
 

1/5 
 

Kredsformand Lars Petersens 1. maj tale 2017: 

Så blev det 1. maj. 

Dagen hvor fagbevægelsen får taletid og måske bliver hørt.  

Så det kunne være i dag, at jeg skal udnytte min taletid til – i et strategisk 

kommunikativt perspektiv – at sætte en socialpædagogisk dagsorden i min tale. 

For det er jo blevet en realitet og et mantra for al politisk kommunikation, at 

budskaber skal designes og times for at kunne få gennemslag i den offentlige debat. 

Men det vil jeg så alligevel ikke gøre. Vi kommer nok rundt om en gang 

socialpædagogik undervejs i talen eller senere i dag – men det er 1. maj, så min tale 

vil have omdrejningspunkt omkring sammenhold og solidaritet. 

 

Men jeg kommer også til at sætte spørgsmål ved, om de store fællesskaber er ved at 

smuldre. 

Velfærdssamfundet er under pres – og den velfærdsstat som blev opbygget i det 

forrige årtusinde har gennem de sidste årtier været under voldsomt pres fra den 

neoliberale ideologi – i den offentlige sektor karakteriseret ved det alt dominerende 

New Public Management styringsparadigme. 

Det er ikke ny viden – eller raketvidenskab – for os som er her i dag.  

 

Men det er nødvendigt at trække frem i dag, fordi det er en vigtig pointe i relation til 

den aktuelle politiske situation, hvor nogle af os arbejder intensivt med tillidsreformen 

og hvor Socialdemokratiet forsøger at genrejse den nationale dagsorden om tillid til 

offentlige ansatte med deres ”fingrene væk” udspil. 

Intentionerne er gode – og særligt de mange initiativer i København – senest med 

fokus på arbejdsfællesskaberne – peger i den rigtige retning.  

 

Vi skal hele tiden arbejde imod den styring som har været dominerende i mere end 20 

år, og derfor også passe på, at tillidsdagsordenen ikke ender med at blive til New 

Public Management, version 2.0. 

Jeg ser at vi i København går i den rigtige retning, men jeg oplever desværre også 

ude i flere omegnskommuner, hvordan de slet ikke kan finde deres ben i forhold til at 

få skabt et tillidsbaseret samarbejde mellem de forskellige niveauer i kommunen. 

Et velordnet velfærdssamfund handler for mig om at skabe plads til alle – at skabe et 

retfærdigt samfund, hvor der er plads til alle og hvor der arbejdes på at skabe god 

forhold for alle. 

I Københavns Kommune er vi i gang med de indledende øvelser til forhandlingerne 

om budgettet for 2018. 
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På det sociale område ser det sort ud. 

 

Jeg vil ikke gennemgå en masse tal her, blot konstaterer, at der er massive 

udfordringer, som ikke bliver mindre, og som kommer til at følge København i de 

kommende år.  

En behovsanalyse fra socialforvaltningen viser en markant stigning i behovet for 

indsats på handicap- og psykiatriområderne.  

Behov, som økonomisk ligger langt over hvad socialudvalget kan finde inden for eget 

budget. 

Derfor har medarbejdersiden i Hovedudvalget også i sidste uge skrevet til hele 

Borgerrepræsentationen med en appel om at man tager disse udfordringer alvorligt, - 

finder løsninger i fællesskab, og ikke isolerer problemerne alene i socialudvalget. 

Uligheden i København er stigende og i det hele taget er det nødvendigt at få sat 

fokus på den stigende ulighed i Danmark. 

 

Hvis vi fortsat skal have et velfungerende demokratisk velfærdssamfund, så er vi nødt 

til at få sat perspektiv på ulighedsdebatten. 

Hvordan kan vi tale om solidaritet og social retfærdighed, når vi samtidig er oppe 

imod topskattelettelser, nedsættelse af skat på arveafgift, bilafgifter med mere – og 

også skal høre om 80 milliarder kroner, som skat ikke kan få inddrevet. 

I virkeligheden er problemet ikke, at Skat ikke kan inddrive pengene. Problemet ligger 

vel dybest set i, at der må være rigtig mange mennesker som forsøger at unddrage at 

betale deres skat. Og dermed unddrager at bidrage til at holde velfærdssamfundet på 

rette kurs. 

Så her oplever vi individuelle økonomiske interesser, sat over for tilskyndelsen til at 

bidrage til fællesskabets udvikling. 

 

-------------- 

Kampen for bedre velfærd og mod nedskæringer og besparelser kæmpes på mange 

fronter. 

Velfærdsalliancen placerede sig centralt i den kamp sidste år, hvor kampen stod mod 

regeringens omprioriteringsbidrag. 

Vi husker alle resultatet af den kamp – det var en vigtig sejr.  

Men i virkeligheden kun en halv sejr, fordi kommunerne nu i stedet skal indarbejde et 

moderniserings og effektiviseringsprogram i deres budgetlægning. 

 

I år forsøger vi at videreføre kampen, men det er som om at initiativet har mistet 

pusten. Ikke her i København (selvfølgelig). Men når man kigger på landkortet på 
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Velfærdsalliancens hjemmeside, så er det ikke mange røde stjerne som pryder det. 

 

Kampen for velfærd bliver ført i alle fagforbund på det offentlige område og alle er 

enige i at opgøret med New Public Management, budgetlov og stram økonomistyring 

skal tages. 

Vi går ikke alle på den samme vej i kampen og retorikken er heller ikke altid 

samstemmende. 

Men jeg anerkender, at der er flere veje at gå i kampen og tænker at vi skal være 

varsomme med den ”dem og os” retorik vi skaber, hvis vi mener at kampen kun 

kæmpes hvis man er aktiv deltager i velfærdsalliancen. 

 

Vi kan være meget direkte og kompromisløse i vores retorik, men jeg tænker, at vi 

skal være opmærksomme på hvordan vi italesætter kampen, hvis vi vil have flere 

med. 

For hvis vi skal være ærlige overfor hinanden, så møder vi mest os selv – også her i 

dag – når vi taler om den kamp der skal kæmpes. 

For mig at se, at der lang vej at gå endnu før vi får flere med. Og endnu længere at 

gå før flere bliver til mange.  

 

Så mange at vi reelt kan lægge et politisk pres på beslutningstagerne. 

 

Vi gjorde det i 2016. Men som jeg ser det, så var det en enkeltstående begivenhed. 

En begivenhed, som havde et tema som vakte genklang, og som brede dele af 

befolkningen kunne bakke op om. 

For mig bliver dette et billede på den helt centrale udfordring vi står med.  

 

Nemlig at vi organiserer os omkring begivenheder.  

 

Begivenheder hvor det politiske mål er tydeligt, men hvor folk ikke ser den store 

sammenhæng til de overordnede politisk mål og derfor heller ikke tager ejerskab til 

det langsigtede politiske mål om at skabe forandring. 

 

Det er ikke nok at vi taler med os selv – eller er sure på dem som går ad andre veje i 

velfærdskampen. 

Vi er nødt til at samtale med de som tænker anderledes eller vil noget andet, - og vi 

er nødt til at arbejde med at skabe den politiske bevidsthed hos kolleger, venner og 

familie – at hvis der skal skabes en forandring, så skal der kæmpes for det! 

 

Forandringer, effektiviseringer, rationaliseringer og nu også innovation og robotisering 

er buzzwords i styringen af det som skal være en robust offentlig sektor. 
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Nogle forsøger at tale imod og Svend Brinkmann, Rasmus Willig, Steen Hildebrandt og 

andre forstandige mennesker får taletid, men desværre kun kort levetid i folks 

bevidsthed. 

Den neoliberale tænkning får plads og buldrer derudaf, mens kritikkens stemme 

lejlighedsvis hæves - desværre uden rigtig at have langtidsholdbar vægt og fylde. 

 

Jeg hører mange kalde på Fagbevægelsen. – Sige, at fagbevægelsens top har mistet 

sin legitimitet og sin føling med medlemmerne – og at nu må fagbevægelsen sætte 

sig igennem. 

Jeg tænker at fagbevægelsen – det er jo os alle sammen.  

Så hvis mange nok vil forandring, som kommer det vel. 

Jeg tror at rigtig mange medlemmer er glade for deres fagforening og er tilfredse med 

at få løst og imødekommet deres behov i den lokale fagforening.  

Jeg tror desværre ikke at ret mange har en politisk bevidsthed om at være en del af 

noget større, at være en del af en fagbevægelse, som hvis den evner det, vil kunne 

være en samfundsforandrende kraft! 

 

Presset nedenfra om forandring er der simpelthen ikke og derfor bliver den etablerede 

fagtop hurtigt fedtet ind i spin og lobbyisme og kommer på den måde længere og 

længere væk fra det menige medlem. 

Men jeg mener som sagt kun at den situation opstår fordi der ikke kommer et pres 

nedefra. 

Måske forløbet omkring overenskomstfornyelsen på det private område har været en 

øjenåbner? Der er i alt fald en utilfredshed at spore, som jeg tror at alle Forbund med 

respekt for sig selv er nødt til at tage alvorlig! 

-------------------------------------------------------------- 

Det kan være svært at fasthold det langsigtede perspektiv i en verden som udvikler 

sig med lynets hast og hvor dagsordnerne og fokus flyttes næsten før vi har fået 

optaget dem. 

Jeg har tænkt lidt i den seneste tid over hvad det egentlig er vi er udfordret på – og 

måske kommer jeg nu til at træde nogle over tæerne. 

For når jeg tænker over den masseproduktion af ligegyldighed som vi præsenteres for 

på både TV og radio, så tænker jeg også, at det er svært at nå ind til folk med et 

forsøg på at skabe grundlag for at kunne se sammenhænge og tænke i solidariske 

baner. 

X faktor – Danmark har talent – Jeg kan bage en kage, stem på mig – Vi kan indrette 

et hus – stem på os, så vi kan vinde det. Her er 5 fede mænd som har det sjovt – her 

er 8 ægteskaber som får det bedre i vildmarken – her er al verdens elendighed – eller 

højglamourøs luksus – som alt sammen peger på at det handler om dig. Og hvis bare 
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DU lykkes, så skal al ting nok gå.  

 

I kan selv fortsætte listen og reflektere over hvad det er vi bliver fyldt op med. 

Masseproduktion af ligegyldighed som sætter individet i centrum og fortrænger den 

grundlæggende fortælling – at sammen er vi stærkest og kun ved at opbygge 

fællesskaber har vi som race en chance for at overleve her på kloden. 

Jeg springer klimaudfordringen, flygtninge-, asyl- og indvandrerdiskussionen og de 

internationale udfordringer over. Vi kunne samtale om det en hel dag og måske det i 

virkeligheden er det I skal bruge dagen på, når nu vi alligevel er samlet i 

fællesskabets ånd. 

Jeg vil slutte med at vende tilbage til det lokale.  

 

Til det kommunalvalg som venter den 21. november. 

 

Mere end nogensinde er det vigtigt, at vi får samlet os på venstrefløjen i den 

kommende valgkamp. 

I København formulere Venstres bud på en overborgmester – Cecilia Lonning-

Skovgaard, at København skal have Danmarks laveste skatteprocent og at det må 

blive på bekostning af 3.000 kommunale medarbejdere. 

I Region Hovedstaden presser Venstres Martin Geertsen Sophie Hæstorp på pladsen 

som regionsrådsformand. 

Liberal Alliance formulerer et mål om at få 50 byrådspladser på landsplan. 

I flere omegnskommuner står det politiske flertal og vipper og kan meget vel tippe, 

hvis Folkepartiet og de blå skjorter får for meget medvind. 

Der er derfor en meget vigtig kamp som skal kæmpes frem mod den 21. november. 

 

Så god kamp. - Ikke kun i dag.  

Ikke kun den 10. maj ved velfærdsdemonstrationerne.  

Men hver dag – og måske med teksten og tonerne fra Oskar Hansen om den røde 

fane i ørerne; 

Jeg har set den i blafrende storme 

jeg har elsket dens flammer i strid, 

og bag den så jeg arbejdshænder forme 

verden om til en lysere tid.  

 

God 1. maj! 


