciell grupp av människor 
som behöver stöd utan att vem som helst kan drabbas.  
 
Därför säger vi ett kraftfullt nej till en sämre a-kassa. 
Därför säger vi ett kraftfullt nej till en sämre sjukersättning.   
Därför säger vi ett kraftfullt nej till en sämre föräldraförsäkring.  
 
Därför, kamrater säger vi nej till en högerledd regering.  
 
 * * * * * * 
 
Mötesdeltagare 
Moderaterna verkar tro att manegen är krattad. Att den röda mattan redan är utrullad till 
Rosenbad. Men så enkelt kommer det inte att bli – det kan jag försäkra. Innerst inne   
vet moderaterna att innehållet i den moderata politiken är svårsålt för de breda 
löntagargrupperna. Det är därför förpackningen av deras politik blir så viktig.  
 
Ständigt har Reinfeldt kritiserat vad han kallat för en ”stelbent arbetsrätt” och talat om 
behovet av en ”avreglering av arbetsrätten” och en mer ”flexiblare arbetsmarknad”. Så 
sent som i torsdags lade moderaterna nya förslag som försämrar arbetsrätten.  
 
Han har åtskilliga gånger attackerat kollektivavtalen. I exemplet Waxholm kallade han 
Byggnads för en ”skamfläck för hela LO”. När han fick klart för sig att Byggnads 
agerande hade stöd av både vår grundlag och hela LO-kollektivet försökte han som 
vanligt smita undan från sina egna uttalanden.  
 
Ett parti som i alla tider har bekämpat reformer som stärkt löntagarnas ställning ska nu 
plötsligt ha ändrat uppfattning. Tillåt mig att tvivla. Reinfeldt är ingen duvunge. Han har 
befunnit sig på centrala positioner inom moderaterna i snart 15 år.  
 
Nu kräver Sveriges löntagare besked:  
 
Hur tänker du rösta i riksdagen till ett förslag om ett avskaffande av undantaget i 
turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd? 
Hur tänker du rösta om en förstärkt rätt till heltid för dem som idag har ofrivilliga 
deltider? 
Hur tänker du rösta till att rensa upp i träsket av osäkra anställningar och göra 
tillsvidareanställning som huvudregel? 
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Sluta fly och svara på frågorna, Reinfeldt! 
 
Mötesdeltagare 
Jag är också övertygad om att löntagarna vill ha svar på varför moderaterna går till val på 
ett lönesänkarprogram. För det är precis vad effekten blir av att a-kassan ska chocksänkas 
ned till 65 procent. Tro inte för en sekund att det ”bara” kommer att drabba de arbetslösa.  
 
Den föreslagna sänkningen är ett dubbelt angrepp på Sveriges löntagare.   
 
För det första är A-kassan inget bidrag utan en försäkring. Vi har avstått löneutrymme för 
att arbetsgivarna med arbetsgivaravgifter ska betala en del. Dessutom betalar löntagarna 
med både avgifter och skatt för att finansiera försäkringen.  
 
A-kassan är en försäkring som ska skydda oss från inkomstbortfall och förhindra att vi 
tvingas lämna hus och hem om vi drabbas av arbetslöshet. Det vill moderaterna ta ifrån 
oss.  
 
För det andra är syftet att sätta tryck på arbetslösa att tvingas ta jobb med väsentligt lägre 
lön än den man hade tidigare. Det drabbar inte bara arbetslösa utan innebär också en 
press nedåt på lönerna för dem som har arbete. En sänkning av a-kassan är en strategi för 
sänkta löner.  
 
Vi kan ta följande exempel om vad som kan drabba er här. En metallarbetare i 
Sundbyberg på (företaget Maquet) eller gamla Siemens har i genomsnitt en månadslön på 
cirka 19 000 kronor. Efter 100 dagar får personen från dag 101 endast 11 973 kronor i 
arbetslöshetsersättning med moderaterna.  
 
Därmed blir personen enligt a-kassans regler skyldig att söka och acceptera arbeten med 
en månadslön på 10 776 kronor. 
 
Metallarna riskerar alltså att lönen nära nog halveras om man skulle bli arbetslös.  
 
Vi har ett gammalt jämställdhetskrav som vi drivit länge inom fackföreningsrörelsen. Vi 
kräver hela lönen och halva makten. Reinfeldt har naturligtvis också paketerat om det. 
Han är ute efter hela makten, men vill bara ge löntagarna halva lönen.  
 
Mötesdeltagare 
Hur ser då det socialdemokratiska alternativet ut?  
 
Vi vill ha ett arbetsliv för alla för att klara att finansiera en solidarisk välfärd som ger alla 
chansen att växa. För att detta ska bli möjligt är det tre utmaningar som vi behöver lösa.  
 
Vår första utmaning handlar om en bra start i arbetslivet.   
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Ungdomsarbetslösheten är på väg att nå nya rekordnivåer. För många unga innebär 
starten på arbetslivet att man under flera år varken får känna sig behövd och efterfrågad. 
Fast man känner att man har mycket att ge, är det ingen som frågar efter en.   
 
Vi vet ju att arbetslösheten blir högre för dem som inte slutför gymnasieskolan. Andelen 
som inte slutför sina gymnasiestudier har ökat kraftigt under de tio senaste åren. 
Gymnasieskolan borde vara till för alla ungdomar, men det är uppenbart att stora grupper 
inte känner sig välkomna i dagens gymnasieskola. Och det är i grundskolan och 
gymnasiet som grunden läggs för arbetslivet. Om det går snett redan där är det svårt att 
rätta till senare i livet.  
 
Det behövs därför också satsningar på vuxenutbildningen så att ett misslyckande i 
grundskolan inte förblir ett misslyckande hela livet och för att integrationen på 
arbetsmarknaden ska fungera.  
 
Den tid är förbi när vi kunde säga att man slutat skolan. Ett livslångt lärande börjar redan 
i förskolan och måste kunna pågå ända fram till pensionen. Vi måste lära för livet i ett 
livslångt lärande. Kunskap är en färskvara som ständigt måste fyllas på.  
 
Mötesdeltagare 
Vår andra utmaning handlar om trygghet under hela arbetslivet.  
 
Vi ser sambandet mellan att kvinnor har de lägsta lönerna och sämsta arbetsvillkoren 
samtidigt som de fortfarande får ta huvudansvaret för familjelivet. Det går inte att göra 
något åt ojämställdheten i arbetslivet utan att samtidigt göra något åt det ojämställda 
familjelivet.  
 
Hur många män tror ni får frågan vid en anställningsintervju om de planerar att skaffa 
barn? Jag tror att det är ganska få. Samtidigt vet vi att det är en ganska vanlig fråga som 
möter kvinnor. Det här bygger på fördomar som är djupt rotade i alla samhällen och 
tyvärr hos de allra flesta arbetsgivare.  
 
Vi måste skapa ett system som gör det lika naturligt för arbetsgivaren att räkna med att 
pappan inte vill förlora tid med sina barn. Därför vill LO att föräldraförsäkringen 
utvecklas i riktning mot att en tredjedel viks åt pappan, en tredjedel åt mamman och en 
tredjedel som går att överlåta mellan föräldrarna.  
 
Mötesdeltagare 
Tryggheten i arbetslivet handlar också om att våga starta om. Satsningar på utbildning är 
kanske den viktigaste insats som vi kan göra för att trygga sysselsättningen långsiktigt. Vi 
lever i en gränslös värld där vi alla utsätts för en stark konkurrens. Vi ska rädda jobb så 
långt vi kan, men aldrig till priset av lägre löner eller sämre arbetsvillkor. Om vi tvingas 
välja mellan att rädda jobb och rädda människor, så kommer vi alltid att välja människor. 
Men det förutsätter en trygghet i förändringen.  
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Det behövs därför ett kunskapslyft över hela Sverige, och i synnerhet på de orter som 
drabbats av stora förluster av arbetstillfällen. Det behövs satsningar på yrkesutbildningar 
så att det finns personer som kan ta de jobben som vi vet kommer att behövas i framtiden.  
 
Tryggheten handlar också om arbetsvillkor. Ta bara de otrygga anställningarna.  
Över en halv miljon löntagare arbetar i otrygga anställningar. Kvinnor är mest utsatta  
Ta bara den oregelbundna arbetstiden. Det är nio gånger vanligare bland LOs kvinnor än 
bland kvinnorna inom SACO att arbeta på obekväm eller oregelbunden arbetstid.  
Ta bara de ofrivilliga deltiderna. Över 100 000 medlemmar i olika LO-förbund tvingas att 
arbeta kortare tid än vad de egentligen vill. De är kvinnor. Nästan inga män befinner sig i 
samma situation. 
 
Det krävs därför ett klass och könsperspektiv för att komma åt orättvisorna. 
Det är bra att regeringen nu äntligen verkar komma till skott när det gäller rätten till 
heltid och ett starkare skydd för visstidsanställda. Det har tagit alldeles för lång tid. Nu 
kräver jag och alla de drygt två miljoner medlemmar i LO-förbunden att det här är 
förverkligat i god tid innan nästa val. Annars är risken för en svekdebatt väldigt stor. Det 
måste bli ett stopp för arbetsgivarnas dribblande med otrygga anställningar.  
 
 * * * * * 
  
 
Demonstranter 
När det gäller lönerna är vårt viktigaste skydd mot lönedumping våra kollektivavtal.  
Det finns inga lagar som säger att lönen kommer den 25 varje månad. 
Det finns inga lagar som säger att man inte ska behöva sänka lönen för att behålla jobbet.  
Det finns inga lagar som ger rätt till övertidsersättning.  
Det finns inga lagar som ger försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme.  
 
Allt det här och mycket annat får vi genom våra kollektivavtal. Helt enkelt genom att vi 
träffar avtal som gäller för alla på en arbetsplats eller en hel bransch kan vi försäkra oss 
om att ingen kan spelas ut mot andra.  
 
Det är det här som striden vid bygget i Waxholm handlar om. Ingen ska diskrimineras 
och tvingas att arbeta till sämre villkor än andra. Det spelar ingen roll om man är svensk, 
polack eller portugis. I Sverige ska kollektivavtalen gälla för alla.  
 
Det var därför vi var aktiva inför EUs utvidgning för precis ett år sedan. Samtidigt som vi 
sa nej till övergångsregler krävde vi beslut som stärkte möjligheterna för ordning och 
reda på arbetsmarknaden. Det har nu nämligen visat sig i våra grannländer att 
övergångsreglerna inte hjälpt.  Vi viker aldrig från inställningen om att alla är välkomna 
att arbeta i Sverige, men alla ska behandlas lika.  
 
Det är därför vi kommer att slåss för våra kollektivavtal. Kollektivavtalen är vår trygghet. 
Söker arbetsgivarna och borgerligheten strid med nära fyra miljoner löntagare – så ska de 
banne mig få det! 
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Demonstranter 
Vår tredje utmaning handlar om att alla får vara friska och bidra hela vägen fram till 
pension.  
 
Mer än hälften av LOs medlemmar tvingas lämna sina arbeten innan de uppnår 
pensionsålder. Det är en skam utan like.  
 
Varje vecka dödas någon på en svensk arbetsplats. Varje vecka skadas hundratals på sina 
arbeten. Över 100 000 personer är långtidssjukskrivna och alltså i praktiken utestängda 
från arbetsplatsen som det ser ut idag.  
 
Det är ohållbart och ett gigantiskt mänskligt slöseri. Arbetsmiljön måste förbättras så att 
fler inte slås ut. Men det räcker inte. Arbetsplatserna måste också anpassas efter dem som 
idag står utanför. Det är alldeles för lätt att ramla ur arbetslivet, samtidigt som trösklarna 
att ta sig tillbaka är alldeles för höga.  
 
Vi måste skapa ett mänskligare arbetsliv så att alla får delta efter förmåga – ett arbetsliv 
som släpper in alla, inte slår ut löntagare år efter år till långtidsarbetslöshet och i värsta 
fall förtidspensionering. Det måste därför skapas fler arbetstillfällen för dem med nedsatt 
arbetsförmåga och anställningsstöden måste förbättras.  
 
Vi ska inte ge upp kampen om en enda människa. Alla behövs.  
 
Vi ska ha ett arbetsliv för alla. Punkt slut.  
 
 * * * * *  
 
Mötesdeltagare 
Vi demonstrerar idag för starka kollektivavtal och rättvisa löner. Men det krävs två parter 
för att träffa avtal. Jag vill i det här sammanhanget passa på att hälsa Urban Bäckström 
välkommen som VD på Svenskt Näringsliv. Jag välkomnar också hans signaler om en 
konstruktiv dialog med arbetsmarknadens parter.  
 
Jag hoppas att de under hans ledning besparar oss den typen av hätska och destruktiva 
angrepp på konflikträtten som Svenskt Näringsliv presenterade bara några dagar innan 
han utsågs.  
 
Svensk arbetsmarknad präglas av stabilitet och samförstånd. Sverige tillhör de länder i 
världen med absolut minst konfliktdagar. Sett i det ljuset blir den typen av utspel bara 
onödigt provocerande.  
 
Dessutom är förutsättningarna för en bra ekonomisk utveckling i Sverige goda.  
 
Svenska arbetare tillhör de bäst utbildade i världen. Vi satsar mest i hela världen på 
forskning och utveckling.  
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Vår industriproduktion har under 1990-talet ökat mer än EU-genomsnittet. Företagens 
lönekostnader har sjunkit jämfört med våra konkurrentländer. Bolagsskatten tillhör de 
lägsta i hela OECD.  
 
Få länder har lika många som är på arbetsplatsen och arbetar som vi i Sverige. Varje dag 
går 65 procent av svenskarna till arbetet. Vi ligger i topp när det gäller kvinnors 
förvärvsfrekvens.  
 
Många är oroliga för att jobben försvinner. Men vi lever inte i en tid när allt plötsligt tar 
slut. Globaliseringen är inte en fiende. Både investeringar och global handel ökar 
tillväxten.  
 
Det är sant att några jobb flyttar utomlands. Men många av de jobb som finns idag, fanns 
inte för 50 år sedan. Att det sker en strukturomvandling behöver inte innebära högre 
arbetslöshet. Nya jobb uppstår hela tiden genom efterfrågan från omvärlden eller från 
Sverige.  
 
Sverige har ett överskott i handelsbalansen. Det betyder att andra länder köper mer av oss 
än vi exporterar till dem. Sverige lånar fler jobb från omvärlden än vad som försvinner 
utomlands. Att exempelvis Kinas ekonomi växer ger jobb i gruvfälten i Kiruna.  
 
Det kanske bästa måttet är att de utländska investerarna tror på Sverige. I de utländska 
investeringarna till Sverige är vi i absolut toppklass. Utländska direktinvesteringar 
uppgick i december 2004 till 1 078 013 miljoner kronor. 
 
De utländska investerarna verkar inte rädda för att möta världens starkaste fackförening 
och anställda med trygghet och medbestämmande. Kanske har de förstått att det är just 
det som byggt Sverige starkt.  
 
Mötesdeltagare 
Det är dags för en attitydförändring hos gnällhögern. Priset för dagen går till 
organisationen Företagarna som häromveckan presenterade en rapport om att det stora 
problemet är att 2,2 miljoner svenskar inte arbetade förra året.  
 
Med det vill man ge intryck av att över två miljoner människor inte bidrar och därmed 
snyltar på alla andra. De vill sprida bilden av att arbetslösheten egentligen är större än 
vad den är. Och de räknar in alla möjliga och omöjliga i sin statistik.  
 
Men är verkligen föräldralediga arbetslösa? Är studerande som skaffar sig utbildning 
verkligen arbetslösa? Är den som har semester verkligen arbetslös? Är den som är 
sjukskriven verkligen arbetslös?  
 
Deras resonemang är cyniskt och helt verklighetsfrånvänt. Ska det bli någon tillväxt om 
20 år måste det födas barn idag. Då behövs en generös föräldraförsäkring. Om vi ska 
kunna hävda oss i konkurrensen i framtiden måste vi utbilda oss idag.  



 10

Om vi ska orka med att utveckla produktiviteten i framtiden måste det också finnas 
utrymme för rekreation och avkoppling.  
 
När man lyssnar till näringslivets företrädare är det inte utan att man undrar varför någon 
överhuvudtaget blir företagare. Så sluta gnäll och gör något konstruktivt istället.  
 
Demonstranter 
Sverige ligger i Europatoppen när det gäller sysselsättningen. Det kan vi i och för sig vara 
stolta över.  
 
Vi skulle ju kunna vara både stolta och nöjda, men det är vi inte. Vi vill mer.  
 
Det hjälper inte en arbetslös i Stockholm om det finns flera arbetslösa i Paris.  
Det hjälper inte en långtidssjuk i Arboga om det finns fler långtidssjuka i Berlin.  
Det hjälper inte en arbetsskadad i Luleå om det finns fler arbetsskadade i London.  
 
Vi har som svenska socialdemokrater helt andra ambitioner. Vi nöjer oss inte med att 
vara bättre än andra. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett arbetsliv för alla! 
 
Avslutningsvis 
Jag sa inledningsvis att jag bara skulle tala om en enda fråga. Det har jag gjort. Men, ändå 
inte. Som ni märkt så är frågan om ett arbetsliv för alla så stor, att den egentligen handlar 
om allt som är viktigt i livet.  
 
"Arbete är källan till all rikedom och all kultur", skrev man redan i den 
Socialdemokratiska föreningens programförklaring från 1885. Det är det som jag talat om 
här idag.  
 
Arbetarrörelsens mål kommer alltid att vara att alla ska ha rätt till ett arbete. Det gäller 
oavsett var man bor, oavsett kön, oavsett ursprung, oavsett sexuell läggning eller 
funktionsförmåga. Ett bra arbetsliv med trygghet och utveckling ger alla en möjlighet att 
arbeta efter förmåga. Alla ska ha rätt och möjlighet att jobba till ordinarie pensionsålder.  
 
Vi ska ha ett arbetsliv för alla – hela arbetslivet. Det gällde för över hundra år sedan – 
och det gäller idag. 
 
Tack! 
 
 


