
FÖRSTA MAJ, ARBETARERÖRELSENS DAG, EN DAG DÅ VI FIRAR BL.A. 

I år samlas vi under parollen Ett starkare 
samhälle. Den här våren visat oss betydelsen av 
ett starkt samhälle; det skapar trygghet på 
jobbet, i vården och i samhället. Och trygga 
människor är en förutsättning för en 
fungerande demokrati. 

Jag är stolt och tacksam över att vara svensk. 
Och väldigt ödmjuk inför var i världen och när i 
historien som jag lever. Min farfar kände också 
samma sak. Han, precis som jag, älskade 
Sverige och hjortronmyrarna och laxfisket och 
skogen där han vandrat hela sitt liv. Men ändå 
köpte han den där Amerika-biljetten och med 
den förhoppningarna om en bättre framtid.   

Förmodligen har alla världens människor 
samma rötter till sitt hemma vare sig det är i 
Sverige, Somalia eller Syrien. De, precis som 
min farfar skulle ALDRIG ha lämnat sin 
hembygd frivilligt, men de tvingas för att söka 

en bättre framtid. Målet för den internationella 
arbetarrörelsen känner inte till några 
nationsgränser.   

Vi firar Första maj för att förändra världen. Att 
aldrig ge upp, och 
inte bara tro på en 
bättre framtid, utan 
också jobba för 
den.  

Även om mycket är 
annorlunda i år, så 
består grundtanken 
om en framtid med 
en stark demokrati, 
fred och alla 
människors lika 
värde. Det är därför 
vi firar Första maj, 
även 2020! 

Monica Widman Lundmark 

Sändning från partiet centralt 
kl. 11:00-12:00 
 
Vi sänder live med ett program. 
Sändningen kan du se på 
Socialdemokraterna och LO:s  
Facebook-sidor och på 
Socialdemokraternas Youtube. 
Sändningen kommer också 
publiceras på Socialdemokraterna 
Skellefteås facebooksida  

Lokalt på vår facebooksida  
 
Kommunalråden och 
arbetarekommunens ordförande 
kl. 13:00 
 
Appell från S-kvinnor, kl 14:00 
 
Appell från SSU, kl 15:00 



 
Häng ut något rött från balkongen eller fönstret. Ta en bild och ladda upp på 
sociala medier med  #förstamaj 

Följ  partiets livesändningen kl. 11:00, delta i kommentarsfälten och uppmana 
partikamrater från hela landet att göra det samma. 

Sändningen kommer också publiceras på Socialdemokraterna Skellefteås 
facebooksida! 

Uppdatera din profilbild på Facebook med årets första maj -märke -  
det kan du göra redan nu!  
https://www.facebook.com/socialdemokraternaskelleftea/   

Gilla, dela och kommentera på arbetarekommunens videomeddelande 13:00,  
S-kvinnors apell kl. 14:00 och SSU:s apell kl. 15.00. Ställ larmet! 
Ju fler som delar, gillar och kommenterar samtidigt ju bättre spridning!  
Den första maj så SKA VI SYNAS! 

Köp årets första maj-märke. Dela bilder med dina vänner på Sociala media när 
du har det  på dig! Det finns att  köpa på expeditionen, Nygatan 56 i Skellefteå 

https://www.facebook.com/socialdemokraternaskelleftea/


Köp Första maj märket  
på expeditionen, 
Nygatan 56 i Skellefteå!  

"Arbetarrörelsens dag är för 
mig en viktig symbol för 
organisering och det enorma 
arbete - i mångt och mycket 
av ideella krafter - som ligger 
bakom det fantastiska 
samhälle Sverige är idag. Det 
är också en påminnelse om 
att vi aldrig får tystna och ge 
upp vad som är en ständigt 
pågående kamp för 
arbetares rättigheter. Det 
finns mycket kvar att göra!" 

Malin Berglund 


