
Havnepladsen
 kl. 13.00-17.00

1. Maj 2022
i hjertet af Aarhus



Rådhuspladsen kl. 12.00
Talere:
Velkomst ved Anja Laursen, Dansk Sygeplejeråd, kreds Midtjylland
Carl Emil Lind, Dansk Metal Ungdom / DSU

Musik: HK-koret

Havnepladsen kl. 13.00-17.00

Kl.12.30
Optog til Havnepladsen

Fanerne forrest

Talere:
Elisa Rimpler, formand for BUPL
Anders Winnerskjold, S, Rådmand for Sociale Forhold & Beskæftigelse, Aarhus
Simon Tøgern, formand HK-privat
Katrine Vinther Nielsen, Enhedslisten, Aarhus
Thomas Medom, SF, Rådmand for Børn og Unge, Aarhus
Bente Sorgenfrey, næstformand for FHO

Vulkan, TDC Metalkor synger for
Velkomst ved Kresten Vendelboe, formand for FH Aarhus

Musik: TDC Metalkoret Vulkan & Remedy

Der vil være salg af mad og drikke 
dagen igennem







-

Stop social dumping og styrk den danske model!
Social dumping viser sit grimme ansigt i disse år: falske selvstændige (Uber, Wolt, Nemlig.-
com…), entrepriseaftaler og udenlandske landbrugspraktikanter. Den slags fup- og 
fuskvirksomheder undergraver den danske model, som også er under angreb fra nogle 
landes ønske om at få en EU-bestemt mindsteløn. Vi er ikke imod udenlandsk arbejdskraft, 
hvis blot arbejdet foregår på både danske løn- og arbejdsvilkår. Den danske model, hvor 
arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsvilkår, er grundlaget for et rigt og ligeværdigt 
velfærdssamfund. Social dumping undergraver vores velfærdssamfund, da skattevæsenet 
ofte bliver sorteper.

Rekruttering kan løses ved opkvalificering og bedre 
arbejdsforhold!
Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i Danmark. Det gælder ikke kun håndværksfa-
gene, men også i den offentlige velfærd. Her stiger personaleomsætningen år for år, og det 
skyldes vedvarende besparelser på kerneopgaverne med et tilsvarende pres på arbejds-
tempo og en øget mængde af arbejdsopgaver. 
Der skal investeres i efter- og videreuddannelse, så medarbejderne har de rigtige forud-
sætninger for at løse opgaven bedst muligt. 
Vi må insistere på, at der sættes fokus på et godt og forbedret arbejdsmiljø, så alle kan 
holde til et langt og meningsfyldt arbejdsliv.
Vi har ikke brug for at tiltrække ufaglært udenlandsk arbejdskraft uden for EU. Der er ledige 
hænder nok i Danmark og EU. Derfor behøver vi ikke sænke beløbsgrænsen for arbejdstil-
ladelser.

Et solidarisk fællesskab for alle! 
Vi ønsker et solidarisk velfærdssamfund, hvor alle uanset pengepungens størrelse har 
adgang til velfærdsgoderne. Særligt under kriser viser det sig, at det er de nordiske solida-
riske velfærdsstater med størst lighed, der også klarer sig bedst økonomisk.
EU’s neoliberalistiske sparepolitik med fokus på arbejdsudbud og budgetbalance på tværs 
af konjunkturer skal erstattes af en aktiv finanspolitik med fokus på investeringer i grøn 
omstilling og bekæmpelse af arbejdsløshed.  
Sundhed, omsorg og uddannelse skal ikke være forretninger. Vi er borgere i et demokrati, 
ikke kunder i en butik. Der skal investeres i en stærk offentlig sektor med tid til tryghed, 
nærvær og inddragelse. Derfor har vi brug for et gennemskueligt og retfærdigt skattesy-
stem, hvor alle bidrager efter evne. Der må gøres op med skattesvindel og skattesvindlere! 
Så kan vi stoppe uligheden!
Vi har råd, hvis alle bidrager!

FH’s PAROLER OG GRUNDLAG
FOR 1. MAJ 2022



Beskyt fællesskabet mod den stigende ulighed!
Det fællesskab, vi har i Danmark, er enestående. Vi har et fællesskab, der er værd at 
beskytte. Vores fællesskab er under angreb, og angrebet kommer fra den stigende ulighed, 
som æder fællesskabet op indefra. Derfor er det fuldkommen nødvendigt, at vi bekæmper 
den stigende ulighed - NU! 
Vi skal skabe lige muligheder for flere mennesker og især for vores unge. De unge er den 
næste generation. De unge skal i langt større grad have lige forudsætninger. Hvis de får 
det, så får de også friheden til at vælge, hvem og hvad, de vil være. 
Vi har brug for en stærk generation af unge til at fremtidssikre vores enestående fælles-
skab. 

For en bæredygtig og socialt retfærdig grøn omstilling! 
Grøn omstilling kræver afvikling af klimaskadelig produktion, omlægning til og opstart af ny 
grøn produktion. Al produktion skal i fremtiden respektere planetens grænser og være 
socialt retfærdig. Omlægning til grøn teknologi vil skabe flere job og større eksportindtæg-
ter. 
Elproduktionen skal omlægges til sol og vind. Brug af fossile brændsler og biomasse skal 
helt ophøre, også i Århus. Varmen skal komme fra geotermi, vedvarende energi og varme-
pumper.  
Energiforbruget til opvarmning skal nedbringes ved renovering og isolering. Det giver bedre 
boliger og lavere varmeregning. 
Transporten skal omstilles bort fra benzin og diesel, og den kollektive transport skal udbyg-
ges.  
Landbrug og skovbrug skal omlægges til regenerativ drift, så vi gendanner både muldlaget 
og biodiversiteten. Kødproduktionen må begrænses, og import af soyafoder ophøre. 
En CO2 afgift skal både bidrage til finansieringen af og motivationen for omlægning af 
produktion og forbrug. 

Styrk Danmarks sikkerhed – via dialog og samarbejde i 
Europa! 
Konfrontation og krig skader Danmarks sikkerhed. Danmark skal arbejde for dialog og for 
internationale aftaler om nedrustning og fælles europæisk sikkerhed. 
Krigshandlingerne skal stoppe straks, russerne skal trække sig ud af Ukraine, og der skal 
forhandles en varig fredsløsning.

Styrk den humanitære hjælp! 
Danmark bør øge sit bidrag til humanitær hjælp og udviklingsbistand som en del af FN´s 17 
verdensmål. Hvis vi ikke hjælper de fattige lande ud af fattigdom og udplyndring vil både 
krige og klimaødelæggelse fortsætte. 



NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE
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.

DANMARK FOR FOLKET
Tekst: Oskar Hansen.
Melodi: Oskar Gyldmark

Danmark for folket -
det klinger og gror,
det er de stærke, de sejrende ord.
Hver den, der virker med evne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd,
hver den, der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket -
fra hytte og hus,
stærkt skal det stige som vårvindens sus,
nynne sin sang, hvor maskinerne står,
og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går,
synge ved disk og ved pult på kontor
og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket -
det klinger fra nord,
plads for os alle ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.
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