
Linas 1 Maj Tal 

Hej allesammans, mitt namn är Lina, jag är 18 år och aktiv medlem i ung 

vänster och sitter i Älvsborgs distriktsstyrelse som ordförande. Det är något 

som jag är väldigt stolt över, precis som jag är glad och stolt över att jag fick 

chansen att prata här i dag.  

Så varför står vi egentligen här i dag och firar 1 maj? Jo det är av samma 

anledning till att jag gick med i vänsterpartiet för drygt ett år sedan, nämligen 

att vi aldrig får låta historien återupprepas eller sluta arbeta för ett solidariskt 

och rättvist samhälle. 1886 ägde haymarketmassakern rum när man 

demonstrerade för 8 timmars arbetsdag och demonstranter besköts av 

polisen.  

I dag jobbar vi succesivt för att införa 6 timmars arbetsdag i syfte att ge 

människor bättre livskvalitet och bättre hälsa. En arbetsförkortning skulle bidra 

till att minska ohälsan, öka jämlikheten, minska klyftorna på arbetsmarknaden 

samt bidra till en hållbar utveckling. Rätten till ett bra och berikande liv ska 

gälla alla inte bara dem rikaste. 6 timmars arbetsdag är inte bara en fråga som 

handlar om att man ska kunna orka jobba till pensionsåldern utan det handlar 

även om våra liv. I dag är det 18 års skillnad i livslängd mellan rika och fattiga, 

och lägger man på utbildning ökar gapet, rätten till att leva ett bra och 

hälsosamt liv ska inte vara en klassfråga. 

Den 26 maj är det val, ung vänster vill inför EU-valet vara en kritisk röst 

gentemot EU ur ett rättvist perspektiv, ur ett hållbart perspektiv samt ur ett 

demokratiskt perspektiv och för därför en kampanj om att se över ett EU-

utträde. EU är ett högerprojekt som tvingar på oss dålig politik vare sig vi vill 

eller inte. Den politiken innebär stora nedskärningar och privatiseringar som 

leder till kriser inom välfärden över hela Europa. EU är inte ett demokratiskt 

projekt utan har alltid inneburit en förflyttning av makt från folket till byråkrater 

och lobbyister. Vi vill ha en rättvis värld där stora företags intressen inte tillåts 

gå före våra rättigheter. EU gynnar de allra rikaste, ung vänster vill skapa en 

rättvis värld, och därför anser vi att det är dags att lämna EU.  

Avslutningsvis vill jag ta upp at det, nu är viktigare än någonsin att vi får en 

stark vänsterrörelse gentemot den ökade högerextremismen och 

nyliberalismen och dem växande klyftorna som just nu är dem största i 

moderntid.  

Att vi aktivt jobbar för ett rättvisare Sverige och Europa, där alla ska ha samma 

förutsättningar och möjligheter till ett bra liv, tack för att jag fick prata här i dag 

och hoppas att alla får en bra 1 maj.  

 

 


