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Bogfinkevej og Remedy sørger for musikken

Havnepladsen
i Aarhus      kl. 12.30-17.00



Rådhuspladsen kl. 11.45
Talere: 
Velkomst ved Jesper Skorstengaard, Århus Lærerforening 
Sissel Wolf Sørensen, Pædagogstuderendes LandsSammenslutning

Underholdning: HK koret

Kl. 12.00
Optog til Havnepladsen 
– Kucheza går forrest

Havnepladsen kl. 12.30 - 17.00
Velkomst ved Kresten Vendelboe, formand LO Aarhus 
Vulkan – Dansk Metal/TDC kor - ”Når jeg ser et rødt flag smælde”

Talere Hovedscenen:
Majbrit Berlau, næstformand Fagbevægelsens Hovedorganisation
Verne Pedersen, forbundsnæstformand Socialpædagogernes Landsforbund
Nicolai Wammen, MF – Socialdemokratiet
Kirsten Normann Andersen, MF – Socialistisk Folkeparti
Nicolaj Villumsen, MF – Enhedslisten
Rikke Carlsson, formand Kommunistisk Parti

Musik:
TDC Metalkoret Vulkan
Bogfinkevej
Remedy

12.30 - 17.00 – Børneland
Gratis aktiviteter v/DUI – leg & virke, hoppeborg, ansigtsmaling

17.00 - 20.00 – Ungdommen tager over
                Salg af mad, vand, øl og cave/vin – Infobod midt på pladsen



Debatter på Havnepladsen 
KUBE 1
13.00 - 13.30 Socialdemokratiet
  Hvidvask og skattesnyd – hvornår er nok nok?
  Debatoplæg ved Christen Sørensen (Folketingskandidat Århus Nordkreds)
  og Anders Winnerskjold

13.45 - 14.15 AMR-året 2019
  Landets chauffører arbejder under massivt tidstyranni. 
  Men nu står de sammen og siger nok er nok. 
  – Det er tid at trykke stop!
  Oplægsholder Hans Horsten, arbejdsmiljørepræsentant ved Århus Sporveje.

14.30 - 15.00 DKP
  Kan EU styrke velfærden?
  Oplægsholderne er Jakob Lindblom, Folkebevægelsen mod EU og
  Christen Sørensen, Folketingskandidat for Socialdemokratiet Århus Nordkreds

15.15 - 15.45 Århus mod Krig og Terror
  Hvad kan vi gøre ved - og hvad er konsekvensen af
  – udsigten til et nyt atomkapløb i Europa
  – opsigelsen af INF-traktaten
  – FN’s forbud mod atomvåben
  Oplæg fra Povl Revsbech, Danske Læger Mod Kernevåben
  og Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror 

KUBE 2
13.00 - 13.30 Socialistisk Folkeparti
  Et solidarisk fællesskab for alle
  Oplægsholder: Kirsten Normann Andersen

13.45 - 14.15 Almen Modstand Århus
  Ghettoplanerne – byrådets støtte 
  til nedrivninger af almen boliger
  Oplægsholder: Hans Jørgen Vad

14.30 - 15.00 HK
  Øremærket barsel til mænd 
  Gavner det ligestillingen eller er det et forstyrrende indgreb 
  i den enkelte families anliggender.
  Oplægsholder: Søren Sørensen, HK og Anne Hegelund, Enhedslisten

15.15 - 15.45 Sandudvalget
  Manglen på alternative plejehjem i Aarhus
  Klostertorv problematikken.
  Oplægsholder: Christina Strauss
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Førstehjælp?
Er dit barn blevet væk? 
Henvend dig i ASF-
boden nær Børneland.

Børn færdes under hele arrangementet på 
forældrenes ansvar – også i Børneland.

Er du i tvivl om noget, så kontakt infoteltet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER



LO OG FTF’S PAROLER OG GRUNDLAG  
FOR 1. MAJ 2019

Forhøj dagpengesatsen!
Dagpengesatsen og arbejdsløses rettigheder er i dag på så lavt et niveau, at der 
kan stilles spørgsmål ved, om det er en reel forsikring.
Ligesom vi kræver ordentlige arbejdsforhold, et trygt arbejdsliv og en værdig og 
tryg alderdom, kræver vi et ordentligt og værdigt liv for dem, der står uden for 
arbejdsmarkedet. Det kræver f.eks. en dagpengesats, der er en reel erstatning for 
en arbejdsindkomst og manglende indbetaling til en arbejdsmarkedspension mv.

Findes der fattigdom, skyldes det svig!
Arbejdskraftens fri bevægelighed må ikke bruges til at undergrave vores 
overenskomster og det sociale sikkerhedsnet. Det er derfor afgørende, at arbejde 
foregår efter gældende overenskomster og med kædeansvar i alle led. Der skal 
være kontrol med vilkårene for at producere og arbejde i Danmark.

Et solidarisk fællesskab for alle!
Vi ønsker et solidarisk velfærdssamfund, hvor alle uanset pengepungens størrelse 
har adgang til velfærdsgoderne. Sundhed, omsorg og uddannelse skal ikke 
være forretninger. Vi er borgere i et demokrati, ikke kunder i en butik. Der skal 
investeres i en stærk offentlig sektor med tid til tryghed, nærvær og inddragelse.
Vi har råd, hvis alle bidrager!

SKAT!
Skat er forudsætningen for vores fælles velfærd. Vi har brug for en skattepolitik, 
hvor alle bidrager efter evne. Vi kræver et opgør med skattesvindel og skatte-
svindlere! Vi kræver beskatning af finansielle forretninger.

Ingen nedrivning af gode, billige boliger!
Fagbevægelsen kræver flere gode, tidssvarende boliger, alle kan betale. Ingen 
må holdes ude, hvad enten det skyldes arbejdsløshed eller herkomst. Danmarks 
almennyttige boligsektor giver omtrent halvdelen af Danmarks befolkning tag over 
hovedet. Det fællesskab skal udbygges for at sikrer værdige vilkår.

DET ER VÆRD AT KÆMPE FOR!
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Styrk Danmarks 
sikkerhed med dialog, 
ikke oprustning!
Opsigelse af atomnedrustningsaf-
talerne, oprustning og skærpelse 
af konflikten med Rusland øger 
risikoen for krig i Europa, bevidst 
eller ved en fejl. Vi har en anden in-
teresse end Trump, USA og våben-
industrien. Europas og Danmarks 
interesse er at nedtrappe konflikten 
og indgå internationale aftaler om 
fælles europæisk sikkerhed. Det 
må være sikkerhed for alle parter. 
Det opnås kun ved dialog.

Styrk den 
humanitære hjælp!
Bombninger og militære aktioner i 
fjerne lande skaber hverken demo-
krati eller sikkerhed. Det skaber 
nød, elendighed og store flygtninge-
strømme. Det øger terrortruslen 
mod Danmark. Danmark bør øge 
sit bidrag til humanitær hjælp og ud-
viklingsbistand som en del af FN’s 
17 verdensmål.

Således vedtaget af 
1. maj styregruppen 4. februar 2019

Tekst: Oskar Hansen. 
Melodi: Johs. Madsen

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
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.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden
– i dens folder er fremtiden gemt.

NÅR JEG SER 
ET RØDT FLAG SMÆLDE



DANMARK FOR FOLKET
Tekst af Oskar Hansen
Musik af Oskar Gyldmark

Danmark for folket -
det klinger og gror, 
det er de stærke, de sejrende ord. 
Hver den, der virker med evne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd,
hver den, der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket - 
fra hytte og hus,
stærkt skal det stige som vårvindens sus,
nynne sin sang, hvor maskinerne står,
og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går,
synge ved disk og ved pult på kontor
og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket -
det klinger fra nord,
plads for os alle ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.


