
Inspiration för lokal mobilisering inför första maj 2022 

 

Intro 

Nu äntligen efter två års uppehåll på grund av Pandemin så ska vi återigen inta gator och torg för 

vårt traditionsenliga 1 maj-firande. För att vi ska bli så många som möjligt i vårt demonstrationståg 

behöver vi vara många som hjälps åt att mobilisera och uppmärksamma vårt firande. Pandemin 

gjorde att vi fick tänka om och tänka lokalt. Nu använder vi lärdomarna av detta och fokuserar på att 

mobilisera lokalt!  

 

Inför 

Affischera, flygblad 

Vi är många medlemmar i Vänsterpartiet, men majoriteten som går på första maj är inte 

medlemmar. Vi ska självfallet mobilisera så många medlemmar som möjligt, men vi måste också nå 

ut utanför våra egna kanaler. En affisch i A3-format och ett flygblad i A5-format kommer finnas och 

beställs från distriktet utan avgift. Sätt upp och dela ut överallt! 

Dela ut nålar 

Varje år tar vi fram en första maj-nål. De är perfekta att ha på rockslaget på kavajen, men även på 

jackan eller axelväskan. Dela ut till medlemmarna på ett medlemsmöte eller skicka ut med brev. 

Beställning kan göras i webbshopen. Det går även att göra genom distriktet, var dock ute i god tid 

om hur många ni vill ha. 

Plakatverkstad 

Även om partiet har officiella paroller och banderoller så kan det vara de som känner att de vill gå 

med sitt eget budskap. Ordna lokala plakatverkstäder eller kom i trupp till distriktets plakatverkstad 

den 23-24 april.  

Torgmöte inför 

Att stå på det lokala torget och agitera är vardagsmat för vänsterpartister. Känner man att 

uppmuntra folk att delta på första maj är för smalt går det alldeles utmärkt att utgå från årets paroll 

“Allas välfärd” eller annat tema som kan uppmärksammas i samband med första maj. 

Gårdsspelning 

Livemusik drar uppmärksamhet till sig. Få tag i en blåsorkester, sambaorkester eller motsvarande 

och gå runt i ert område. Mellan musikinslagen kan korta appeller som uppmuntrar till deltagande 

på första maj framföras medelst megafon eller lättare ljudanläggning. 

 

På dagen 

Samlas och åk gemensamt 

Peppen bygger vi tillsammans. Att ses vid en gemensam samlingspunkt eller ta en specifik avgång är 

ett sätt att förstärka budskapet att första maj är något vi gör gemensamt.  



Har ni en grannförening på samma linje kan ni samordna kring vilken tid ni åker in.  

Är ni en stor förening eller ligger längre ifrån Stockholms innerstad med kollektivtrafik kan det vara 

värt att kolla på att hyra en buss.  

Frukost 

Om frukosten är en viktig måltid eller ej tvista de lärde, men att ses över en bit mat kan definitivt 

vara en bra start på dagen. Kombinera gärna att ni äter er mätta med någon programpunkt, såsom 

ett anförande eller kulturinslag 

Eget möte 

Med ett eget firande tidigt på förmiddagen har ni möjlighet att lyfta lokala frågor och lokala 

företrädare. Kom ihåg att anpassa er tidplan så ni kommer i tid till distriktets demonstration och att 

kolla tillgången på ljudanläggning i god tid innan första maj. 

Häng rött 

Uppmuntra era medlemmar att hänga ut något rött utanför fönstret eller balkongen. Eller varför inte 

pryda era lokala statyer eller stolpar med rött tyg. Det ska synas över hela stan att det är arbetarnas 

högtidsdag! 

 

Efter 

Det kan bli en lång dag, eller i alla fall kännas så. Återsamlas inom föreningen på kvällen och varva 

ner. Prata om allt kul som hände!  

 

Glöm inte att utvärdera! Anteckna ner vad ni gjorde, hur ni gjorde det, vad som gick bra och vad som 

kunde göras bättre. Alla sådana anteckningar kommer underlätta för er vid kommande evenemang. 

Skicka också en rapport till distriktet så hjälper ni med kommande års planering. Och gärna några 

bilder som ska läggas upp i sociala medier. 

 

Nu kör Vi! 

 

Kamratliga hälsningar, 

Distriktets 1 maj-grupp.      

       


