
Vänsterpartiets tåg i Stock-
holm samlade enligt arrangö-
rerna 12000 personer. Senare
på dagen, möttes LO-ordföran-
den Wanja Lundby-Wedin av
burop när hon skulle tala på
Norra Bantorget.

Vänsterpartiets tåg i Stockholm
samlade enligt arrangörerna
12 000 personer. När tåget kom-
mit fram från Medborgarplatsen
till Kungsträdgården talade Vän-
sterpartiets Europaparlamentari-
ker Eva-Britt Svensson. Hon pra-
tade bland annat om det så kallade
telekompaketet ”Ipred 2” som kan
komma att klubbas igenom på
onsdag. Eva-Britt Svensson fick
nyligen med sig resten av EU-par-
lamentet på att anta ett ändrings-
förslag som kan bli avgörande för
rättssäkerheten på internet – ett
exempel på att en enskild parla-
mentariker kan göra skillnad i EU.

Eva-Britt Svensson kopplade i
sitt tal ihop klimatkrisen med den
ekonomiska krisen.

– Vi är övertygade om att vi
genom en klimatomställning både
kan hantera klimatkrisen och
skapa nya jobb. FN har visat att 20

miljoner nya jobb kan skapas
genom en sådan omställning.

Till Norra Bantorget tågade
enligt Socialdemokraterna 12 500
personer för att bland annat lyssna
till LO:s ordförande Wanja Lund-
by-Wedin. Det krävdes tre
omstarter för att Wanja Lundby-
Wedin skulle överrösta både starka
applåder och burop och uppma-
ningar att avgå. Missnöjesyttring-
arna kom särskilt från en grupp
unga demonstranter vilka snabbt
hamnade i hetsig diskussion med
mötesfunktionärer och andra i
publiken som ville att Wanja
Lundby-Wedin skulle få prata
ostörd.

I sitt tal erkände Wanja Lund-
by-Wedin att hon gjort fel i och
med AMF-skandalen, men mena-
de att inte är något skäl för att
avgå. 

– Att vara LO:s ordförande är
inte alltid så enkelt. Och i bland
blir det fel, som i fallet med AMF-
direktörens pension.

DAVID JONSTAD

majfirande

LO-ordföranden utbuad

Uppsala samlade 180 personer
UPPSALA LS AV SAC och SUF
Uppsala samlade omkring
180 deltagare i sitt gemen-
samma förstamajtåg. 

Demonstrationen star-
tade i Engelska parken och
gick sedan ner till Celsius-
torget där tal hölls av Anna
Fröding från Uppsala LS.

Dessutom bjöds både
demonstrationsdeltagare
och andra som befanns sig i
staden på musikunderhåll-
ning av Uppsalaartisterna
Format och Storsien.

Slagord om klasskamp,
feminism och facklig kamp
ropades medan tåget gick
genom centrala Uppsala. 

Tåget växer i Norrköping
140 PERSONER GICK MED i det syndikalistiska tåget i Norrköping under
parollerna ”Låt de rika betala sin egen kris”, ”Facklig kamp för
ekonomisk rättvisa” och ”Sex timmars arbetsdag med bibehållen
lön”. Från Linköping anslöt sig syndikalister, Revolutionära Fron-
ten och Syndikalistiska ungdomsförbundet. 

Talarna koncentrerade sig främst på krisen, där Sarah Boij, från
Norrköpings LS av SAC, menade att finanskrisen är påhittad, att
pengarna egentligen finns. Men att de är felplacerade och tog
Volvos senaste aktieutdelning som exempel och att arbetarna är de
som hamnar i kläm i denna kris. 

– De flesta talade om krisen och hur viktigt det är att organisera
sig och lyfta fram klassperspektivet. En arbetare och en Wallen-
bergare är ju inte i samma situation, säger Maria Karlsson.

– Dagen avslutades med fest på LS-lokalens innergård med
Medteroja på scen! Jag är nöjd. Vi hade picknick i solen efteråt och
det är himla kul att fler kom i år. Tåget växer! 

SHORA ESMAILIAN

Gävle: 150 personer i tåget
PÅ JOE HILL-GÅRDEN i Gävle samlades omkring 150 personer för tal
och musik för att sedan tåga till Stenebergsparken. I tåget gick
syndikalisterna, Vänsterpartiet och Palestinagrupper. På Steneberg-
sparken talade bland andra Gävle LS av SAC:s ordförande Mats
Brant. 

– Efter tåget hade vi ett seminarium om medborgarlön, ett sam-
tal som leddes av Lasse Ekstrand. Första maj var en heldag här i
Gävle, säger Christer Forsberg från Gävle LS av SAC.  

Gävle LS vann också den quiz-tävling som anordnades av Stock-
holms LS fest på Café Edenborg på första maj i Stockholm. Gävle
LS tog hem både första och tredje platsen. 

SHORA ESMAILIAN

Nöjda arrangörer i Örebro
I ÖREBRO SAMLADES på första maj omkring 50 personer inom nätverket
Frihetligt Örebro. Demonstrationen utgick från Skattehustorget
med deltagare från Bergslagens LS av SAC, SUF Örebro och för-
eningen Förbannade hyresgäster. 

– Det var god stämning och vi är väldigt nöjda, säger Robert
Gydleö från Bergslagens LS.

KRISTINA LINDQUIST
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I Malmö stod den ekonomiska
krisen och fackförenings-
rörelsen i fokus på Syndika-
listernas första majfirande. 

Första maj i Malmö har under
2000-talet blivit en splittrad histo-
ria. Allt fler firanden har skett utan
att det sammanlagda antalet delta-
gare ökat. Malmösyndikalisterna
gick i år i det ”revolutionära tåget”
under parollen ”Vi vägrar betala för
kapitalets kris”. Malmö LS av SAC:s
Ola Brunnström höll sig till parol-
lens tema i sitt tal vid samlingen på
Möllevångstorget och levererade en
svidande kritik av LO-facken.

– Det är de etablerade facken
som nu går i bräschen för att arbe-
tarna skall betala den kris som ska-
pats av företagsledningarna och
aktieägarna. Det är arbetarnas
egna organisationer som nu kapi-
tulerar och låter oss betala krisen
med våra egen hälsa, våra egna liv.

– Vi som arbetar måste ställa
facken åt sidan och själva organise-
ra ett motstånd på alla våra arbets-
platser. Vi måste bli arbetsplats-
organisatörer. Bara på det sättet
kan vi få de som har orsakat krisen,
och förkovrat sig på vårt arbete, att
själva betala för sin egen girighet,
sade Ola Brunnström. 

Tåget samlade 800 personer,
lika många som i fjol.

STEFAN BERGMARK

Malmö: Kris
i centrum

Vänsterpartiets första maj-tåg
samlade 12 000 personer.
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Demonstrationen startade i Engelska
parken och gick ner till Celsiustorget.

God stämning bland deltagarna i nätverket Frihetligt Örebro.
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