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SAMMEN SKABER VI MORGENDAGEN
1. maj i Fælledparken 2017

Kl. 12.00 -16.00

SAMMEN SKABER VI MORGENDAGEN

· Alice Linning, FTF Hovedstaden
· Per Olsen, LO Hovedstaden
· Bente Sorgenfrey, FTF
· Lizette Risgaard, LO
· Frank Jensen, Socialdemokratiet 
· Sisse Marie Velling, SF
· Ninna Hedeager Olsen, 
 Enhedslisten

Konferencier: Johannes Ask Batzer

12.00  Musik: Bogfinkevej
12.45 Faneindmarch
13.00 Velkomst og talere
14.00  Musik: Lorenzo Woodrose
14.30 Talere
15.00  Musik: Peter Belli
15.50 Tak for idag
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VELFÆRD OG LIGHED I DANMARK
LO Hovedstaden og FTF region Hovedstaden arbejder for velfærd og lighed.Velfærd og 
økonomisk lighed er bærende dele af et sundt og demokratisk samfund og er tillige med til 
at styrke den danske økonomi og skabe danske arbejdspladser.

Alle og ikke mindst de svageste skal have deres retfærdige andel af velfærden. Vi ønsker 
at fordele velfærd og lighed mellem alle borgere i samfundet i respekt for det enkelte men-
neskes mulighed for at yde til fællesskabet.

Velfærd og lighed handler også om et socialt sikkerhedsnet, der sikrer danskerne mu-
ligheden for et sundt liv, og er et værn mod social nedtur. Vi ønsker et samfund med lige 
muligheder for alle i sundhed, uddannelse og velstand.

Velfærd og lighed skaber tryghed, og tryghed skaber mennesker, der kan, vil og tør. 
Tryghed skaber og udvikler mennesker både i arbejdslivet og i privatlivet.

Velfærd og lighed er kimen til et sundt, handlekraftigt og retfærdigt samfund, hvor 
fællesskabet tager ansvar for, at vi udvikler viden og uddanner mennesker, som er det 
råstof, Danmark skal leve af i fremtiden.

Velfærd og lighed skaber tillid, og vi skal værne om tilliden til mennesker herunder men-
nesker, der arbejder i den offentlige sektor. En stærk offentlig sektor er selve grundlaget for 
vækst, velfærd og lighed i samfundet.

Aktuelt er velfærden truet, og de svageste grupper presses endnu mere. Vi vil et samfund, 
hvor vi giver alle mulighed for at handle og bygger mennesker op, der har brug for flere 
ressourcer for at kunne bidrage aktivt.

Vi vil, at mennesker i fællesskab skaber og deler de fælles værdier, som vi skaber i samfun-
det. Vi tror, det er fællesskabet, der gør den enkelte stærk.

Derfor skal vi have styrket dagpengeområdet, fjernet kontanthjælpsloftet og 225 timers 
kravet, styrket SU ydelserne, styrket mulighederne for efteruddannelse for alle grupper, 
fastholdt pensionsalderen og styrket arbejdsmiljøet, så vi holder længere på arbejdsmarke-
det. Vi skal også sikre et retfærdigt skattesystem, hvor alle opkræves og betaler deres 
andel til fællesskabet.

Vi vil en anden politik, som fjerner automatiske nedskæringer i den statslige, kommunale 
og regionale velfærd, og en politik, som øger ligheden i det danske samfund.

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 ...

Ved ofringen til Mammons ære
har guldets konger aldrig haft
et andet mål end det: at tære
på proletarens arbejdskraft.
Denne bande ved vor slid og plage
til en mægtig rigdom kom;
og når vi fordrer den tilbage, 
forlanger vi vor ejendom.
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 vor blod sig mætter; 
lad os jage dem på flugt.
Vor kamp en herlig tid forjætter,
hvor solen altid stråler smukt.
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
– og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/


