
Vi kan inte längre nöja oss med att välja mellan olika dåliga al-
ternativ. Låt oss själva ställa fram alternativen och resa egna krav.  
Attackerna från den samlade borgerligheten underlättas av att 
facken blivit svagare och att arbetarkollektiv är splittrade. 
Därför riktar vi denna uppmaning om enighet på Första Maj till alla 
Sveriges arbetare, till enskilda, till klubbar och föreningar.

Oavsett partitillhörighet och sympatier kan våra gemensamma 
intressen förena oss och väga tyngre än det som kan skilja. Det är 
vår samlade styrka som ska synas på Första Maj, arbetarnas dag. 
Då kan vi inte marschera bakom partier som vill begränsa strejkrät-
ten, höja pensionsåldern och släpper fram nyliberal politik i riksda-
gen. 

I ett eget tåg kan vi lyfta fram dagens  viktiga arbetarfrågor. Det 
är i ett sådant tåg fackföreningarnas fanor borde bäras fram.

ENIGHET GER STYRKA!

För kontakt och mer information:
Pia Jacobsen, klubbstyrelsen SEKO, service och 
kommunikationsfacket.
Tel. 0760-29 36 40, mejl: piac.jacobsen@gmail.com.

Johannes Kvarnström, förtroendevald, sektion 
teknik Kommunal Väst.
Tel. 0765-57 95 13, mejl: johannes.kvarnström@gmail.com. 

Ulf Nilsson, förtroendevald i Byggnads och Kommunistiska partiet.
Tel. 0707-20 02 37, mejl; ulfn53@gmail.com. 

1 maj är arbetarnas 
dag – inte partiernas!
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