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trepartsaftale

LO’s næstformand: Vi er ikke
flyttet ind hos Anders Fogh
LO’s måske kommende
formand, Tine AurvigHuggenberger, erkender,
at trepartsaftalen med
regeringen i nogen grad
har udmanøvreret
Socialdemokraterne.
Men hun fastholder, at
LO er en interesseorganisation og ikke
et politisk parti.

SPAR
60 KR.

Michael Dibdin: Tilbage til Bologna

I det er tiende bind i serien om Aurelio Zen er den
italienske politimand på hjemmebane, i et vanvittigt
billede af det moderne Italien.
Pluspris 189 kr. Pris for andre 249 kr.
Håkan Nesser:
Menneske uden hund
Menneske uden hund er
en førsteklasses begyndelse på en ny serie, en
kvartet, skrevet af en af
Nordens bedste og mest
respekterede spændingsforfattere – Håkan Nesser.
Bogen er blevet en kolosSPAR sal succes i Sverige.
80 KR. Pluspris 219 kr.
Pris for andre 299 kr.

interview
STIG ANDERSEN

S

kilsmissen mellem fagbevægelsen
og Socialdemokraterne synes fuldbyrdet med fagbevægelsens ’ja’ til
VK-regeringens trepartsaftale.
Socialdemokraterne med den politiske
ordfører Henrik Sass Larsen i front fnyser
ad LO-toppen og mener, at der i trepartsaftalen er gjort alt for lidt for en rimelig
lønudvikling til LO-medlemmerne.
Reaktionen fra topfolk i LO er en kraftig
kritik af Socialdemokraterne for manglende politisk markering, og Dennis Kristensen fra de offentligt ansatte i FOA forudser et direkte katastrofevalg for det store oppositionsparti.
Men trods al snak om skilsmisse mellem fagbevægelse og parti slår LO’s næstformand og mulige kommende formand, Tine Aurvig-Huggenberger, fast, at
fagbevægelsen ikke »er flyttet ind« hos
Anders Fogh Rasmussen (V).
Men meget tyder på, at Socialdemokraterne og fagbevægelsen i hvert fald er flyttet
hver til sit?
»Man kan sige, at det har vi gjort for
længe siden. Partiet besluttede jo helt tilbage i 1990’erne at bryde med fagbevægelsen, og i 2003 dannede vi det ny LO med
vores eget værdigrundlag«.
Så fagbevægelsen og Socialdemokraterne
er vokset fra hinanden?
»Det tror jeg bestemt ikke. Det er jo ingen nyhed, at der fra tid til anden er forskellige både strategiske og taktiske vurderinger imellem Socialdemokraterne og
fagbevægelsen. Og det er det, man ser nu
her med trepartsaftalen«.
Kan man så tale om, at den endelige skilsmisse nu er en kendsgerning?
»Modsat mange andre opfatter jeg ikke
det her som en skilsmisse. I det store perspektiv er der ikke noget hårrejsende i
den aktuelle uenighed, og den fjerner i
min optik ikke den kendsgerning, at Socialdemokraterne og fagbevægelsen stadigvæk har et projekt, der binder os sammen, og som handler om at skabe et velfærdssamfund, hvor man fjerner
ulighederne i samfundet«.

Truslen mod Anders Fogh
Det velfærdssamfund, er det ikke det, Anders
Fogh Rasmussen nu har sat sig på?
»Det kan man ikke påstå. Hvis man kigger på de seneste fem år med ham som
statsminister, er uligheden i samfundet
steget markant på nogle områder. Men
det er altid fagbevægelsens opgave at forsøge at erobre nogle rettigheder og goder
til sine medlemmer, og en af grundene til,
at vi kan gøre det i den nuværende politiske situation, er, at Anders Fogh Rasmussen betragter Socialdemokraterne som
en reel trussel«.
Men det er Anders Fogh Rasmussens velfærdsprojekt, fagbevægelsen er gået med på
i trepartsforhandlingerne?
»Næh, det synes jeg ikke. Da Anders
Fogh Rasmussen satte sin velfærdsreform
i gang, var det fagbevægelsens opgave at

sige: Kan vi erobre nogle nye rettigheder
til vore medlemmer, så gør vi det, og det
betyder jo ikke, at vi har accepteret Anders Fogh Rasmussens dagsorden«.
Fagbevægelsen samarbejder der, hvor
den kan få sine interesser tilgodeset?
»Ja, det er det, jeg siger«.
Og her kan fagbevægelsen lige så godt
samarbejde med Anders Fogh Rasmussen
som med Helle Thorning-Schmidt?
»Ja, men med den forskel, at der er noget ideologisk, der binder os tættere sammen med Helle Thorning-Schmidt end
med Anders Fogh Rasmussen«.

ALENE I BYEN.
En aftale med Fogh
er ingen skilsmisse fra Socialdemokraterne, siger LOnæstformand Tine
Aurvig-Huggenberger. Det afgørende
er at opnå noget
for medlemmerne.
Arkivfoto: Mads
Winther

Ude af trit
I den aktuelle debat siger Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, at
fagbevægelsen har svigtet i lønspørgsmålet
og er ude af trit med sine medlemmer?
»Det må så stå for hans regning. Alle ved
jo, at lønnen forhandles under overenskomstforhandlingerne«.
Hans udtalelser er vel også udtryk for, at
LO har generet Socialdemokraterne på det
groveste med trepartsaftalen?
»Socialdemokraterne og fagbevægelsen har strategisk været uenige i forløbet
med trepartsaftalen. Men det er der ikke
noget ekstremt odiøst i. Den situation har
vi haft mange gange, og den vil givetvis
komme igen«.
Når du er uenig med Sass Larsen, hvem er
det så, der er ude af trit med LO’s medlemmer?
»Jeg mener ikke, at vi i fagbevægelsen er
ude af trit med medlemmerne«.
Men LO’s medlemmer og Socialdemokraternes vælgere er vel i høj grad de samme
mennesker. Med den uenighed må der være
en af parterne, som er ude af trit med denne
store gruppe af danskere?
»Jamen altså ... Det må du så vurdere.
Jeg mener ikke, at vi i LO er ude af trit«.

Anders Foghs misregime
Hvad er det konkret, LO har gjort rent taktisk
ved at gå med i trepartsaftalen, uden at Socialdemokraterne er med?
»Vi har forholdt os til de ansattes vilkår.
Der er jo en række ting, som ikke foregår
under overenskomstforhandlingerne,
for eksempel uddannelsesrettigheder, arbejdsmiljø og så videre. Og der har vi set,
at det har været muligt at få forhandlet
nogle flere rettigheder og goder på plads

Det er altid fagbevægelsens
opgave at forsøge at erobre
nogle rettigheder og goder til
sine medlemmer, og en af
grundene til, at
vi kan gøre det i
den nuværende
politiske situation, er, at Anders Fogh Rasmussen betragter Socialdemokraterne som
en reel trussel
Tine AurvigHuggenberger,
næstformand
i LO

for de offentligt ansatte. Det betyder ikke,
at vi har accepteret Anders Fogh Rasmussens kvalitetsreform, hvor det, han indtil
nu har spillet på banen, åbner en ladeport for privatiseringer i den offentlige
sektor, og hvor der jo ikke rettes op på fem
års misregime i forhold til velfærdssamfundet«.
Men der er tale om nogle fremskridt, som
fagbevægelsen ikke har kunnet opnå enighed med Socialdemokraterne om, men med
Anders Fogh Rasmussen?
»Jeg formoder da stærkt, at når Socialdemokraterne sætter sig i regeringskontorerne, skal vi også forhandle fremskridt
med dem«.
Men Socialdemokraterne er imod de
fremskridt, der er opnået med trepartsaftalen?
»Jeg tror ikke, partiet er imod at få bedre vilkår til de offentligt ansatte. De har
blot givet udtryk for, at de ikke finder aftalen dækkende nok. Og der er det min opfattelse, at der jo stadig er en masse, der
skal gøres. Trepartsaftalen retter ikke op
på den almindelige dårlige tilstand, som
den offentlige sektor er i, blandt andet de
nedslidte skoler og ventelister på hospitalerne«.
Der vil LO så opnå landvindinger, når Socialdemokraterne indtager regeringskontorerne?
»Anders Fogh Rasmussen har om nogen været eksponent for at tale den offentlige sektor ned. Vi skal ikke mange år
tilbage, før han talte om ’rundkredspædagogik’, og hvad ved jeg. Ud over ordentlig
løn og gode arbejdsvilkår er det også et
spørgsmål om, at der er status i arbejdet.
På det område har jeg stor tiltro til, at Socialdemokraterne har den kærlighed til
den offentlige sektor og til velfærdssamfundet, som gør det muligt at få den status tilbage«.

Helle Thorning uden førertrøje
Så Socialdemokraterne og LO hører stadigvæk sammen. Anders Fogh skal ikke regne
med noget som helst?
»Sådan er det. Der er en historisk arv,
der binder fagbevægelsen og Socialdemokraterne sammen, og der er fremtidige
ambitioner på samfundets vegne, der
binder os sammen«.
Man kunne vel have haft et bedre samspil
med Socialdemokraterne. Er Anders Fogh

Rasmussen simpelt hen en dygtigere politiker end Helle Thorning-Schmidt?
»Det tror jeg ikke. På Christiansborg fylder taktik meget, det gør det også for Anders Fogh. Men uanset hvad der har været
statsministerens bevæggrunde for trepartsaftalen, vil det altid være LO’s opgave
at sikre medlemmerne bedre vilkår. Og
når vi har kunnet gøre det nu, er grunden
blandt andet, at Anders Fogh gerne vil
erobre velfærdsdagsordenen, fordi han
betragter den som en trussel i forhold til
at blive genvalgt«.
At det er lykkedes for statsministeren, opfattes jo hos Socialdemokraterne, som om
de har tabt dagsordenen?
»Det mener jeg ikke, de har. Der er stadigvæk en masse, der skal gøres, for trepartsaftalen løser ikke alle problemerne«.
Men de fremskridt, der er gjort, er altså
Anders Fogh Rasmussens dagsorden lige
nu?
»Det er jo også ham, der er statsminister. På mange måder har han initiativretten, og at han forsøger at erobre velfærdsdagsordenen er der ikke noget hokuspokus i. LO indgik også i sin tid aftaler med
Schlüterregeringen«.
Så fagbevægelsen er ikke ’flyttet sammen
med’ Anders Fogh Rasmussen?
»Nej, det er vi ikke«.
Havde du ikke gerne set, at det var Helle
Thorning-Schmidt, der havde haft førertrøjen på i disse sager?
»Jeg havde gerne set Helle ThorningSchmidt sidde i statsministerkontoret«.
Man kan vel godt have den gule førertrøje
uden at være fungerende verdensmester?
»Det mener jeg også, at Socialdemokraterne har haft i mange og lange træk«.

Jan Guillou:
Coq Rouge
Den svenske efterretningstjeneste har
besluttet at skaﬀe sig et
nyt hemmeligt våben.
Prototypen er nu leveret
og er klar til test under
realistiske forhold. VåbSPAR
net hedder Carl Gustaf
30 KR.
Gilbert Hamilton.
Pluspris 109 kr.
Pris for andre 139 kr.
Sjöwall & Wahlöö,
10 bind:
Manden som gik op i røg Den afskyelige mand Politimorderen - Det lukkede rum - Brandbilen som
forsvandt - Terroristerne SPAR OP Roseanna - Strisser, strisser
TIL 240 KR. - Manden på altanen Den grinende strisser.
Pluspris 79 kr. pr stk.
Pris for andre 99 kr. pr. stk.
10 bind: Pluspris 750 kr.
Pris for andre 990 kr.

P.D. James:
Fyret
Pluspris 79 kr.
Alm. pris 99 kr.

Afrika
Kilimanjaro, safari og zanzibar
23 dage med kombination af bestigning af Afrikas højeste bjerg,
imponerende vilde dyr og
strandliv på Zanzibar. Næste afrejse i juni. Pris kr. 28.980,- inkl.
fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Cape Town
Krüger Safari 14 dage / 11 nætter.
Pris fra Kr. 13.970. Prisen inkl. Fly,
4 nætter på vidunderlige Sefapane Lodge, heldagssafari, flodsafari m.m.7 nætter i smukke Cape
Town, morgenmad inkl. Få inspiration på
www.brandstrup.dk eller Kontakt Brandstrup Travels
tlf. 3322 4040

Afrika
Tanzania, Kenya og Zanzibar. Ex.
10 dages Kenya-safari kun 6.980,9 dages Zanzibar badeferie, fra
1.590,- Se vores 32 siders program med safari i lodge, telt eller camp, Mombasa, Mt Kenya,
Kilimanjaro og Zanzibar badeferie. Afrejse jun-apr.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20

Afrika
Kilmanjaro. Tag med på den lange flotte Shira-rute på Kilimanjaro med dansk rejseleder med
god akklimatisering, priser fra
21.980,-. Ex. 10/10, 7/2, 10/2, masser af garanteret afrejser.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20

Afrika
Teltsafari i hele Afrika. F.eks. Krüger, Okavango, Vic Falls 20 dage /
17 nætter fra Kr. 18.260 incl. flybillet. Ring og hør nærmere om
de mange muligheder eller se
nogle af vore spændende eksempler på www.brandstrup.dk tlf.
33 22 40 40

Deon Meyer:
Jægerens hjerte
Pluspris 219 kr.
Alm. pris 299 kr.

erhverv@pol.dk

blå bog

SPAR
80 KR.

TINE
AURVIG-HUGGENBERGER
Næstformand i LO, 44 år, og kandidat til
formandsposten ved næste kongres.
Startede som tillidsrepræsentant i en
daginstitution i 1984.
Formand for LO-Storkøbenhavn i 1992.
Sekretær i LO 1995.
Næstformand i LO siden 1996.

Gunnar Staalesen:
Tornerose sov i hundrede år
Pluspris 219 kr.
Alm. pris 299 kr.

Ferienøglen
Aktivrejser

SPAR
80 KR.

SPAR
20 KR.

Afrika
Afrikas vilde Paradis BOTSWANA
18 dage / 15 nætter fra Kr. 22.980
incl. fly.Oplev bl.a. Chobe Nationalpark, Okavangodeltaet, Vic
Falls og meget meget mere. Få
inspiration på
www.brandstrup.dk
Brandstrup Travels tlf. 3322 4040

Italiens øer
Sicilien, Stromboli og Sardinien
i verdensklasse. Ex. 9 dage. Siciliens ukendte ansigter. 7.890,inkl. fly, bil og hotel. Daglig afrejse året rundt. Se vores 22 sider
program.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20

Indien
Kulturrejser i Nord- og Sydindien i grupper med dansk rejseleder og for individuelle. Fra Rajasthan til Goa, Kerala og Himalaya. Ex. 16 dage Rajasthan rundrejse og Goa badeferie, 8.780,-.
Se vores 30 sider store program.
Afrejse året rundt.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20

Kina-Tibet
Kinas Kejserbyer og Himmeltoget til Tibet, Guillin, Shanghai og
Hongkong. 28 siders Kinaprogram. Ex. den store Transtibetanske rejse, 19 dage med KinaHimmeltoge-Tibet og Nepal.
Kun 12.980,- ! fly. Se vores 28
sider store Kina-Tibet program.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20

Kina
Den store Kinarundrejse, Klassisk Kina. 17 dage Kina rundt,
daglig afrejse. Pris 14.280,- u.fly.
Se vores 28 siders Kinarogram.
www.kiplingtravel.dk
47 16 12 20
Laos
Solnedgang over Mekong, en
uforglemmelig oplevelse. Og intet steds er den smukkere end i
Luang Prabang, den gamle kongeby.15 dage, afrejse 10/10 - 2007
Pris 16900 inkl. rejse og ophold.
Region Rejser Tel 9839 2069.
www.regionrejser.dk

Fordele med Pluskort
politiken.dk/plus

SPAR
80 KR.
Stieg Larsson:
Pigen der legede med ilden
Pluspris 219 kr.
Alm. pris 299 kr.

SPAR
60 KR.

Lars Boesgaard:
Provence
Pluspris 239 kr.
Alm. pris 299 kr.

SPAR
40 KR.

Rie Boberg:
Mit Toscana
Pluspris 159 kr.
Alm. pris 199 kr.

Læs mere og bestil på politiken.dk/plus eller i
butikken i Forhallen på Rådhuspladsen 37 - gennem Svingdøren
- ma.-fre. 8.30-18. Butikken sælger også cd’er, dvd’er, kunst, tøj,
tasker og andre skønne varer.
Pluspris er for alle med
et Politiken Pluskort.

