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1 MAI TALE. TRONDHEIM 2014. 

Kamerater, gratulerer med dagen! 

Og gratulerer til alle som har bidratt til at legers reservasjonsrett ble til regjeringens  

reservasjonsretrett. De er en direkte følge av de tusener av folk som har engasjert seg i  

saken. Gjennom rekordstore 8 mars tog, tusenvis av høringsvar, aktivitet på sosiale medier  

og på mange, mange andre måter. 

Dette er en viktig lærdom og en nyttig påminnelse.Gjennom mobilisering og folkelig  

engasjement kan vi påvirke politiskebeslutninger, kan vi slå tilbake angrep på etablerte  

rettigheter. 

La oss håpe at dette også er en nyttig lærdom for regjeringen. Denne gangen var det abort,  

neste gang kan det være faste ansettelser eller andre rettigheter som angripes. 

Vi er klar. 

 

I går blei det brudd i forhandlingene mellom partene i offentlig sektor, både Stat og  

kommune. Ikke nødvendigvis veldig dramatisk men i  år har særlig spørsmålet om lærernes  

arbeidstidsavtale vært i et fokus. 

 KS gikk høyt ut på banen og krevde omfattende endringer i dagens avtale.Den kampen  

lærerne nå fører for å beskytte arbeidstidsavtalen går rett til kjernen av spørsmålet om  

hvordan vi vil ha samfunnets fellestjenester. 

Vi ønsker ikke lærere som gjøres til rapporterende byråkrater. Vi ønsker lærere  

som gis tillit til å disponere sin tid til beste for den enkelte elev. Selv om KS har gått tilbake på

 noen av krava bør de nå benytte tiden frem til megling til å ta ansvar som  skoleeier og  

trekke sine angrep på arbeidstidsavtalen og på lærerne.  

Gjør de ikke det, og lærerne tvinges ut til kamp for forsvar av sin arbeidstid står de ikke  

aleine.En samla norsk fagbevegelse står bak lærerorganisasjonene i denne kampen. 
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Det finnes fortsatt noen som mener at EU gjennom EØS avtalen ikke har innvirkning på norsk

 arbeidsliv.  

Det finnes også noen som mener at det ikke kan fastslås at klimaendringer er  

menneskeskapte. De har fått navnet klimaskeptikere. Noen tilsvarende  

betegnelse når det kommer til de som ikke anser at EØS avtalen har innvirkning, har vi  

foreløpig ikke. Men verken i klimakampen eller i EU/EØSspørsmålet kan vi la de som ikke vil  

se, bestemme retningen. 

Det finnes også noen mediekommentatorer og økonomer som hevder at krisa i Europa  

nærmest er over og at europeisk økonomi nå er i klar bedring. For å kunne fastslå noe slik  

kan man kun ha blikket stivt festet på aksjekurser og kapitalavkastning.  

For de millioner av mennesker som er kasta ut i massearbeidsløshet, ja sågar kasta på gata er

 det ikke mye fremgang å spore. Deres liv, deres hverdag er ikke blitt bedre det siste året. 

EUs krisepolitikk har omskapt Europa til et hav av arbeidsløshet og sosial nød.  

Nedbygging av velferd, kollektive rettigheter og ansettelsesvern har vært og er en villet politi

kk. En villet politikk for å fremme markedliberalisme med uhemmet konkurranse. En villet 

 politikk for en dramatisk maktforskyving  ieuropeisk arbeidsliv, fra arbeid til kapital. 

Gjennom EØS avtalen er vi forpliktet til å innføre alle politikk som fastsettes i  

EU. Så lenge den er relevant for det indre marked. 

Kamerater,  

både i Norge og i Europa er sosial dumping blant de aller største truslene mot  

et velorganisert og anstendig arbeidsliv. Grov utnyttelse av migrasjonsarbeidere er blitt et  

virkemiddel for høyrekreftene i kampen mot faglige rettigheter og fagbevegelsen. 

Både politi og andre myndighetsorganer melder nå om en omfattende  

kriminalitetsutvikling på arbeidsmarkedet. Svart arbeid, grov menneskehandel og organisert 

kriminalitet er ikke lengre en sjeldenhet. Det henger nøye sammen med sosial dumping. 

EØS avtalen begrenser våre muligheter til å føre en effektiv kamp mot denne utviklingen. Det

 er til sjuende og sist EU domstolen som bestemmer om våre tiltak er lovlige eller ikke. Slik vil

 vi ikke ha det. Taper vi kampen mot sosial dumping, taper vi kampen for å forsvare den  
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norske velferdstaten. 

Vi trenger ikke mer marked og mindre regulering. Vi trenger mer regulering og mindre  

marked. 

Fagbevegelsen må føre en kompromissløs kamp mot alle direktiv og EU regler  

som begrenser vår mulighet til effektivt å bekjempe sosial dumping eller på 

andre måter truer norsk arbeidsliv. I dag demonstrerer de postansatte for 

fortsatt reservasjon mot EU’s 3 postdirektiv. Dette er ikke først og fremst de  

postansattes kamp. Det er en kamp for alle som er opptatt av levedyktige  

distrikter og like posttjenester til lik pris over hele landet. Vi står sammen med 

våre kamerater i Postkom i denne kampen. 

  Samtidig må det bli et mål for fagbevegelsen å få erstatta dagens EØS avtale  

men et mindre omfattende avtaleregime med EU. 

 

Kamerater, 

FNs klimapanel har nylig lagt frem sine rapporter. Bildet som tegnes er dystert. Det kreves  

betydelig handling om en katastrofe skal unngås. Vi må både redusere utslipp, men også  

tilpasse oss et endra klima. 

Vi har mista flere år gjennom å nesten utelukkende basere vår klimapolitikk på å få til  

internasjonale avtaler og stimulere ulike markedsmekanismer som  

kvotehandel. 

I klimapolitikken er ikke markedet løsningen, markedet er en vesentlig del av  

problemet. Det er ikke mye oppløftende når den nåværende miljøvernministeren sitt svar på 

alle spørsmål om dette er at regjeringen vil nedsette en grønn skattekommisjon. 

Den store elefanten i rommet i norsk klimapolitikk er vår rolle som storprodusent av olje og  

gass.  
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Skal vi i det hele tatt ha mulighet til å kommer i nærheten av et 2 graders mål, må mestepart

en av jordas fossile brensel bli liggende der det er. Sjøl om vi helt og holdent skulle slutte å br

enne kull, må halvparten av oljereservene bli liggende. Dette kan jo ikke bare gjelde alle 

andre steder i verden. Vi må ta vår del av ansvaret. 

Det er meningsløst å snakke om en grønn omlegging i Norge uten å snakke om vår  

oljepolitikk.  

Vi skal ikke bare løse et klimaproblem. Vi skal sørge for at løsningene er rettferdige. Noen av 

verdens fattigste land må faktisk øke sine utslipp for å sikre en velferdsvekst..  

Det er de rike landene som er hovedansvarlig for situasjonen. De er vi som også må ta de  

største utslippskuttene.  

La oss komme i gang med betydelige utslippskutt her hjemme og bli et eksempel til  

etterfølgelse i stedet for å være en oljedopa etternøler. 

Også på dette området trengs mer politisk vilje, politisk mot og politisk handling, ikke mer  

marked. 

Skal vi utvikle en miljøvennlig transportsektor, et fornybart foregangssamfunn  

og så videre trengs investeringer, trengs forskning, trengs de kloke hodene. Da må  

investeringer i olje reduseres for å skape rom for disse andre og på lang sikt mye viktigere  

sektorene. 

Troen på markedets velsignelser i stedet for politisk styring har hatt betydelig  

fremgang i samfunnet de siste 30 åra. 

Et område der dette gir seg noen underlige og svært tvilsomme utslag er i  

styring av vår felles offentlige velferdstat. 

Høyresida ønsker å privatisere store deler av den offentlige velferdstaten. I  

regjeringserklæringa slår de fast at det ikke er noen forskjell på om private  

leverer velferdtjenester eller om kommunene utfører dette i egen regi. Ja  

de sier faktisk at velferdsproduksjon skiller seg lite fra annen produksjon. 

At rustbehandling og kreftbehandling i prinsippet er ganske likt. At understells- 



5 
 

behandling for så vidt er det samme om det utføres på mennesker eller biler. 

Slik avsløres et syn på både mennesker og offentlig velferd som er milevis  

unna våre idealer.  

Vi har sett eksempel, både fra våre eget land og fra vårt naboland Sverige hva  

det fører til  når private, kommersielle aktører får store sugerør ned i samfunnets felleskasse. 

Fagbevegelsen er og skal være i frontlinja i kampen mot privatisering.  

Regjeringa skal vite at ethvert forsøk på å slippe de kommersielle aktørene løs  

på velferdssamfunnet på bekostning av offentlig virksomhet, vil bli møtt med 

kompromissløs motstand. 

Men også markedstenkning i offentlig sektor må slås tilbake. I dag preges  

arbeidsdagen til altfor mange av måling, telling og rapportskriving. Mer og mer tid går vekk ti

l slike aktiviteter fremfor faglig aktivitet. 

 

Systemet med misstillit må erstattes av et system basert på tillit. Tillit til den  

enkelte kompetanse og faglighet. Offentlig sektor er ikke en markedsplass.  

Helse, omsorg og undervisning er ikke varer som omsettes på et marked. 

 

 

Kamerater, 

De to blå regjeringspartia varsla i valgkampen betydelige angrep på den norske arbeidslivsm

odellen. Mer midlertidige ansettelser, mindre sentral makt i arbeidstidsspørsmål osv var gjen

nomgangsmelodien. 

Foreløpig er det ikke så veldig mye vi har sett. Ja, det er faktisk så lite at den  

verste arbeidslivsliberalisten Schei Grande kritiserer regjeringen for å være  

feige når de ikke tør å gå tøffere til verks på den norske arbeidslivsmodellen.  

Når Venstre beskylder andre for feighet og unnfallenhet i sin kamp mot  

fagbevegelsen skal man lytte. 
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Men det er ingen grunn til å tro at regjeringen har avblåst sine valgløfter. Det er all grunn til å

 være på vakt. 

Den norske modellen er et kompromiss. Et kompromiss som etablerer en form for  

maktbalanse mellom arbeidslivets parter. Det er ikke mulig å rive ned en av bærebjelkene i  

dette kompromisset og tro at resten av byggverket skal bli stående.  

Faste ansettelser og et godt stillingsvern er en slik bærebjelke.  

De som ønsker seg en fortsatt ansvarlig fagbevegelse bør merke seg dette. 

Et arbeidsliv prega av midlertidighet og løs tilknytting lar seg ikke forene  

med et sterkt trepartsamarbeid. Det er regjeringens valg; 

samarbeid eller konfrontasjon. 

 

Også på noen havner pågår en kamp som berører kjernen i den norske  

modellen.  

Havnearbeiderne i Norsk Transportarbeiderforbund kjemper en seig kamp for  

tariffavtale i Risavika havn. De kjemper for at ILO konvensjoner som Norge har slutta seg til  

blir respektert. 

Gjennom sin motstand mot tariffavtale undergraver arbeidsgiverne og deres  

organisasjon NHO et av de viktigste fundamentene i den norske modellen; et  

organisert arbeidsliv der partene avtaler lønns og arbeidsvilkår. 

Stadig oftere opplever vi aggressive arbeidsgivere som motsetter seg  

tariffavtaler. Beklageligvis lykkes de noen ganger.  

I Risavika skal de ikke lykkes. Det har vi i fellesskap et ansvar for å bidra til. 

Havnearbeiderne har vår fulle støtte i kampen fortrinnsrett og tariffavtale. 

Høyresidas tankegods har godt fotfeste både nasjonalt og internasjonalt. Troen på markedet,

 motstanden mot regulering og politisk kontroll kjennetegner  

dette tankegodset. Resultatet når disse ideene får innflytelse over politikken  
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er større forskjeller, mer fattigdom, mer urettferdighet. Mer av alt det vi i  

arbeiderbevegelsen kjemper i mot. 

Torsdag i forrige uke var det nøyaktig ett år siden tekstilfabrikken  

Rana Plaza i Bangla Desh raste sammen. 1138 mennesker ble drept, over 2500 ble skadet.  

Ofrene og de etterlatte kjemper fortsatt for erstatninger. Bygningen hadde vært evakuert  

dagen etter at det var oppdaget sprekker. Men fabrikkeierne frykta tap av kontrakter og  

beordra arbeiderne tilbake på jobb neste dag. Da gikk det fryktelig galt. 

Fabrikker som Rana Plaza er blitt den uhemma og utemma kapitalismens 

pengemaskiner.  

Men kamerater, det er blod på de billige klærne vi kjøper. De ansvarlige må  

stilles til ansvar, arbeidsstandarder og minstelønner må garanteres og det må 

tvinges frem åpenhet hos de som importerer og selger varene. Vi kan gjøre en  

innsats, både som fagorganiserte og som forbrukere. Historien om Rana Plaza 

er ikke unik. Millioner av arbeidere lever og arbeider under slaveforhold  

rundt om i verden. 

Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie kjempet for en annen utvikling  

og bidratt til å utvikle politiske løsninger som trekker i motsatt retning. For  

likhet, for rettferdighet. Mer enn noen gang trengs en slik politikk, mer enn  

noen gang må fagbevegelsen være pådriver for en slik politikk. Både nasjonalt  

og globalt. En annen verden er nødvendig, en bedre verden  for de mange er  

mulig. 

 

Ha en fortsatt fin feiring av dagen. 

Takk for oppmerksomheten. 

 

 


