Första maj-handledning 2019
1 maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Det är den dag då vi och kamrater runt om
i hela världen firar de segrar vi vunnit och de som ska komma. 1 maj har firats i över 130 år och är
sedan länge en nationell helgdag i Sverige.
Förhoppningsvis har ni i klubben redan påbörjat planeringsarbetet inför ert firande, annars är det
hög tid nu. Att arrangera ett lyckat 1 maj-firande är inte svårt, men det kräver en del arbete. Den här
handledningen är tänkt att vara till hjälp i det arbetet.

TILL ATT BÖRJA MED:
Vanligtvis firar Vänsterpartiet och Ung Vänster 1 maj tillsammans men det kan vara en idé att tänka
vilka andra organisationer man skulle kunna samarbeta med och bjuda in. Ofta anordnar man en
demonstration eller på mindre orter ett torgmöte eller stillastående manifestation. Det finns många
andra sätt att fira 1 maj på, t.ex. en trevlig picknick eller en korvgrillning i parken med tillhörande tal.
Det är inte på alla orter som det finns en tradition av att fira 1 maj, men det är inte ett hinder – tänk
istället att ni har fria händer att göra firandet till vad ni själva vill. På vissa ställen brukar man
gemensamt åka till en större stad för att delta i demonstrationerna. Det är trevligt, men se till fira på
er egen ort också. Alla ska få chansen att fira 1 maj med Ung Vänster, inte bara de som redan är medlemmar eller har möjlighet att åka iväg.
Ibland kan man anordna föreläsningar eller filmvisningar på 1 maj. Se i så fall till att också göra dessa
aktiviteter till något extra och något lite högtidligt, annars blir det inte ett firande utan något som
kanske liknar vilket klubbmöte som helst. Har ni inte redan gjort det, ta kontakt med Vänsterpartiet
på er ort och börja planera!
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TIPS PÅ VAD NI KAN GÖRA:
Demonstrationståg
En demonstration handlar alltid om att visa vår styrka. Därför passar en demonstration bra när ni tror att
ni kommer att kunna bli många. En demonstration är också bra därför att alla får något att göra. Måla
banderoller, beställa Ung Vänsterflaggor och förbereda slagord.
Manifestation
Ni samlas på torget med plakat och banderoller för att lyssna på tal. Det kan vara bra att varva tal med
musik eller dikter, men se till att programmet inte är för långt. En konferencier välkomnar och presenterar
talarna och kan mellan talen se till att det ropas slagord.
Grilla i parken
Ni samlas helt enkelt bara för att umgås, se till att det ändå blir något öppet och utåtriktat som fler än
bara Vänsterpartiets och klubbens medlemmar kan vara med på. Det skadar ändå inte att ha med banderoller eller flaggor, så att ni syns.
Kampsångskväll
Ni bjuder på något gott att äta, fixar sångböcker och kanske någon som kan kompa på ett instrument.
Arbetarrörelsen är full av fina sånger, både gamla och nya och det är kul att lära sig dem tillsammans. Kan
anordnas antingen på 1 maj eller kvällen innan.

HUR SKA NI GÖRA?
När ni kommit överens om vad ni vill göra är det dags att börja planera. Se till att ha en tydlig ansvarsfördelning, både mellan Ung Vänster och Vänsterpartiet och vem som ska göra vad. Till exempel behöver ni
diskutera vad olika saker kommer att kosta och hur stor del de olika arrangörerna ska betala. Sannolikt
kommer ni behöva söka mötestillstånd eller boka en lokal beroende på hur ert firande ser ut. Undersök
vilka möjligheter som finns och se till att vara ute i god tid. Inget vore tråkigare än att behöva ställa in en
1-maj konsert som ni planerat i minsta detalj för att någon glömt söka polistillstånd.
Har ni någon fråga eller behöver hjälp med någon så hör av er till er fadder eller förbundscentralen. Faddern kan hjälpa er med det kontinuerliga arbetet och förbundscentralen kan hjälpa till att ta fram affischer och liknande. Distriktets fadder i förbundsstyrelsen besöker gärna distriktet på 1 maj.
Kom också ihåg att besluta i klubben vem som ska hålla tal. Förbundet skickar alltid ut en talmall som
man kan kopiera rakt av eller ta bitar ur om man vill skriva något eget. Utöver talare bör ni ordna något
underhållande inslag. Det kan vara live-musik eller en uppvisning. Se till så ni ordnar alla praktiska detaljer som t.ex. tillgång till elektricitet och ljud-utrustning. Bjud också in andra organisationer som kanske
skulle vilja fira 1 maj med oss, t.ex. LO-förbunden, asylrörelsen, kvinnojourer, skolgrupper etc.
ATT DISKUTERA OCH BESLUTA PÅ FÖRSTA PLANERINGSMÖTET:
Vad ska ni göra?
Vem ansvarar för vad?
Vem ansvarar för affischen?
Vad behöver bokas och vilka tillstånd behöver ni?
Vem betalar vad?
Vilka ska ni bjuda in att tala?
Vad ska ni ha för underhållning?
Vem ska beställa 1 maj-nålar, röda stjärnor, feminist-nålar, tshirts och flygblad?
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MOBILISERING, INFÖR OCH UNDER
Nästa steg är att få folk att komma till ert firande. När ni sprider information är det viktigt att folk snabbt
uppfattar saker som vad, hur, när, var. 1 maj är ett tillfälle då det kan vara lämpligt att annonsera i lokaltidningen. Den kostnaden är något som Vänsterpartiet brukar kunna ställa upp med. Skicka ut pressmeddelande till tidningarna och övrig lokalmedia med information om ert firande och vilka som ska tala eller
spela musik. Kontakta redaktionerna och se till att de kommer för att göra ett reportage. Om de inte kommer, ta egna bilder och skicka ett pressmeddelande i efterhand, så skriver de om vårt firande i alla fall.
Se också till att sprida ert firande i sociala medier. Skapa ett evenemang på Facebook och rapportera
till info@ungvanster.se så ert firande kommer med i vår nationella sammanställning. Uppdatera
också under själva firandet så peppar ni era kamrater i hela landet!
HUR NI SPRIDER ERT FIRANDE:
Affischering
Annonsering i lokalmedia
Pressmeddelanden före och efter
Sociala medier
Rapportera till förbundet
Ansvarsområden under själva firandet:
Det är även bra att utse olika ansvarsområden under demonstrationen:
Medlemsvärvare
Medlemsvärvarna har som uppgift att få folk att gå med i Ung Vänster. Alla unga som närvarar på ert första maj firande ska få frågan Ska du inte gå med i Ung Vänster? Värvningarna görs genom Ung Vänsters
app som laddas ner på app.ungvanster.se. I appen finns också ytterligare instruktioner och saker som är
bra att tänka på som värvare. Om det är ett stort firande kan värvarna utrustas med plakat med texten
”GÅ MED I UNG VÄNSTER HÄR!”. Gör dessa plakatpinnar extra höga så att de syns från långt håll.
Bokbord och försäljning
Då många ofta är nyfikna på Ung Vänster så är det jättebra att ha ett bokbord med flygblad och affischer.
Där kan man även sälja 1 maj-märken, röda stjärnor, feminist-märken, böcker, tshirts etc. Man kan även
gå runt och sälja pins.
Demovakter/megafonister
Om ni anordnar en demonstration kan det också va bra att ha demonstrationsvakter och megafonister
samt folk som delar flygblad och bär banderoller.
Samla till öppet möte efter 1 maj
Många går med i samband med att ha gått i en 1 maj-demonstration och det är därför viktigt att planera
in ett öppet möte av något slag som ni kan informera om när någon precis gått med. Skriv ut enkla flygblad med peppig text och info om plats och tid och ge till alla som verkar intresserade.
Fler saker att tänka på och tips på lämpliga aktiviteter finns i Röda boken, Ung Vänsters organisationshandbok. Sist men inte minst ska ni komma ihåg att 1 maj är en högtidsdag, så damma av finkläderna
och dra med era kompisar speciellt om de inte är organiserade än så att det blir ett ordentligt firande att
minnas!
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