FÆLLESKAB I FREMTIDEN
– FREMTID I FÆLLESKABET

Rådhuspladsen kl. 12.00
Tangkrogen kl. 14.00

Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland
Anbefalere: Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, KPiD, KP, DKP og Århus mod Krig og Terror
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INTERNATIONALE
1. Rejs jer fordømte her på Jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
Fra intet da vi bliver alt
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
2. Ej nogen mægtig gud og kejser
Og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
Vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
For at fri vor bundne ånd
Vi puste vil til essens gløder
Og smede med en senet hånd
Vågn til kamp...
3. Vi knuges under stat og love
Vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
Vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
Nu kræver vi vor løn for det
Vågn til kamp..

4. Ved ofringen til mammons ære
Har guldets konger aldrig haft
Et andet mål end det at tære
På proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
Til en mægtig rigdom kom
Og når vi fordrer den tilbage
Forlanger vi vor ejendom
Vågn til kamp...
5. Med krigsbegejstring de os fylder
De konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da strejkeånden ind i hæren
Og på næste krigs signal
Vi siger nej til helteæren
Og skyder hærens general
Vågn til kamp...
6. Arbejdere i stad, på landet
Engang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
Forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
Lad os jage dem på flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
Hvor solen altid stråler smukt
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst

Praktiske oplysninger:

1. Demonstrationen fra Rådhuspladsen startes efter vagternes og politiets anvisninger.
Gå i vejens højre side, slut op i rækkerne og undgå at optoget går i stå
2. Der må ikke benyttes højttaleranlæg og megafon under turen til Tangkrogen.
3. Der må ikke sælges eller drikkes øl på Rådhuspladsen eller under demonstrationen.
I Tangkrogen har 1. maj arrangementets boder eneret på ølsalg.
4. Vis at miljø betyder noget for arbejderbevægelsen: Vær med til at holde rent – på
Rådhuspladsen, på ruten og i Tangkrogen.
Brug affaldsspandene!
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NÅR JEG SER ET RØDT
FLAG SMÆLDE

SNART DAGES DET BRØDRE

1. Når jeg ser et rødt flag smælde
1.
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
2.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Snart dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!
Årtusinders åg på vor nakke blev lagt,
vi bar det og tav i vor nød,
men er vi de mange, så være det sagt:
Vi fordrer det daglige brød.
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!

3. Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem,
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem,
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!
4. Rigmændene fodres ved arbejder-slid,
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid,
om ikke vi ofrer til dem.
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!
5. Det knager i samfundets fuger og bånd,
lad falde, hvad ikke kan stå!
Men ræk mig, o broder, din barkede hånd,
før i løgn og i sult vi forgå,
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!

5. Børn færdes under hele arrangementet på forældrenes ansvar – også i Børneland.
Bliver du og dit barn væk fra hinanden så henvend jer i ASF-boden nær børneland
6. Er du i tvivl om noget så kontakt vagterne (med armbind)
Eller pladsledelsen i skurvognene.
7. Har du kommentarer, ideer og forslag til forbedringer:
Kontakt venligst:
1. maj sekretariatet, c/o LO Århus
Skt. Knuds Torv, 3, 2. sal, 8000 Århus C
Tlf. 8612 9255 e-mail: lo@lo-aarhus.dk www.lo-aarhus.dk
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FÆLLESKAB I FREMTIDEN
– FREMTID I FÆLLESKABET
• Fællesskab og solidaritet
- Ja til offentlig velfærd!

• Arbejde og Uddannelse til alle
- Nej til social dumpning!

• Fred og Solidaritet - lokalt og internationalt
- Nej til terror, vold og krig!

Program 1. MAJ I AARHUS
Rådhuspladsen kl. 12.00
Anders Bondo, DLF/FTF
Ejnar K. Holst, LO
Repræsentater fra strejkende
græske stålarbejdere
Musik: ”Addis Abababand” +
”Rødhætte og Mr. Sawyer”
& Smedekoret ”Vulcan”

Tangkrogen kl. 14.00:
Mette Frederiksen, Soc.
Astrid Krag, SF
Per Clausen, Enhl.
Poul Erik Skov Christensen, 3F
Anton Nielsen, KPiD

Underholdning
”Remedy”
”Ram & Sjang”
”Pigeons Test Flight” & Smedekoret ”Vulcan”

Andre aktiviteter:
Freds- og Solidaritetscene
DUI, Børneland, Cirkus Tværs,
Ungdomstelt, Ældrehjørne,
Boder og Telte

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