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Fira 1 maj med Vänsterpartiet Göteborg!

Årets 1 maj-paroll är 6 timmars arbetsdag – 8 timmars lön. 
Vänsterpartiet Göteborg uppmärksammar dagen genom att 
demonstrera och hålla torgmöte.

Årets huvudtalare är Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Malin 
Andreasson, ordförande i Ung Vänster Göteborg & Bohuslän.

- Jag är stolt över att få tala på Gustav Adolfs Torg, att få gå längs Göteborgs gator i 
ett 1 maj-tåg är en mäktig upplevelse. Efter åtta
år med Reinfeldt finns nu möjligheterna att börja
föra en politik för en välfärd att lita på och
minskade klyftor mellan män och kvinnor.
Vänsterpartiets tydliga avtryck i budgeten visar
att det går, men då behöver vi vara många
tillsammans som reser krav på verklig förändring
och som sätter press på regeringen. Därför
känns 1 maj så viktigt i år! säger Hans Linde.

-1 maj är dagen då vi firar de segrar vi vunnit
genom historien och för fram nya krav. Det är arbetarrörelsens högtidsdag och att ha 
fått äran att tala känns väldigt kul, säger Malin Andreasson

Årets paroll är 6 timmars arbetsdag – 8 timmars lön. 

- 1 maj handlar både om att protestera mot de orättvisor vi ser och tillsammans resa 
krav på förändring. Idag ser vi en arbetsmarknad som sliter ut människor och som 
skapar ojämlikhet mellan män och kvinnor. Försöket med sex timmars arbetsdag på 
Svartedalen äldreboende visar att vi kan organisera samhället på ett annat sätt. En 
arbetstidsförkortning skulle bli vår tids stora jämlikhets- och frihetsreform – därför 
kommer det vara en av huvudfrågorna i mitt tal, berättar Hans Linde

Tider för 1 maj:
13:30 Samling på Andra Långgatan

14:00 Demonstration

15:30 Torgmöte Gustav Adolfs Torg

Hålltider för torgmötet är:



15:30 Tal: Malin Andreasson ordf Ung Vänster Göteborg & Bohuslän
15:50 Diktläsning: Jenny Wrangborg 
16:00 Tal: Hans Linde riksdagsledamot för Vänsterpartiet Göteborg. 
16:30 Göteborgskapellet leder Internationalen

19:00 The Left Party på Musikens Hus 
Biljetter finns att köpa på Pusterviks Biljetter, pris 80 kronor.

För mer information kontakta: 
Hans Linde, Riksdagsledamot Vänsterpartiet
Telefon: 070 29 00 740
E-post: hans.linde@riksdagen.se

Hanna Larsson, presskontakt och ombudsman Vänsterpartiet Göteborg
Telefon: 070 91 99 973
E-post: hanna.larsson@vansterpartiet.se


