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1 MAJ
Första maj är arbetarrörelsens dag. I Stockholm arrangerar vi 
Sveriges största förstamajdemonstration.  Kom med du också och 
var en del i kampen för ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle för 
alla, inte bara för de rika.
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Vi förbehåller oss rätten att publicera 
material elektroniskt, detsamma gäller 
publicering på internet. Vi ansvarar ej för 
obeställt material. Författarna svarar själva 
för de åsikter som förs fram i artiklarna.

Ledare:  Dags för 
arbetarrörelsens stora dag

Första maj, arbetarrörelsens 
stora dag! Nu vi samlas vi till 
den största demonstrationen 
någonsin. 

För att det är dags att sätta ner 
foten på allvar.

Sverige var tidigare ett av 
världens mest jämlika länder. Men 
man kan inte leva på gamla mer-
iter. Klassklyftorna ökar 
snabbare i Sverige än i 
många andra västlän-
der. Det är dags att 
sätta stopp för detta. 
Vi vill ha ett verkligt 
jämlikt samhälle. 

Jämlikhet ger oss frihet, 
frihet från förtryck och frihet att 
utvecklas. Frihet i det ekologiskt 
hållbara och jämlika välfärdssam-
hälle vi vill ha. Vi har fantastiska 
resurser – men pengarna finns hos 
den ekonomiska eliten. 

Det är dags att beskatta mil-
jonärerna och bygga ut välfärden, 
inte skära ner på den. 

Det är inte företag och bank-
er som bygger samhället och 
välfärden, det är alla vi som ar-
betar. Vi vill ha schyssta jobb och 
inflytande på jobbet.

Det är dags att rusta upp de-
mokratin som alltmer under-

grävs över hela Europa. 
Folket ska ha bestäm-
manderätt över sam-
hällsutvecklingen. Ett 
samhälle ska byggas 

för människorna, inte för 
företagen. Samhället är till 

för oss, vi är inte till för samhället!
Det är dags att visa att Vänster-

partiet står för människors rät-
tigheter och ett mänskligt sam-
hälle, framför storföretagens och 
storfinansens vinstintressen.

En stor uppslutning är också vik-
tig med tanke på det kommande 
valet, och det internationella läget 
som är alltmer spänt.

Vi samlas allihop den första maj 
kl 12.00 på Medborgarplatsen. Ta 
med hela familjen, med vännerna 
och arbetskamraterna! Ett Sverige 
för alla, inte bara för de rika! Det 
är vår tur nu. ■

“Samhället är 
till för oss”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet 1 maj 

Jonas 
Sjöstedt 
Årets huvudtalare på 
första maj. 
Vad är viktigast för vänstern 1 maj 2018?

- Samhället ska vara till för de många, inte bara 
för några få i toppen. Vi ska visa att det är vi som 
står för det och att vi är riktigt, riktigt många.

Vad ser du fram emot i valrörelsen? 
- Att vara en del av en växande rörelse som 

märks och tar plats. Tillsammans ska vi få val-
rörelsen att handla om jämlikhet.

Har du någon låt, förutom Internationalen,  
som du förknippar med 1 maj?  

- Hm, då säger jag ”There Is Power in a Union” 
med Billy Bragg.■

Jonas Sjöstedt i Den ideologiska frågan
Den ideologiska frågan är en podd från Politism och i det första avsnittet samtalar
 chefredaktören Eric Rosén med Jonas Sjöstedt om bland annat Vänsterpartiets syn 
på brott och straff och om solidaritet mellan arbetare. 

Svenska köksbord
En podd från Vänsterpartiet därJonas Sjöstedt slår sig ner vid köksbordet hos personer 
han träffar när han reser och pratar med dem om ojämlikhet och deras vardag. Hör 
samtal om exempelvis LSS, pensioner och studenters bostadssituation.

Jonas Sjöstedt i Studio DN
Karin Eriksson och Johar Bendjelloul frågar ut Jonas Sjöstedt vänsterns framgångar, 
flygskatt, 6 timmars arbetsdag och de långsiktiga lösningarna för samhället.

Podd med 

Jonas 

Sjöstedt
Vill du ha med dig valrörelsen och det politiska samtalet var du än 
går? Eller har du vänner som är nyfikna på Vänsterpartiet men inte 
vet var de ska börja? Då är en podd med Jonas Sjöstedt perfekt! 
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1 maj

Bild från distriktårskonferensen 2015Det är vår tur nu
1 maj 2018
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Vänsterpartiet, Ung Vänster och 
Vänsterns studentförbund arrangerar  
Sveriges största förstamajfirande

Det är bara tillsammans vi på allvar kan  
utmana den ekonomiska eliten. Vi vet vilka 
som får betala priset för deras lyxliv. 

Och vi har fått nog – det är vår tur nu. 
Vi ses på vår dag, vi ses på 1 maj.

Alla tal teckentolkas

MEDBORGARPLATSEN

12.00  Samling, tal och musik

Lina El Yafi, SEKO-vänstern

Ylva Seigerlund, Ung Vänster

Carl Tjernell, Vänsterns studentförbund

Girin Kasirga, ordförande Kurdiska Demokratiska Samhällscentret

Musik med KNASH

13.00 Avmarch demonstrationståg

Ute i sista minuten? Fixa ditt plakat vid infotältet vid 
trapporna från Fatbursparken.

Skaffa årets förstamajnål i infotältet.



5

1 majVänsterpartiet
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Facebook för att följa demonstrationen och årets 
tal live. Gilla Vänsterpartiet Storstockholm

Instagram (både bilder och stories) för att följa 
med bakom kulisserna. @vstorstockholm

Kan du inte vara med på plats? 
Följ våra förstamajaktiviteter på...

LA MANO (Katarinavägen 15, T: Slussen)

9.30 Till minne av de Spanienfrivilliga 

Ann-Margarethe Livh, (V) Stockholms stad

Musik med Vänsterns  Blåsorkester

KUNGSTRÄDGÅRDEN
13.30 Musik med Redwines STHLM

14.00 Demonstrationståget anländer

14.20 Tal och musik  
Elin Melander, Vänsterns Studentförbund 
Henrik Malmrot, Ung Vänster 
Kajsa Bysell, Hotell- och Restaurag Stockholm-Gotland
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Beatrice Eli, underhållning

Årets insamling går till Majblomman. Majblomman arbetar 
för att förbättrar barns villkor och bekämpar barnfattigdom i 
Sverige med en  vision om att varje barn i Sverige ska delta i 
samhället, med sina vänner, i skolan och i fritiden.
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Illustration: Oskar Schölander

Alla tal teckentolkas
Fo

to
: D

en
ny

 L
or

en
tz

en

Dela med dig av dina 1 maj-bilder på
#vårturnu och #1majvsthlm
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Vänsterpartiet gör skillnad storstockholm.vansterpartiet.se

Är du nyfiken på vad distriktsstyrelsen pratat om? 
Det kan du få reda på om du surfar in på storstockholm.vansterpartiet.se 
Under fliken “Medlem” hittar du “DS Rapporterar”

“De med höga 
inkomster behöver 

ge tillbaka 
betydligt mer”

En rad Metoo-satsningar, med bland annat 50 
miljoner kronor i ökat anslag till landets kvinno-
jourer, är några av de saker Vänsterpartiet fått 
igenom i vårens budgetförhandlingar med 
regeringen.

Metoo
– Under hösten blev det tydligt hur sex-

uella övergrepp och trakasserier finns över-
allt i samhället. Nu måste det synas i budgeten 
att vi tar dessa vittnesmål på allvar. Därför tycker 
jag att det är viktigt att vi fått igenom satsningar som 
gör skillnad både på arbetsplatsen, i skolan och i 
hemmet, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska 
talesperson Ulla Andersson.

Dessutom har partiet fått igenom ett ungdomspa-
ket, som bland annat innehåller 100 miljoner kronor 

till sommarjobb för unga, samt pengar för att öka 
tillgängligheten till vården under sommaren.

Viktiga satsningar
– Det är viktiga satsningar vi fått 
igenom. Unga får chans att komma 

in på arbetsmarknaden och den som 
är gammal eller sjuk ska inte behöva 

oroa sig över hur vårdsituationen ser ut i 
sommar, fortsätter hon.

Något Vänsterpartiet drivit i budgetför-
handlingarna, men inte fått igenom, är en ökad be-
skattning av de rika för att öka jämlikheten.

– De med höga inkomster behöver ge tillbaka be-
tydligt mer till vårt samhälle än vad de gör i dag. 
Tyvärr visar regeringen inget intresse för att låta 
denna grupp bidra mer, säger Ulla Andersson. ■

Kvinnor och unga fokus i 
vårens budget
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ANNONS

Vänsterpartiets reformer 
i vårbudgeten 2018

Metoo-paket 
  

Ungdomspaket 

Totalt under mandatperioden har 
Vänsterpartiet fått igenom drygt 

Vänsterpartiet har fått igenom 
nolltaxa i kollektivtrafiken för 
barn och unga på sommarlovet.

Första höjningen av barn-
bidraget på 12 år. 

Satsning på förlossningsvården.

Gratis medicin för barn.

CSN-lån för körkort

Förstärkning och breddning 
kvinnojourer

Regionala skyddsombud 

Utbildningsinsats Arbetsmiljöverket

Skola sex- och samlevnad 

Utbildningsinsats Brottsoffermyn-
digheten om samtyckeslagstiftnin-
gen

Utbildningsinsatser riktade mot 
rättsväsendet

Kunskapslyft för socialsekreterare

Sommarjobb för unga 

Ungas kultur- och idrottsaktiv-
iteter 

Sommarsatsning fritidsgårdar 

Sommarsatsning tillgänglighet 
sjukvården

Det säger Amra Bajric, ordförande för 
Vänsterpartiet Botkyrka  om den 
försäljningen där Socialdemokraterna i 
Botkyrka sålde ut allmännyttan på Alby-
berget. Trots massiva protester. Nu säljer 
ägaren vidare med en vinst på 860 miljon-
er till ett företag som har ett dokumenter-
at förflutet med att chockhöja hyror och 
inte åtgärda svartmögel och fukt.

“Det här är 
rena rama 

Nuon-
nivån”



KALENDARIUM
(Uppdaterat kalendarium och ändringar hittar du alltid i vår
 kalender  på storstockholm.vansterpartiet.se)

Följ oss på sociala medier:
Twitter: @vsthlm, @sthlmvanstern, @V_SLL.
Instagram: vstorstockholm
Facebook: Vänsterpartiet Storstockholm, Stockholmsvänstern, 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Introduktionskurs för nya i Vänsterpar-
tiet. Kursen ger en grundläggande in-
blick i Vänsterpartiet och är ett tillfälle 
för dig som nyss gått med i partiet att 
lära känna andra och lära dig mer om 
partiets politik. 
Anmälan: anmalan.storstockholm@
vansterpartiet.se

FÖRSTA MAJ  
I NORRTÄLJE
LILLA TORGET 
 KL 12.00

Första maj i Norrtälje 
inleds kl 11.30 med musik av 
Ola Pettersson och uppträ-
dande av Cirkus Mani.

Mari Bardon, Ida Gabriels-
son och Catarina Wahlgren 
håller tal.

Efteråt blir det 1 maj-fest i 
Roslagsparken med grillning 
och uppträdande! 
Välkommen!

Swish  1236510879
PG 57 62 4 - 9 

Posttidning B

Vänsterpartiet, Ung Vänster och
Vänsterns studentförbund arranger-
ar Sveriges största förstamajfirande. 

Vill du vara med? Hör av dig till:
storstockholm@vansterpartiet.se

DET ÄR 
VÅR TUR NU

Vi behöver även dig som ropar 
slagord, blåser ballonger och på 
andra sätt hjälper oss att anordna 
Sveriges största förstamajfirande.

1 MAJ

FÖRSTA MAJ I SÖDERTÄLJE
MARENPLAN.
KL. 10.30 - 12.00

Första maj i Södertälje med 
Jonas Sjöstedt. Kl 10.15 är 
det samling på Marenplan och 
strax efteråt är det avmarsch. 
Kl 11.00 är det tal på Stora 
torget.

Efteråt bär färden av mot 
Stockholm och Medborgar-
platsen för att delta i Stor-
stockholms första maj-tåg, för 
den som kan och vill.

KURS FÖR NYA
 MEDLEMMAR 
5 MAJ, 10:00 - 16:30  
KAFÉ MARX, KUNGSGATAN 84


