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SAMMEN ER VI STÆRKERE
Danmark er under pres. En ustabil verden omkring os har sendt millioner af mennesker på
flugt fra deres hjem. Danmark skal stadig være et foregangsland, når det gælder overholdelse af menneskerettigheder, herunder at se flygtninge som en ressource og ikke kun som
et problem.
Danmark har sammen med andre mærket presset fra de mange mennesker, som er søgt til
Europa. Udfordringerne med at integrere de mange mennesker, som er flygtet fra krig og
nød, har udfordret vores demokratiske institutioner, både internationalt og nationalt.
Fagbevægelsen kræver, at der findes anstændige og gode løsninger for flygtninge i
forståelse med befolkningen, herunder en hurtig og aktiv indsats for at integrere og uddanne flygtninge, så de kan træde ind på arbejdsmarkedet på lige og ordnede vilkår.
Samtidig oplever vi store udfordringer på arbejdsmarkedet. Vi må alle arbejde sammen
for at sikre job og uddannelse til alle. Især den yngre generation 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.
Alt for få unge kommer i erhvervsuddannelse, 10.000 unge står uden praktikplads, selv
om alle erkender, at vi om få år kommer til at mangle folk med erhvervsuddannelser.
Fagbevægelsen stiller krav om, at der oprettes praktikpladser og studiepladser til alle, der
kan og vil. Politikerne skal tage ansvar og indføre sanktioner over for virksomheder, der
ikke lever op til deres ansvar.
Vi skal også sikre, at der sættes yderligere gang i efteruddannelse af hele arbejdsstyrken.
Ufaglærte, kortuddannede, faglærte og mennesker med en videregående uddannelse har
alle brug for kompetencer, der gør arbejdskraften i stand til at matche virksomhedernes
behov.
Ulighed giver ingen vækst, og offentlige nedskæringer, der rammer både borgere og
virksomheder, er ikke medicinen. Regeringen skal i langt højere grad føre en politik, der
sætter gang i vækst og innovation for at sikre job og uddannelse til alle.
På ovennævnte grundlag afholder fagbevægelsen i Hovedstaden deres 1. maj 2016.

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.:/

