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HVORFOR FEIRER VI 1. MAI?

1. mai er dagen vi feirer arbeiderkampene som er vunnet og for å hylle arbeidere i 
alle land og den viktige jobben de gjør hver eneste dag. 1. mai er både en viktig 
historisk dag og en dag for å stake ut retningen for den videre kampen til 
arbeideren. 

Alle kamper er kjempet av en grunn. Tidligere var det en sterk arbeiderbevegelse 
med mange mennesker som rett og slett ikke hadde det bra. Det var en felles 
forståelse mellom arbeiderne. De hadde noe å kjempe for. De kjempet for 
bevegelsen, i solidaritet med hverandre. Arbeiderbevegelsen i Norge var nær en 
revolusjon mellom 1918-1920, de presset på og fikk gjennom 8-timersdagen.

Arbeid er en allmenn ting over hele verden, som gjør 1. mai til en spesielt god dag 
å samle arbeidere i alle land for felles kamper og felles mål. 1. mai har historisk 
sett ofte tilhørt den klassiske  industriarbeideren, og det er fortsatt en viktig del av 
1. mai feiringen. Vi skal også huske at mange felles frynsegoder og rettigheter alle 
arbeidsfolk har i dag har blitt kjempet gjennom av blant annet industriarbeidere. 
Idag derimot, har utdanningsnivå, jobbtittel eller lønn liten betydning for hvorvidt 
du er en del av 1. mai. 

Det viktigste er at en som arbeidstaker ønsker å kjempe for bedre vilkår for folk 
flest. 1. mai er arbeiderrettighetsdag, noe som også gjør det til venstresiden sin 
dag. Arbeiderrettigheter har alltid vært og vil alltid være en interessekonflikt 
mellom høyre- og venstresiden. Denne interessekonflikten har resultert i harde 
fronter mellom den konservative høyresiden og den sosialistiske venstresiden. 

1. mai er en en dag man kjenner at kampene for arbeiderrettigheter er mulige å 
vinne. Ingen dag i året er viktigere for en sosialist. Hvis akkurat du blir med i 
kampen på denne dagen, kan vi garantere en helt spesiell følelse av samhold og 
solidaritet. 1. mai lader så til de grader de sosialistiske batteriene, som gir oss 
energi til å ta kampen alle de andre dagene i året. se på 1. mai som en 
vitamininnsprøytning av ekte arbeidersosialisme. og den sprøyta er stor og god. 

____________________
Kamerater, la oss kjempe
Faglig utvalg, 2019
v/ leder, Balder Alvær Olafsen
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FØR SELVE DAGEN
Første mai er en hektisk dag. Det blir gått i  tog de fleste tettsteder, det skal holdes 
appeller, frokost arrangeres og flere arrangerer også noe etter toget.  Så når selve 
dagen er der, er det lurt å være godt forberedt. Da bør det som kan, bli gjort før før 
selve dagen. I tillegg er det mulig å ha aksjoner og skrive leserinnlegg for å sette 
ekstra fokus på den viktige dagen i forkant. 
Nedenfor har vi listet en rekke ting som burde bli gjort før 1. mai:

Male banner
På første mai har de fleste plasser et eget tog som folk går i. Der er det vanlig at 
organisasjoner i et slikt tog har hver sin parole å gå med. Før selve dagen kan det er 
det lurt å ha gjort dette på forhånd. 

For å male banner trenger du: 
- Hvit tekstil 2/4 x 1 m (bruk gjerne 
  laken uten strikk) 
- Maling
- Søppelposer (til å legge under) 
- Pensler
- Blyant eller lignende
- Projektor (kan sløyfes)
- Stiftemaskin 
- 2 smale planker eller et kosteskaft
- Saks

1. For at skriften på banneret skal bli så rett som mulig er det lurt å henge opp 
banneret på en tom vegg og bruke prosjektor. Da skriver man slagordet og 
illustrasjoner på et Word-dokument, og tegner deretter på lakenet med blyant. 
2. Etter dere har skissert designet på banneret legger dere banneret ned på gulvet 
eller på et bord, og maler dere det i de fargene dere ønsker å bruke.
3. Når banneret har tørket kan dere klippe noen få og små hull i banneret, slik at det 
ikke blir tatt av vind.
4. Til slutt fester dere banneret til trepinnene ved å stifte dem sammen. 

Inviter lokallagets medlemmer og bli enig om et kult slagord dere 
kan ha på banneret. Her er noen forslag: 
- Føkk fagforningsknusing 
- Rett til heltid - La kvinner jobbe
- Sol, vind og vann - grønn omstilling i hele vårt land3



Aksjoner

En viktig del av SUs politiske arbeid er aksjonisme. Alle skal ut og spre budskapet om 
en rettferdig arbeidslivspolitikk. Her er noen forslag til aksjoner lokallaget eller 
fylkeslaget kan gjennomføre i del 2 av kampanjen.

Rødt flagg- aksjon  
Det er ingenting som å våkne på 1. mai 
og se røde flagg over alt. Dessverre 
er det ikke slik at dette skjer av seg 
selv eller blir gjort av kommunen, 
dermed må vi ta saken i egne hender. 

Kjøp inn rødt stoff, pinner, gaffa og ha 
tilgjengelig stiftepistol eller symaskin. 
Klipp ut passende rektangler og fest de 
til pinnene, jo flere dere er jo fortere går 
dette. Når dere har laget så mange dere ønsker går dere ut for å henge opp på 
trafikkerte områder. Få gjerne oversikt over hvor toget i byen skal gå dagen etter og 
heng det langs ruta. Bruk gaffateip til å henge opp flaggene. 

Ofte ønsker fagbevegelsen å støtte en slik aksjon. Dermed kan det være klokt å ta 
kontakt med de. Dette kan gjøre at dere blir flere aksjonister og får dekket utgiftene til 
aksjonen. 

Protest mot løsarbeidersamfunn
Bemanningsbransjen er et av de store problemene i dagens arbeidsliv. Situasjonen i 
dag begynner å ligne mer og mer på det gamle løsarbeidersamfunnet. Et samfunn der 
om du ikke sa ja til å jobbe uten noen rettigheter, eller sa noe imot sjefen din mistet du 
jobben.  

Ideen med denne aksjonen er at en del av dere skal gå kledd som arbeidsfolk, f.eks i 
en sykepleieruniform eller en gul vest og vernehjelm. Så kan de utkledde sette seg i ro 
foran et banner der det står “Er dette det samfunnet vi ønsker”. Imens kan de andre gå 
rundt og dele ut flyers. Hvis man er få personer kan det også fungere at alle sitter der 
og gir ut flyers til de som kommer bort.
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UNDERVEIS PÅ 1. MAI
Nå er dagen endelig her, men hva skal man egentlig gjøre? Den vanligste og mest 
tradisjonelle aktiviteten er å gå i 1.mai tog, men det er fortsatt enda flere ting som 
dagen kan bli brukt til både før og etter toget. I denne delen går vi gjennom hva dere 
kan gjøre for ha den beste arbeidernes dag!

Anonsering av arrangement ditt

Annonsering er alltid kjempeviktig for å få et vellykket arrangement. Hvordan skal folk 
kunne delta eller få med seg budskapet deres hvis ikke de vet om det? 

Det er mange måter en kan annonsere arrangementet sitt på, så her gjelder det å 
være kreativ. En veldig vanlig måte å annonsere arrangementer i dag er å lage et 
facebook arrangement og invitere folk fra organisasjonen, venner og familie, og 
oppfordre de andre til å gjøre det samme. Andre alternativer kan være å henge opp 
plakater med informasjon om arrangementet rundt omkring, ta kontakt med lokalavisa 
og se om de har mulighet til å nevne arrangementet eller dere kan  f.eks stå på stand 
på torget en dag og dele ut flyers.

Hold appell
 

Før toget begynner holdes det vanligvis flere appeller. Ofte hender det at du som 
enkeltperson eller ungdomspartiet blir invitert til å holde en appell. Dette er en super 
mulighet til å si noen inspirerende ord og utrolig god erfaring å ha!

I løpet av uken i forkant av 1. mai vil det bli sendt ut en mail til alle som skal holde en 
appell. Send derfor en mail til balder@su.no om du skal holde appell så vil du motta 
den og i tillegg vil du gi oss muligheten til å gi deg den oppfølging du ønsker. Det er 
fullt mulig å også enten skrive sin helt egne appell eller gjøre sine personlige 
endringer i den allerede ferdige appellen.

Det er mange ulike temaer mange kan velge å holde en appell om, men et felles 
kjennetegn er at man veldig ofte starter appellen med et historisk holdepunkt. Noen 
eksempler på populære temaer til appeller er:
- Grønne arbeidsplasser
- Til kamp mot forskjells-Norge
- Arbeidslivsrettigheter
- Unge i arbeidslivet
- Likelønn
- Heltid/deltid5

mailto:balder@su.no


Håndplakater

Å lage håndplakater er både en morsom aktivitet på en 1. mai frokost, eller på et 
annet arrangement i forkant. Det gir dere mulighet til å lage egne slagord som dere 
kan gå med på 1. mai, og gir kunstnerisk frihet og utfoldelse. Slik lager dere 
håndplakater:

Dere trenger:
- Printer med A3 ark (kan sløyfes)
- A3 eller A2 ark/pappark
- Tusjer
- Stiftemaskin
- Korte, tynne treplanker
- Papplate
- Saks

1. Klipp papplate i lik størrelse som arkene, 
    og stift de fast til treplankene på midten.
2. Dekorer arkene deres enten ved å printe ut ark som dere har laget på forhånd, 
eller dere kan dekorere og skrive på arkene under møtet med tusj.
3. Stift arkene fast i papplatene.

Forslag til slagord på håndplakater:
- Lik lønn for likt arbeid
- Nei til midlertidige stillinger
- Rett til heltid
- Fagorganiser deg!
- Saken er biff, vi vil ha tariff
- Vi krever grønn omstilling nå
- Fuck fagforeningsknusing
- Norske sjømenn på hav, ikke på NAV

Før toget
En klassisk aktivitet før toget er å arrangere en 1. mai frokost. Da kan man invitere til 
blant annet brødmat, vafler og kake. Det kan også være lurt å lage en quiz om 
arbeiderhistorie, invitere en eller flere appellanter til å holde til å holde tale under 
frokosten, og synge arbeidersanger. Det kan det være lurt å spørre om det er noen 
fra LO eller andre fagbevegelser som har muligheten til å holde en tale. sanger vi 
anbefaler: Ta hverandre i handa og hold - Bella Ciao - På veg - Ola Tveiten - 
Revolusjonens røst

Etter at frokosten er fullført og stemningen er fikset kan man gå samlet bort til stedet 
hvor 1. mai toget skal være!
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Underveis i toget
Når dere endelig er på plass med parolen deres kan det være lurt hvis ikke dere 
allerede har gjort det, dele ut flagg og håndplakater til alle som ønsker å gå i toget 
under deres parole.

1. Mai tog er ikke noe som skal gå stille for seg. Toget skal være fylt med både sang 
og rop av slagord. En mulighet kan være å gi ut et lite hefte med ulike eksempler på 
dette sånn at alle kan slenge seg på underveis! På neste side kommer en rekke 
eksempler på gode rop til toget. 

Når dere roper slagordene er det 
lurt å printe ut ropene til nye SUere
slik at alle kan ropene. som en 
forsanger er det lurt med en
person med en ropert slik at dere 
høres for hele toget.

I tillegg til rop er det flere aktiviteter
man kan gjøre underveis i toget.
En morsom aktivitet er blant annet at man kan sette seg ned underveis et sted hvor 
det flest tilskuere, tell høyt ned fra 20 og når nedtellingen er ferdig begynner dere å 
løpe.

Internasjonalen 
Opp, alle jordens bundne trelle! 
Opp I, som sulten knuget har! 
Nå drønner det av rettens velde, 
til siste kamp det gjøres klar. 
Alt det gamle vi med jorden jevner: 
Opp slaver, nå til frihet frem! 
Vi intet var, men alt vi evner, 
til rydning for vårt samfunnshjem

:/: Så samles vi på valen, 
seiren, vet vi, at vi får! 
Og Internasjonalen 
skal få sin folkevår! :/: 

Når toget er ferdig er en sterk slutt at alle SUere stiller seg i en sirkel og synger 
Internasjonalen sammen. Nedenfor er Internasjonalen på bokmål og nynorsk. I SU 
er det en tradisjon at når man synger refrenget gang nummer to at man løftet en 
knyttet venstre neve. Dette representerer at sammen er vi sterkere.

Internasjonalen
Opp, trælar alle no kring jorda!
Opp, de som låg i naud og svolt!
Som elding lyser rettferdsorda,
det brest i band og slavebolt!
Rått og råte opp med rot vi river.
Opp træler, no or naud og skam.
Kring merkestonga tak vi triver:
Fram kamerat! Til fridom fram!

:/:Til samling då på valen!
Siger veit vi, at vi får!
Og Internasjonalen
skal få sin folkevår! :/:7



Rop:
De som ikke hopper nå,
Støtter *en person alle hater*
2017: Sylvi Listhaug, EØS, TISA, 
TRUMP!!
 
Stopp statlig arroganse, gi *noe* en 
sjanse
2017: Asylbarna, bøndene, elevene

Rett til heltid 
La kvinner jobbe 

Vi vil ha 6
Vi vil ha 6
Vi vil ha 6 timers arbeidsdag
 
Say hey, say ho, say capitalism has 
got to go
 
Respekt, respekt, respekt for 
yrkesfag.
Uten arbeiderne, stopper Norge
 
Her kommer vi, her kommer vi,
her kommer vi for demokrati.
For sosialistisk folkestyre.
Her kommer vi for demokrati.
Her kommer vi – her kommer vi
Her kommer vi – her kommer vi
Her kommer vi for demokrati.
For sosialistisk folkestyre.
Her kommer vi for demokrati
 
Hva vil vi ha!??
Sosialisme/likelønn/ny 
regjering/(revolusjon) etc.
Når vil ha det!?
NÅ!!
 

 

Ikke mere snikk-snakk
Boligpolitikk, takk!

Saken er biff, vi vil ha tariff
 
Vil vi ha likestilling/strippeklubber/ 
likelønn?
Hva sa du nå?
Jeg spurte, vil vi ha 
likestilling/strippeklubber/likelønn?
Hva sa du nå?
Vi sier:
Ja/nei x10
En gang til, vi sier:
Ja/nei x10

Internasjonalt
 Flyktninger velkommen, la dem komme 
la dem bli
 
Ingen fascister i våre gater.
 
No borders, no nations, stop deportations
 
“Boikott Israel! Fritt Palestina!”

8



ETTER DAGEN - KAMPEN VIDERE!
Første mai er en viktig dag. Det som er minst like viktig, og kanskje viktigere er alle 
dagene etter 1. mai. 1. mai er dagen vi feirer og staker ut en videre kurs. De neste 
dagene opprettholder vi kursen og prøver å gjennomføre alt det fine vi sier i 1. mai 
talene. Det er viktig at 1. mai ikke blir en hvilepute for den daglige kampen, og at 
festtaler ikke bare blir festtaler. Reell endring for arbeidsfolk sine rettigheter må 
kjempes hver eneste dag. Benytt derfor tiden etter 1. mai til å være synlig. Dra på 
skolebesøk og snakk med ungdom om arbeidsrettigheter. Skriv et leserinnlegg eller 
hold en demonstrasjon. Gjør noe som skaper oppmerksomhet, og husk det er lettere 
å komme i avisen hvis man gjør noe relatert til arbeiderrettigheter før eller etter 1. mai. 

9



Revolusjonens røst 

Gi meg de rene og ranke, 
de faste og sterke menn, (og 
kvinner) 
de som har tålmod og vilje 
og aldri i livet går hen, 
og selger min store tanke, 
men kjemper til døden for den. 

Gi meg de kolde og kloke, 
som kjenner min virkelighet. 
Bedre enn mange som sier de tror, 
trenger jeg noen som vet. 
Intet er mere som skrift i sand 
enn løfter om kjærlighet. 

Gi meg de bitre og steile, 
som ikke har frykt i sitt blikk. 
Gi meg de gudløse stolte, 
som ikke har trang til mystikk, 
men dristig vil skape en himmel 
efter sin egen skikk. 

Gi meg de brennende hjerter, 
som aldri gir tapt for tvil, 
som aldri kan kues av mismot 
og trues av sorger til hvil, 
men møter hver seier, hvert                                                              
nederlag 
med det samme usårlige smil. 

Ja gi meg de beste blant dere, 
og jeg skal gi dere alt. 
Ingen kan vite før seiren er min hvor 
meget det virkelig gjaldt. 
Kan hende det gjelder å redde vår 
jord. 
De beste blant dere er kalt.

Bella Ciao 

I morgengryet, før sola står opp 
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
I morgengryet før sola står opp, 
går vi til jobb hver skapte dag. 

Og på en rismark, blant mygg og 
fluer
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
Og på en rismark, blant mygg og 
fluer går vi og sliter dagen lang 

Og der står sjefen og svinger 
kjeppen
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
Og der står sjefen og svinger 
kjeppen, ser til at ryggene er bøyd. 

Og sola skinner, og kroppen svetter
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
Og sola skinner, og kroppen svetter 
å for en lidelse det er! 

Men dagen kommer, å vær du 
sikker
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
Men dagen kommer, å vær du 
sikker, da dette arbeidet er vårt! 

Da skal vi stå opp, i morgengryet
O- bella ciao. bella ciao, bella ciao, 
ciao, ciao 
Da skal vi stå opp i morgengryet, og 
gå til friheten hver dag! 

Arbeidersanger:
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På veg 
Jentene: 
Hold motet oppe søstre, 
om tvilen står på lur. 
Vi kommer dit vi ønsker dersom 
ingen av oss snur. 
Om kneikene blir lange 
tar vi hverandre med. 
For hovedsaken er tross alt: Vi skal 
til samme sted 

Guttene: 
Hold kampen oppe søstre, 
for den er også vår. 
Det er ikke for å måles mot 
hverandre kampen står. 
Skjønt maskene ble byttet på 
maktens karneval 
er fienden den samme under andre 
lekre skall. 

Alle sammen: 
De vil forstene oss og ta oss hver 
for oss. 
For ensomme og adskilt er vi 
lettere å slå. 
Men om vi samler oss, 
om vi forener oss, 
finns det intet som kan hindre at vi 
sammen når vårt mål. 

Folket skal seire, det kan ikke 
beseires! 
Og de som blir holdt nede skal få 
seieren til slutt. 
Men halve menneskeheten kan 
aldri selv bli fri 
når resten av den tvinges til et liv i 
slaveri.

Ta hverandre i handa og hold 
Fagbevegelsens nasjonalsang

Vi har gått under faner og flagg 
på en lang vei fra natt imot dag. 
Hån og spott har vi tålt, 
men vår styrke ble målt 
var vi sterkest - vi kjemper i lag.

Det har hendt våre rekker ble brutt 
av soldater med kuler og krutt. 
Men vår mannsterke hær 
med de brukne gevær 
sto som fjell, og de seiret til slutt. 

Mang en bauta vil stå uten navn - 
reist av tårer, av sult og av savn – 
over kvinner med mot 
som var stamme og rot 
for et mai-løv som vi fikk i favn. 

Det fins de som har snudd seg og 
gått, 
som tror frihet er no´ man har fått. 
De vil smi for seg selv, 
tror på evner og hell, 
slike folk har vår framtid forrådt. 

Nei, nå gjelder det mere enn før! 
For hvis samholdet rakner og dør, 
venter fiender nok 
som vil splitte vår flokk. 
Og vår flamme blir aske og glør 

Du skal synge, men aldri i moll! 
Du skal kjempe, men aldri med 
vold! 
Tusener støtter vår sak 
så vær stolt og stå rak! 
Ta hverandre i handa - og hold

Arbeidersanger:
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Ola Tveiten 
Eg heiter Ola Tveiten og er ein 
arbeidsmann. (Hei!) 
Eg eig ein traktor og meg sjølv og 
gjer så godt eg kan. (Hei!) 
Og bjørnen ligg i sitt vinterhi, men 
det gjer ikkje eg. (Hei!) 
For i heile vinter har eg vore med 
og rydda veg. 

Og vegen blei fin og brei og slett. 
-Sudelida sudelidei! 
Den finaste eg har sett. 
-Sudelida sudelidei! 
Nei, det var ingen krøttersti. 
Om ikkje han ligg der til evig tid 
Så skal eg eta opp lua mi! 
-Sudelida sudelidei! 
Tra la la la la la! Fyll opp mitt 
tomme krus! 

Og eg har vel lempa pukkstein, og 
eg har vel lempa grus. (Hei!) 
Og eg har vel lengta heim ein gong 
til kjerring og til hus. (Hei!) Og eg 
har vel budd på brakke i vekesvis i 
trekk. (Hei!) 
Og eg har vel banna om kvelden 
og ønska meg ti mil vekk. 

For dagen var lang og han var 
svart. 
-Sudelida sudelidei! 
Arbeidet var tungt og hardt 
-Sudelida sudelidei! 
Spør du meg, skal du få svar at det 
var arbeid for ein kar ifrå oktober til 
januar. 
-Sudelida sudelidei! Tra la la la la 
la! Fyll opp mitt tomme krus! (Hei!) 

Og snart skal vegen opnast med 
mange store ord, (Hei!) 
Så får vi sjå ein kakse som kan 
klippe av ei snor. (Hei!) 
Og narren står og smiler - vi har sett 
det så ofte før – (Hei!) 
og held si takketale for den stolte 
kontraktør. 

Så ropar dei alle høgt: "Hurra!" 
-Sudelida sudelidei! 
Og får biletet sitt i bla'. 
-Sudelida sudelidei! 
Men du finn nok ikkje oss 
blant alle dei fine folk i floss', 
nei, du kan be dei dra til Moss! 
-Sudelida sudelidei! 
Tra la la la la la! Fyll opp mitt tomme 
krus! (Hei!) 

Og når du sit i bilen din ein 
skinnande sommardag, (Hei!) 
så send ein venleg tanke til eit 
trufast arbeidslag, (Hei!) 
som har jobba seg frametter vegen 
fleirfaldige tunge mil (Hei!) 
forat du skal få trå på ein gasspedal 
og kjøre kvarhelst du vil. 

Mens vi rydda vegen bit for bit. 
-Sudelida sudelidei! 
Kvar meter har kosta slit. 
-Sudelida sudelidei! 
Men vegen skal du ha. 
Om ikkje du tykkjer han er bra; 
lukt til helvete kan du dra! 
-Sudelida sudelidei! 
Tra la la la la la! Fyll opp mitt tomme 
krus! (Hei!)

Arbeidersanger:
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