
1.Mai appell.

KJÆRE KAMERATER, GRATULERER MED DAGEN.

Det er fantastiske å stå her og se hvor mange som er samlet her på torget for å markere 1. Mai.

1.Mai er dagen hvor vi feirer våre seire, seiere som en samlet fagbevegelsen har kjempet fram i mange år som 
for eksempel: -Utvidet fødselspermisjon, -5 ukers ferie, -avtalefestet pensjon, -rett til videregående utdanning, 
-folketrygdloven og mye mer.

Kamper som har endret vårt samfunn til det positive.

Men kamerater, vi sier oss ikke fornøyd og kampen for rettferdighet, solidaritet og likeverd er noe vi vil fortsette 
å kjempe for.

Kamerater, i dag er det slik at det er mange som opplever å må gå i lave stillinger i mange år, det er mange 
som opplever å må ha telefonen tilgjengelig hele tiden i tilfelle sjefen ringer for at man skal få noen vikartimer, 
dette er ungdommer, enslige foreldre eller familier med små barn som har behov for hele stillinger og ei lønn å 
lev av. Det gjør at de lever i usikkerhet, og det tar fra de muligheten for at man ikke kan søk seg boliglån eller 
for at man ikke klarer forsørg familien sin.

-Kamerater, slik vil ikke fagbevegelsen ha det i Norge, -vi vil fortsette å kjempe for hele faste stillinger og vi vil få
bort ufrivillig deltidsarbeid.

Jeg er redd for at politikken til høyresiden vil skape ett stort skille mellom fattig og rik i Norge og et skille mellom
fattig offentlige tjenester og rike private tjenester.

-Vi står overfor ei blå blå regjering som vil ha privatisering og konkurranseutsetting. Ei regjering som vil gjøre 
forskjell på kvaliteten i det offentlige, avgjørende av prislappen.

-Vi må få frem hva de mener med valgfrihet for alle, dette er ikke valgfrihet for alle, men for de som har størst 
lommebok.

Fagbevegelsen har gjennom mange år kjempet fram gode og trygge velferdsordninger i det offentlige. 
Ordninger som ikke skaper skille på om du er fattig eller rik og slik vil vi ha det i framtiden også.

1.Mai er en internasjonal dag mine venner, så la oss vise solidaritet til alle våre venner utenfor våre 
landegrenser som drømmer om frihet og trygghet i samfunnet.

Mange har kjempet en lang kamp for gode velferdsordninger og en trygg stat, men dessverre er det ikke så 
enkelt når økonomien ikke strekker til og det er politikere og partier som gjør som de vil. 

-vi finner mange arbeidere i utlandet som blir utnyttet og vi finner mye fattigdom og barnearbeid også i 2014, 
dessverre.

Kamerater, la oss stå sammen, la oss vis solidaritet og samhold. Gratulerer med dagen.


