
PROGRAM
STORE SCENE

12.00  Fastpoholmen (Musik) 
12:45  Faneindmarch 
13.00  Velkomst v. 
   Peter Kay Mortensen 
   og Alice Linning 
13.10  Talere 
13.45  Mikael Simpson (Musik) 
14.30  Talere 
15.00  Von Dü (Musik) 
15.50  Tak for i dag

DAGENS TALERE

· Bente Sorgenfrey, FTF 
· Harald Børsting, LO 
· Helle Thorning Schmidt, Soc.dem. 
· Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten 
· Pia Olsen Dyhr, SF

KORT OVER FÆLLEDPARKEN
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SAMMEN ER VI STÆRKERE

SAMMEN ER VI STÆRKERE
1. maj 2014 i Fælledparken

Kl. 12.00 -16.00
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SAMMEN ER VI STÆRKERE

FLERE JOB OG MERE UDDANNELSE ER VEJEN
Regeringen må med større styrke tilrettelægge en politik, der har til formål at sætte gang 
i væksten og sikre job og uddannelse til alle. Ulighed giver ingen vækst, og offentlige 
nedskæringer er ikke medicinen.

Lønmodtagernes organisationer har igennem længere tid peget på, at der gennem en aktiv 
grøn bæredygtig miljø- og energipolitik kan skabes tusindvis af nye job samtidig med, at vi 
passer på vores jord. Samtidig iværksættes der her i Hovedstadsregionen større infrastruk-
turprojekter samt byggeprojekter, der skaber flere nye job.

Vi må alle arbejde sammen for at sikre job og uddannelse til alle. Især den yngre genera-
tion står over for at blive tabt. Alene i Danmark er der mere end 100.000 unge, både 
færdiguddannede unge og unge uden uddannelse, som er sat uden for arbejdsmarkedet.

Vi må også sikre, at der sættes yderligere gang i efteruddannelse især af arbejdsstyrken 
uden eller med få kompetencer, således at arbejdskraften bliver i stand til at møde virksom-
hedernes stigende efterspørgsel.

Lønmodtagerne kræver også, at det arbejde, der er, og det, der skabes i fremtiden gennem 
vækst og udvikling, skal foregå på ordentlige og organiserede vilkår. Fagbevægelsen vil 
sammen med alle gode kræfter bekæmpe dem, der undergraver de danske overenskomster 
gennem social dumping eller gennem særlige ansættelsesvilkår herunder vikararbejde.

Fagbevægelsen vil sammen med alle gode kræfter bekæmpe den øgede ulighed i samfun-
det, både nationalt og internationalt.

Den danske model på arbejdsmarkedet skal udvikles og forbedres, og fagbevægelsen vil 
arbejde for, at der sker en genopretning af den danske arbejdsmarkedsmodel, især på 
dagpengeområdet, så der på ny skabes større tryghed for lønmodtagere, der midlertidigt 
er uden job.

INTERNATIONAL SOLIDARITET
I kølvandet på den finansielle krise er mange millioner arbejdere verden over ramt af 
nød og fattigdom. Arbejdet foregår mange steder i verden, som var det i arbejdslejre 
uden beskyttelse mod overgreb og uden miljømæssig sikkerhed. Lønmodtagerne og deres 
fagforeninger, både lokalt, nationalt og internationalt, har pligt til at bekæmpe denne 
udvikling. Fagbevægelsen internationalt, nationalt og lokalt må stå sammen i kampen for 
lønmodtagernes rettigheder, for sammen er vi stærkere.

På ovennævnte grundlag afholder fagbevægelsen i Hovedstaden deres 1. maj 2014.

NÅR JEG SER ET
RØDT FLAG SMÆLDE

Tekst af Oskar Hansen
Musik af 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 fl ammer 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

INTERNATIONALE

Tekst af Hans Laursen
Musik af 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 af jer dvale,
til den allersidste dyst;
- og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/

Ved ofringen til Mammons ære
har guldets konger aldrig haft
et andet mål end det: At tære på
proletarens arbejdskraft.
Denne bande ved vort slid og plage
til en mægtig rigdom kom
og når vi fordrer den tilbage,
forlanger vi vor ejendom.
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
- og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/


