
Folkfest i rött första maj - glad nyhet presenteras
Vänsterpartiet i Malmö hoppas att årets Första maj-tåg blir en riktig folkfest i år också. Teman i år är bland annat ”rätten till
arbete” och ”tid att leva”.

Fjolårets demonstration blev Malmös största med 5 000 i tåget. Ett av flera skäl är att Malmövänstern fördubblat sitt medlemsantal till över
tusen medlemmar på bara ett par år.

Vänsterns tåg startar från Möllevångstorget klockan 11 och går till Slottsparken framför Stadsbiblioteket där firandet fortsätter med tal, artister,
matservering och barnkalas.

Huvudtalare är Ulla Andersson , nyss budgetaktuell ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– 1 maj är en högtidsdag - en alldeles speciell dag för mig och för oerhört många andra. En dag då vi tillsammans visar vilken riktning vi vill
samhället ska ta, en dag för internationell solidaritet och för våra rättigheter mot kapitalets. Ni kan nog vara säkra på att jag kommer att prata
om både vinstjakt och Vänsterpartiets roll i svensk politik. Och dessutom en glad nyhet..., säger Ulla Andersson.

Jeanette Stojic, Vänsterns nyvalda kommunstyrelseledamot talar också, liksom Ung Vänsters distriktsordförande Vilma Bolding.

Musik och politik
Två av banden som uppträder passar på att släppa skivor samma dag. Dels Bandettes, som tog världen med storm med sin skäggkärlek i
The Beard Song, och Partiet som dessutom sparkar igång sin turné med sitt framträdande.

Malmös fristadsmusiker Rami Essan som sjöng på Tahrirtorget i Kairo under den arabiska våren står också på scenen i Slottsparken, och till
och med Melodifestivalen får plats i årets artistuppbåd med Harakats (Behrang Miri) medverkan.

Program i Slottsparken:

13:00 Tåget anländer, internationalen med Röda Kapellet

13:05 Ulla Andersson talar

13:25 Partiet

14:10 Vilma Bolding talar

14:20 The Bandettes

14:50 VSF tal

14:55 Behrang Miri och Harrakat

14:25 Tack och hej

Kontaktpersoner:

Hanna Gedin, presskontakt, 0709-84 56 61

hanna.gedin@malmo.se.

Patrik Strand, 1 maj gruppen, 0703-95 82 98

patrik.strand@malmo.se

Se också: http://www.vmalmo.se/kalender/fira-1-maj-med-malmovanstern/


