
1. MAJ 2017 i Aarhus
- Rådhuspladsen kl. 12.00 

- Optog gennem byen
- Tangkrogen kl. 14.00

Arrangør af Fælles Faglig 1. maj 2017 i Aarhus: LO Aarhus og FTF Region Midtjylland
Anbefalere: Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, KP, KPiD, DKP, Århus mod Krig og Terror



FREDSSCENEN fra kl. 14.00 – 17.30  

Aktiviteter i Tangkrogen 
1. MAJ PLADSEN
Telte med debat og underholdning: 
Metal, HK, 3F, FOA, SL, BUPL, DS, ÅLF, DSR, Uddannelsesforbundet, 
Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU.

UNGDOMSTELT fra kl. 14.00 – 20.00
14.00 - 15.00 Indslag og aktiviteter
15.00 - 16.30 Musik: Ham den Lange, 
 Henrik Haas og Rødhætte spiller op med rap og freestyle
16.30 - 18.00 Fagpolitiske indslag
18.00 - 20.00 Ram & Sjang lukker traditionen tro ungdomsteltet med
 fælles sang og arbejdersange.

ÆLDREHJØRNET fra kl. 13.00 – 17.30 
13.30 Velkomst v. fmd. Lis Søballe, LO Seniorer
13.35 Tale v. Leif Lahn, MF for Socialdemokraterne
13.50 Pause (optog passerer)
14.20 Musik med Ram & Sjang
15.10 Tale ved Ole V. Christiansen, fmd. LO Aarhus
15.20 Musik ved Ram & Sjang
17.30 Slut

BØRNELAND fra kl. 14.00 – 17.00                                           
Gratis aktiviteter ved DUI – LEG og VIRKE
Hoppeborg – bål og leg. 
Cirkus Tværs – 2 gratis forestillinger kl. 15.00 + kl. 16.15

Salg af mad og drikkevarer – Infobod midt på pladsen

RØD PLADS: DKP, KPID, KP

14.00-14.05 Velkomst 
14.05-14.30 Musik: Lars og Villy
14.30-14.40 Tale: Titti Wahlberg, den svenske Stoppa Aurora bevægelse 
14.40-15.10 Musik: Rolf Heitmann
15.10-15.20 Tale: Tidl overvismand Christen Sørensen, 
 Støtteforeningen for Irakiske Torturofre
15.20-15.55	 Musik:	Lærke	Corfix
15.55-16.05 Tale: En repræsentant fra Freds og Demokrati Komiteen 
16.05-16.40 Musik: Kristian Mikkelsen
16.40-16.50 Tale: Carsten  Andersen 
16.50-17.25 Musik: Clean Boys
17:25-17:30 Tak for i år



Rådhuspladsen kl. 12
Talere: 
– Velkomst ved Mads Bilstrup 
– Majbrit Berlau, 
 formand for dansk Socialrådgiverforening
– Mette Fuglsig Schjødt, Aarhus for Velfærd
– Morten Ahrendt, LO Ungdom

Musik og underholdning:
TDC Metalkoret Vulkan
Ham den Lange, Rødhætte og Henrik Haas 

Demonstrationsoptog kl. 13.20
Kucheza – faner – fest – folk og farver

Tangkrogen kl. 14 - 17
STORE SCENE
Talere:
Velkomst ved Ole Christiansen, formand LO Aarhus
Nanna Højlund, næstformand LO
Jacob Bundsgaard, Socialdemokraterne
Pia Olsen Dyhr, SF 
Kjeld Hvalsø, Enhedslisten
Josephine Fock, Alternativet  
Henning Jacobsen, DKP
Ungdomstaler - vinder af konkurrencen

Musik:
Touch of Shadows
TDC Metalkoret Vulkan
Musik Remedy

Andre aktiviteter i Tangkrogen:
Børneland, Ældrehjørnet, Ungdomstelt, Faglige og Politiske telte, 
Freds & Solidaritets scene, ”Rød Plads” – Boder, Salg af mad & drikke

                     Aarhus



GRUNDLAG 
OG PAROLER  
1. MAJ 2017

FOR SOCIAL TRYGHED 
OG FÆLLES VELFÆRD 
– MOD FATTIGDOM!
STOP DEN SOCIALE DUMPING! 
Globaliseringen og den internationale 
samhandel er et faktum. Arbejdskraften 
bevæger sig ligeledes hen over lande-
grænserne. Dette må dog ikke bruges til 
at undergrave vores overenskomster og 
det sociale sikkerhedsnet i Danmark. 
Det er derfor afgørende, at regulering i 
Danmark foregår efter aftalte regler, gæl-
dende overenskomster og arbejdsmiljøst-
andarder og med kædeansvar i alle led. 
Vi skal have kontrol med vilkårene for at 
producere og arbejde i Danmark.  
   
RETFÆRDIG SKATTEPOLITIK OG 
ET EFFEKTIVT SKATTEVÆSEN.
Skat er forudsætningen for vores fælles 
velfærd. Vi har derfor i Danmark brug for 
et gennemskueligt skattesystem. 
Vi har brug for en skattepolitik, hvor alle 
bidrager efter evne, således at der er råd 
til en ordentligt offentlig velfærd og et fæl-
les socialt sikkerhedsnet. 
Der må gøres op med skattesvindel og 
skattesvindlere! 

NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE

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.



GRUNDLAG 
OG PAROLER  
1. MAJ 2017

INTERNATIONALE

Tekst: Eugene Pottier. 
Melodi: Pierre de Geyter

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt.
/: Vågn til kamp af jer dvale
   til den allersidste dyst
   Og internationale
   slår bro fra kyst til kyst :/

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd.
/: Vågn til kamp ....

Arbejdere i stad på landet
en gang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad	os	jage	dem	på	flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
vor solen altid stråler smukt
/: Vågn til kamp af jer dvale
   til den allersidste dyst
   Og internationale
   slår bro fra kyst til kyst :/

FOR SOCIAL TRYGHED 
OG FÆLLES VELFÆRD 
– MOD FATTIGDOM!
AFSKAF KONTANTHJÆLPS-
LOFTET OG 225-TIMERSREGLEN! 
Kontanthjælpsreformen betyder ikke 
alene	 flere	 socialt	 udsatte	 og	 hjem-
løse.  
Den rammer også dem, der er i ar-
bejde, fordi der skabes utryghed. Fat-
tiggørelsen og truslen herom presser 
desværre folk til at acceptere dårlige-
re løn og forringede arbejdsforhold.

MERE KOMMUNALT SELVSTYRE, 
MINDRE STATSLIG REGULERING! 
Vi har brug for et byråd i Århus, der 
vil forsvare velfærden og gå imod 
de mange statslige styringsregler og 
økonomiske stramninger. 
Et byråd, der gennem øget selvstyre 
får råderum til at sikre den almindeli-
ge befolkning gode livsbetingelser og 
ordentlig tryghed. Dette omfatter også 
flere	 boliger	 til	 unge,	 lavtlønnede	 og	
gamle, der er til at betale for disse 
grupper.  
Budgetforliget i 2017 viser, at kommu-
nalpolitik kan gøre en forskel til gavn 
for borgerne – dette på trods af en 
stram statslig styring og økonomiske 
nedskæringer. 
Sparekravet om de tilbagevendende 
effektiviseringer på 2% i den offentli-
ge sektor må stoppes. Der skal inve-
steres i en stærk offentlig sektor med 
tid til tryghed, nærvær og inddragelse.



SNART DAGES DET, BRØDRE

Tekst af U. P. Overby 1871
Musik af Chr. Jos. Rasmussen 1872

Snart dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Årtusinders åg på vor nakke blev lagt,
vi bar det og tav i vor nød,
men er vi de mange, så være det sagt:
Vi fordrer det daglige brød.
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!

Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem,
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem,
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Vor arne er kold, og vort hjem kun et skjul
for trængsler og tvedragt og savn,
vor idræt man fængsler i bur som en fugl
og kaster foragt på vort navn.
Os levnes kun hadets den ulmende glød.
Til arbejdet, liv eller død!

Rigmændene fodres ved arbejder-slid,
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid,
om ikke vi ofrer til dem.
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Det knager i samfundets fuger og bånd,
lad falde, hvad ikke kan stå!
Men ræk mig, o broder, din barkede hånd,
før i løgn og i sult vi forgå,
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!

BÆREDYGTIGHED 
SKAL SIKRE FREMTIDEN!
STYRK PRODUKTIONEN, 
IKKE SPEKULATIONEN! 
Der er brug for en ny og anderledes øko-
nomisk politik, som understøtter produk-
tionsinitiativer og fastholder produktion i 
Danmark. 

Omfanget af den nuværende spekulati-
on	og	handel	med	fiktive	værdier	oversti-
ger langt værdien af produktionen. Denne 
ubalance	skabte	finanskrisen	og	vil	føre	til	
nye kriser i fremtiden, hvis vi ikke lægger 
den økonomiske politik om.

GENNEMFØR TEKNOLOGISK 
UDVIKLING I 
MENNESKETS TJENESTE! 
Den teknologiske udvikling skal være en 
gevinst for samfundet og ikke en trussel. 
Rigtigt anvendt kan den teknologiske ud-
vikling sikre både bedre miljø og sikrere 
arbejdsmiljø samt styrke produktionen.  
Hermed kan de nye teknologier sandsyn-
ligvis give mulighed for at nedsætte ar-
bejdstiden og sikre en tryg alderdom uden 
at hæve pensionsalderen. 

INVESTER I UDDANNELSE 
FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE 
ER DANMARKS RÅSTOF! 
Der skal investeres på hele uddannelses-
området – lige fra folkeskolen, gymnasier 
og erhvervsskoler til arbejdsmarkedsud-
dannelser, professionshøjskoler og uni-
versiteter.  
Investering i uddannelse er forudsætnin-
gen for at udvikle et arbejdsmarked, som 
er relevant for den enkelte og for fælles-
skabet. Forringelserne på SU og dimit-
tendsatsen skal fjernes.



DANMARK FOR FOLKET

Tekst: Oskar Hansen. Melodi: 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.

KRIG ER FORAGT 
FOR LIV, 
FRED ER AT SKABE!
STYRK DEN 
HUMANITÆRE HJÆLP! 
Krig, terror, hunger og naturka-
tastrofer har sendt millioner og 
atter	millioner	på	flugt	i	håb	om	
overlevelse. Aldrig har der væ-
ret større behov for humanitær 
bistand end i dag. 
Danmark skal derfor øge sit bi-
drag til den humanitære bistand 
samt udviklingsbistand som 
en del af FN´s 17 verdensmål. 
Samtidig skal Danmark bidrage 
til	overholdelse	af	FN´s	flygtnin-
gekonvention. 

STOP KRIGEN 
– FOR ET SPORSKIFTE! 
Hverken Danmark, EU eller 
nærområderne	 kan	 løse	 flygt-
ningekrisen, så længe krige i 
verden sætter dagsordenen og 
tvinger	folk	på	flugt.	
Danmark skal derfor bidrage 
til et sporskifte i fredsarbejdet 
og en generel ændring i den 
internationale politik. Den før-
te krigspolitik må erstattes af 
en aktiv politik med henblik på 
mægling,	konfliktløsning	og	hu-
manitær støtte.  
Der er brug for små lande som 
Danmark, der uden at være en 
del	 af	 konflikterne	 kan	 mæg-
le	 og	 nedtrappe	 konfliktniveau-
et og fremme løsninger gen-
nem forhandlinger. Danmarks 
udenrigspolitik skal tilbage på 
FN-sporet.

Således vedtaget af 
Styregruppen for 1. maj 2017 

den 20. februar 2017
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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 
midt på pladsen, 
vagterne, med gule veste ved Metal-
teltet, eller pladsledelsen i skurvognene.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

MAD

FOLKE-
BEVÆGELSEN

SL, 
BUPL, DS,
ÅLF, DSR

m.fl. 

1. MAJ PLADSEN


