
 
Kamrater, 

 
Idag är det Första Maj- arbetarrörelsens högtidsdag. Det är en dag för att minnas och fira 
arbetar-rörelsens kamp, den kamp som demokratiserat samhället och förbättrat 
livsvillkoren för efter-följande generationer. Det är en dag för stolthet över vårt 
gemensamma arbete för rättvisare levnadsvillkor. Men det är också en dag för att 
tillsammans samla styrka, glädje och självför-troende i vår kamp för en rättvis, jämlik och 
solidarisk värld. Idag är vår dag. 

 
Efter ett decennium då högern styrt har den politiska agendan i Sverige förändrats. 
Välfärden har utarmats av rekordstora skattesänkningar och privata företags 
vinstintressen. Arbetsgivarna har fått makt på arbetarnas bekostnad. Könsmakts-
ordningen har cementerats och kvinnors ekonomiska villkor har pressats tillbaka. Vi som 
är unga idag är den första generationen på mycket länge som har fått det sämre än våra 
föräldrar. Det är vi som har fått betala det högsta priset för högerpolitiken som förts, med 
mindre makt och trygghet över våra liv som konsekvens.  

 
Men kamrater,  
Orättvisor föder motstånd – men för att vårt motstånd ska lyckas krävs organisering. Och 
det är därför vår kamp är så viktig. För vi vet att förändring inte kommer av sig självt, men 
när vi går samman och kämpar tillsammans finns det ingen gräns för vad vi kan 
åstadkomma. 

 
Att vara ung i Sverige idag är att växa upp i ett hårdnande klassamhälle. Från att ha varit 
en välfärdsstat på frammarsch har Sverige de senaste 15 åren blivit det land i västvärlden 
där inkomstskillnaderna ökar allra snabbast. Det här har fått hända för att det finns någon 
somtjänar på det. Under åtta års tid satte högern rekord i skattesänkningar, allra mest till 
de som tjänar allra bäst, och det är vi andra som fått betala priset. I takt med 
skattesänkningarna har välfärden monterats ned bit för bit. De privata företagen har getts 
utrymme att ta ut miljard efter miljard i vinst från vår gemensamma välfärd samtidigt som 
allt fler elever går ut nian utan fullständiga betyg, undersköterskorna i vården går på knäna 
och ungdomsmottagningar och fritidsgårdar läggs ner.  

 
För att välfärden ska vara något som ger oss trygghet krävs det mer resurser, inte fler 
skatte-sänkningar för de rika. En bättre välfärd handlar om våra liv, om jämlikhet och 
rättvisa. För kamrater, vi kan inte vänta längre. Vi tar kampen för allas rätt till en välfärd 
man kan lita på. Vi kräver ett stopp på vinstuttaget i välfärden! 

’ 
Kamrater,  
Det är vi som är generation otrygg. Det är vi som utnyttjas som slit- och slängvaror på 
arbets-marknaden. Vi tvingas sova med mobilen på kudden för att inte missa samtalet om 
chefen ringer tidigt på morgonen, för vi vet vad som händer om vi inte svarar: chefen ringer 
inte igen. Ring- och springjobben är inte bara en stor otrygghet utan gör det också omöjligt 
att ta makten över sitt eget liv. Utan ett fast jobb får man inget hyreskontrakt. Vi tvingas 
leva i ovissheten om huruvida pengarna ska räcka till räkningarna i slutet av månaden. Vi 
är vår generations daglönare.  



Men kamrater, det är nog nu. Vi kräver trygga jobb med sjyssta villkor, och att 
anställningsformen allmän visstid avskaffas. Det är rimligt att veta om man har något jobb 
att gå till imorgon eller nästa vecka. För vi vet att vi förtjänar bättre. 
Systrar och kamrater, vi är de som står i första ledet i den feministiska kampen. Det är vi 
som är det feministiska vänsteralternativet och det är vi som vet att jämställdhet kräver 
strukturella åtgärder. Tjejer får idag ta smällen när skolkuratorerna försvinner, 
ungdomsmottagningarna läggs ner, otryggheten på arbetsmarknaden ökar och 
inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Men konsekvenserna av den 
könsmaktsordning vi lever i stannar inte här.  
Det grövsta uttrycket för könsmaktsordningen, det sexualiserade våldet, är något alla tjejer 
tvingas ha närvarande i sitt liv på ett eller annat sätt. Oavsett om det handlar om en tafsning 
på bussen eller grova sexualiserade våldsbrott så drabbar det oss kvinnor just för att vi är 
kvinnor. Att en fjärdedel av alla tjejer känner sig rädda för att gå ut i sitt eget 
bostadsområde när det är mörkt och ständigt tvingas leva i otrygghet måste få ett slut. Vårt 
svar på det sexualiserade våldet är feministiskt självförsvar, för makten över våra kroppar 
är vår och ingen annans. 

 
Systrar och kamrater, det är vi som ordnar öppna pass i feministiskt självförsvar på 
fritidsgården där vi bor och det är vi som samlar namn för att öppna en ny 
ungdomsmottagning. Det är dags att politikerna också börjar agera – inför feministiskt 
självförsvar i skolan nu! 

 
Kamrater och 1 maj-firare, i år har vi tagit kampen mot klassamhället och könsförtrycket i 
112 år. Men kampen fortsätter kamrater. Det är vi som tar kampen mot orättvisorna i 
samhället. Det är vi som inte bara pratar och agerar för förändring, utan vi är de som inte 
ger oss förrän vi vunnit segrar som förbättrar ungas liv till det bättre. Vi tar kampen 
tillsammans med tjejjouren, med fackklubben och med hyresgästföreningen. För det är när 
vi tillsammans tar kampen som vi når verklig förändring. Och dagen vi fortsätter kampen 
är kommen. Första maj är den dagen. Låt oss fira den med stolthet för vunna segrar – låt 
oss förvalta den väl inför kommande strider.  
Tack! 


