
Havnepladsen
i Aarhus      kl. 12.30-17.00

Folkeklubben og Remedy sørger for musikken
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Fagforeninger med fag og overenskomst



Rådhuspladsen kl. 11.45
Talere: 
Velkomst ved Mads Bilstrup 
Morten Ahrendt, ungdomskonsulent i Dansk El-Forbund

 

Kl. 12.00
Optog til Havnepladsen 
– Kucheza går forrest

Havnepladsen kl. 12.30 - 17.00
Velkomst ved Ole Christiansen, formand LO Aarhus 
Vulkan – Dansk Metal/TDC kor - ”Når jeg ser et rødt flag smælde”

Talere Hovedscenen:
Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet
Benny Andersen, formand for SL
Kim Simonsen, formand for HK 
Morten Rasmussen, KPiD
Thomas Medom, SF  
Nicolaj Villumsen, Enhedslisten
Nicolai Wammen, Socialdemokratiet

Musik:
TDC Metalkoret Vulkan
Folkeklubben
Musik Remedy

12.30 - 17.00 – Børneland
Gratis aktiviteter v/DUI – leg & virke, hoppeborg, ansigtsmaling                     

Salg af mad og drikkevarer – Infobod midt på pladsen



Debatter på Havnepladsen 
KUPPEL A
13.00 - 13.45 Fundamentet under EU smuldrer - Socialdemokratierne bløder
  Debattører: Christen Sørensen og Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet

13.45 - 14.30 Brexit (afvikles på engelsk)
  Debattør: Steve Craig fra UNITE UK

14.30 - 15.15 Kampen for gode og sammenhængende uddannelser
  Debattør: Sofie Lippert fra SF

15.15 - 16.00 Hvorfor unge bør organisere sig
  Debattør: Emil Olsen fra DKP KPiD Ungdom

KUPPEL B
13.00 - 13.45 Skattely - hvad kan kommunen gøre?
  Debattør: Peter Marstrand fra OXFAM

13.45 - 14.30 Hjemløshed
  Debattør: Christine Strauss fra SAND

14.30 - 15.15 Debat: #meetoo
  Debattør: Anna Hegelund fra Enhedslisten

15.15 - 16.00 Nye kampformer
  Debattører: Jesper Thorup, HK og Mads Bilstrup, DS
  Moderator: Jørn Gade og Jens Buur

KUPPEL C
13.00 - 13.45 Quiz om Den Danske Model
  Debattør: Jesper Thorup

13.45 - 14.30 Er Danmark gået i krig på en løgn?
  Debattør: Helge Ratzer

14.30 - 15.15 Er der et alternativ til oprustning og konfrontation?
  Debattører: Hasse Schneidermann og Carsten Andersen

15.15 - 16.00 Politiker Battle: Fremtidens velfærd
  Debattører: Jacob Bundsgaard m.fl.

17.00 - 20.00 #ungdommentagerover



GRUNDLAG OG PAROLER  
1. MAJ 2018

FOR SOCIAL TRYGHED OG FÆLLES VELFÆRD 
– MOD FATTIGDOM!
STOP DEN SOCIALE DUMPING! 
Globaliseringen og den internationale samhandel er et faktum. Arbejdskraften bevæger 
sig ligeledes hen over landegrænserne. Dette må dog ikke bruges til at undergrave vores 
overenskomster og det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Det er derfor afgørende, at 
regulering i Danmark foregår efter aftalte regler, gældende overenskomster og arbejds-
miljøstandarder og med kædeansvar i alle led. Vi skal have kontrol med vilkårene for at 
producere og arbejde i Danmark.     

RETFÆRDIG SKATTEPOLITIK OG ET EFFEKTIVT SKATTEVÆSEN. 
Skat er forudsætningen for vores fælles velfærd. Vi har derfor i Danmark brug for et gen-
nemskueligt skattesystem. Vi har brug for en skattepolitik, hvor alle bidrager efter evne, 
således at der er råd til en ordentligt offentlig velfærd og et fælles socialt sikkerhedsnet. 
Der må gøres op med skattesvindel og skattesvindlere! 

AFSKAF KONTANTHJÆLPSLOFTET OG 225- TIMERSREGLEN! 
Kontanthjælpsreformen betyder ikke alene flere socialt udsatte og hjemløse. Den ram-
mer også dem, der er i arbejde, fordi der skabes utryghed. Fattiggørelsen og truslen 
herom presser desværre folk til at acceptere dårligere løn og forringede arbejdsforhold.

MERE KOMMUNALT SELVSTYRE, MINDRE STATSLIG REGULERING! 
Vi har brug for et byråd i Århus, der vil forsvare velfærden og gå imod de mange stats-
lige styringsregler og økonomiske stramninger. Et byråd, der gennem øget selvstyre får 
råderum til at sikre den almindelige befolkning gode livsbetingelser og ordentlig tryghed. 
Dette omfatter også flere boliger til unge, lavtlønnede og gamle, der er til at betale for 
disse grupper.  Budgetforliget i 2017 viser, at kommunalpolitik kan gøre en forskel til gavn 
for borgerne – dette på trods af en stram statslig styring og økonomiske nedskæringer. 
Sparekravet om de tilbagevendende effektiviseringer på 2 % i den offentlige sektor må 
stoppes. Der skal investeres i en stærk offentlig sektor med tid til tryghed, nærvær og 
inddragelse.



GRUNDLAG OG PAROLER  
1. MAJ 2018

KRIG ER FORAGT FOR LIV, 
FRED ER AT SKABE

STYRK DEN HUMANITÆRE HJÆLP! 
Krig, terror, hunger og naturkatastrofer 
har sendt millioner og atter millioner på 
flugt i håb om overlevelse. Aldrig har 
der været større behov for humanitær 
bistand end i dag. Danmark skal derfor 
øge sit bidrag til den humanitære bi-
stand samt udviklingsbistand som en 
del af FN´s 17 verdensmål. Samtidig 
skal Danmark bidrage til overholdelse 
af FN´s flygtningekonvention. 

STOP KRIGEN 
– FOR ET SPORSKIFTE! 
Hverken Danmark, EU eller nærom-
råderne kan løse flygtningekrisen, så 
længe krige i verden sætter dagsorde-
nen og tvinger folk på flugt.  Danmark 
skal derfor bidrage til et sporskifte i 
fredsarbejdet og en generel ændring 
i den internationale politik.  Den førte 
krigspolitik må erstattes af en aktiv po-
litik med henblik på mægling, konflikt-
løsning og humanitær støtte.  Der er 
brug for små lande som Danmark, der 
uden at være en del af konflikterne kan 
mægle og nedtrappe konfliktniveauet 
og fremme løsninger gennem forhand-
linger. Danmarks udenrigspolitik skal 
tilbage på FN-sporet.

Vedtaget på styregruppemøde 
den 12. marts 2018.

BÆREDYGTIGHED 
SKAL SIKRE 
FREMTIDEN!

STYRK PRODUKTIONEN, 
IKKE SPEKULATIONEN! 
Der er brug for en ny og anderledes 
økonomisk politik, som understøtter 
produktionsinitiativer og fastholder 
produktion i Danmark. Omfanget af 
den nuværende spekulation og handel 
med fiktive værdier overstiger langt 
værdien af produktionen. Denne uba-
lance skabte finanskrisen og vil føre til 
nye kriser i fremtiden, hvis vi ikke læg-
ger den økonomiske politik om.

GENNEMFØR 
TEKNOLOGISK UDVIKLING 
I MENNESKETS TJENESTE! 
Den teknologiske udvikling skal være 
en gevinst for samfundet og ikke en 
trussel. Rigtigt anvendt kan den tek-
nologiske udvikling sikre både bed-
re miljø og sikrere arbejdsmiljø samt 
styrke produktionen.  Hermed kan de 
nye teknologier sandsynligvis give mu-
lighed for at nedsætte arbejdstiden og 
sikre en tryg alderdom uden at hæve 
pensionsalderen. 

INVESTER I UDDANNELSE 
FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE 
ER DANMARKS RÅSTOF! 
Der skal investeres på hele uddan-
nelsesområdet – lige fra folkeskolen, 
gymnasier og erhvervsskoler til ar-
bejdsmarkedsuddannelser, professi-
onshøjskoler og universiteter.  Investe-
ring i uddannelse er forudsætningen 
for at udvikle et arbejdsmarked, som 
er relevant for den enkelte og for fæl-
lesskabet. Forringelserne på SU og 
dimittendsatsen skal fjernes.
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HAVNEPLADSEN
1. MAJ 2018 Førstehjælp?

Er dit barn blevet væk? 
Henvend dig i ASF-
boden nær Børneland.

Børn færdes under hele arrangementet på 
forældrenes ansvar – også i Børneland.

Er du i tvivl om noget, så kontakt infoteltet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER



Tekst: Oskar Hansen. 
Melodi: 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 flammer 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.

NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE


