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På första maj samlades över 5000 vänsterpartister och
vänstersympatisörer i Göteborg för att fira arbetarrörelsens högtidsdag.
Under parollen ”Det är vår tur nu, socialism i vår tid” vandrade de genom
Göteborg.
Demonstranterna avgick från Andra Långgatan och vandrade under slagord
om sex timmars arbetsdag, internationell solidaritet och socialism mot Gustav
Adolfs torg. När alla demonstranter samlats och fler åhörare anslutit var
torget fullt. Det var tydligt att många göteborgare känner behovet av en stark
vänsterpolitik. En som talade om behovet av just en stark vänsterpolitik var
Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson i riksdagen.
– Nu när Socialdemokraterna vandrat högerut och hotat strejkrätten, stängt
dörren i ansiktet på dem som flyr och slagit den personliga assistansen i
spillror, då blir det tydligt att Vänsterpartiet som enda parti står upp för
arbetarklassen och mänskliga rättigheter.
Maj Karlsson riktade också en rejäl känga mot övriga riksdagspartier som hon
menar använder flyktingar som slagpåsar för sina egna populistiska agendor.
– Våra meningsmotståndare för ett krig om verklighetsbeskrivningen. De vill
föda bilden av att Sverige är ett farligt land, inte på grund av att klassklyftorna
ökat lavinartat utan för att vi tagit emot människor på flykt. Allt för att inte
behöva nämna klasspolitiken vid sitt rätta namn. I ett Sverige där
klassklyftorna ökat drastiskt försöker etablissemanget gömma undan sitt
eget ansvar genom att lägga skulden på människor med en annan hudfärg.
Politikerna är beredda att normalisera rasismen för att rädda sitt eget skinn
och för att öka sitt väljarstöd.
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Men Maj Karlssons talade också om stoltheten över att vara vänsterpartist.
– Det är helt omöjligt att hålla ett första maj-tal i Sverige idag utan att fyllas av
en känsla av seger. När de andra partierna stått och velat mellan den blå skon
den bruna kängan har vi stått stadigt med våra röda fast i marken. Vi har inte
vikit en tum och vi har gjort skillnad. Vi är ett rött alternativ som är på uppgång
för vi växer så det knakar och med den kraften ska vi tillsammans fortsätta
vår kamp.
Och den kamp Maj Karlsson talar om är kampen för arbetare överallt, för
feminism, för mänskliga rättigheter och för socialism.
– Som ett riktigt arbetarparti ska vi stärka facken, slåss för strejkrätten och se
till att bygga ett modernt arbetsliv med sex timmars arbetsdag. Som ett
feministiskt parti ska vi se till att kvinnor har trygga jobb och lika lön och
stoppa mäns våld mot kvinnor. Som ett parti som står för solidaritet ska vi
göra allt i vår makt för att återta en human flyktingpolitik. Som Sveriges enda
socialistiska och röda parti ska vi genom att utjämna de ekonomiska klyftorna
bygga ett Sverige för alla inte bara för några få!
Att kampen bedrivs lokalt såväl som nationellt intygas av Vänsterpartiet
Göteborgs ordförande, Adriana Aires.
– Det är fantastiskt roligt att se så många människor i vårt 1 maj-tåg. Vi är
många i Göteborg som kämpar för ett solidariskt och rättvist samhälle och vi
blir fler och fler för varje dag, inte minst idag! Vi står upp för arbetarklassen
och göteborgarna vet att vi är ett parti som inte ger tomma löften, utan att vi
går från ord till handling.
Siffror
I Vänsterpartiets demonstrationståg gick 4700 demonstranter. På Gustav
Adolfs torg uppgick siffran till minst 5200 personer.
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