Gode venner!
Takk for gode innledninger, og takk for mange og
viktige vedtak for norsk arbeidsliv på Landsmøtet.
Det er vedtak det er bra å ha med seg inn i valgkampen.
Vi trenger politikere som tar vanlige folks behov på
alvor. Som tar et oppgjør med Markedsliberalismen og
som sikrer en samfunnsutvikling som reduserer
forskjeller. Og som bruker handlingsrommet i EØS avtalen, ikke skyver den foran seg for å la være å gjøre
noe med viktige saker for arbeidslivet.
Når det er sagt.
Resten av verden ser til oss og spør oss hvordan vi har
fått det til.
Hvordan har vi klart å skape et av verdens beste land å
bo og leve i?
Svaret er ikke bare oljepenger.
Det er det daglige arbeidet som er grunnlaget for
velferden vår.
At så mange damer er i arbeid - er noe av forklaringen
på vår suksess.
Dette, sammen med den norske modellen er svaret.
Det Norge vi ser i dag, er et resultat av
arbeiderbevegelsens frihetskamp.
Vår frihetskamp!
At folk i by og land har like muligheter.
At dattera til renholderen og sønnen til advokaten går på
samme skole.
Og at bestemor får helsehjelp og omsorg når hun trenger

samme skole.
Og at bestemor får helsehjelp og omsorg når hun trenger
det.
Vi bidrar etter evne - og får etter behov.
For å lykkes i morgen - må vi bygge videre på den
norske samfunnsmodellen.
Fordi fellesskap lønner seg. For alle!
(PAUSE)
Valget til høsten blir viktig.
Vi har en regjering som har tyngdepunktet sitt til høyre
for høyre.
Det betyr at den sterkestes rett settes foran fellesskapet.
Høyre setter ingen begrensninger for hva de vil selge og
hva de vil privatisere.
Det er snakk om skoler, helsetjenester, arkiv og tekniske
tjenester.
Det vi ser, er en rent skattefinansiert industri, der noen
få aktører tar ut ekstremt mye profitt.
I stedet burde pengene blitt brukt på å forbedre
tjenestene og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår - ikke
havne i lommene til dem som har mest fra før. Og da
mener vi både kollektivtrafikk ut over jernbane,
renovasjon og annen infrastruktur. Ikke bare helse og
omsorg. Bare se på Oslo, Renovasjon og Hafslund.
Vi mener at tjenestene best kan løses ved samarbeid og
kontroll og at politikere kan bruke alle virkemidler de
rår over i et samvirke for innbyggerne.

Jonas,
Fagforbundet mener Arbeiderpartiet må være tydelige
og si klart i fra om at velferd i sin fulle bredde i all
hovedsak skal drives i egenregi.
(PAUSE)
Velferdstjenester skal dekke folks grunnleggende behov,
ikke produseres for å skape profitt til private aktører.
Fordelene ved at velferd drives av fellesskapet er
mange. Vi sikrer:
Demokratisk kontroll over velferdstjenestene
Mulighet til å bedre kvaliteten på tilbudet
Og gode lønns, arbeids – og pensjonsvilkår for de
ansatte.
Og Jonas,
Som deg er vi opptatt av å sikre at vi også framover skal
kompetansearbeidsplasser og teknologimiljøer.
IKT-skandalen i Helse Sør-Øst har vist oss at det er helt
meningsløst å dumpe norske arbeidsplasser til utlandet.
Vi gir fra oss viktig kompetanse og opplysninger som
er livsviktig for folks helse og for muligheten til å
utvikle morgendagens næringsliv i Norge.
Det er kortsiktig.
Og det er totalt meningsløst.
Skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet for alle,
trenger vi mer fellesskap ikke mindre.
Derfor trenger Norge et nytt flertall på Stortinget og en
ny rød-grønn regjering!

