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1981. 
Antal demonstranter: 3000 personer. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park.  
Talare: Statsanställdas förbundsordförande, Lars-Erik Nicklasson. 

Paroller: Offentliga sektorn kommer med posten. Upp till Kamp för 
den gemensamma sektorn. Vi kräver löntagarfonder. Slå vakt om 

trygghetslagarna. 
Första majfirandet drabbades av dåligt väder, snö och regn. 

Lokala talare: Ingemar Samuelsson SSU och Gösta Svensson LO. 
Årets tåg hade ett påfallande ungdomligt inslag. Den största gruppen i 

tåget var under 30 år. Barnen sattes i centrum när socialdemokraterna 
och LO höll sin förstamajdemonstration. 

Sverige måste satsa på svensk teknik och svenska produkter. Både den 
offentliga sektorn och näringslivet bör köpa mycket mer av svenska varor 

än vad man gör i dag, framhöll Lars-Erik Nicklasson. Han gick in på 
kritiken mot att den offentliga sektorn är en tärande del av landets 

välstånd. Den gemensamma sektorn köper många av de produkter som 

näringslivet producerar. Men det sker inte genom att vi drar ner 
aktiviteterna inom den offentliga sektorn. Då går det tvärt om, menade 

Nicklasson. Trycker vi ner den inhemska efterfrågan utnyttjas industrin 
sämre och får sämre lönsamhet. Därmed minskas våra möjligheter att 

arbeta oss ur krisen, påpekade Nicklasson, med tydlig adress till de som 
vill skära i den offentliga sektorn. 
LO- sektionens ordf. Gösta Svensson fick mötet med sig i ett uttalande som krävde 

nyval. Den Svenska välfärden håller på att urholkas. Samtidigt är den borgerliga 

trepartiregeringen djupt splittrad i skattefrågan, sade Gösta Svensson.  

  

1982. 
Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park.  
Talare: Riksdagsman Evert Svensson, Kungälv. 

Huvudparoll: Fred och Arbete. 
Demonstranterna hämmades av rejält blåsväder. 

Det blåser vänstervindar från vänster, inledde årets huvudtalare Evert 
Svensson. Om han syftade på den kyliga ”västan” eller sneglade mer 

söderöver mot Frankrike kan väl göra det samma. Att man ville ha en ny 
regering rådde det i varje fall ingen tvekan om. Kärnvapenhotet hänger 

över oss, fastslog Svensson. Hans tal dominerades av arbetet för fred och 
nedrustning. Men även karensdagarna och regeringens ekonomiska politik 

fick sig en släng. Evert Svensson hyllade Frank Eriksson som gick sitt 
sextionde förstamajtåg. Annars var det fredsarbetet som dominerade 

Evert Svenssons tal. Freden står över allt annat, konstaterade han. En 
kärnvapenexplosion över Uddevalla skulle inte lämna sten på sten. 

Sjukhusresurserna skulle förstöras. Det skulle inte finnas någon vård för 

att lindra lidandet. Vad är det som driver mänskligheten, undrar Evert 
Svensson och han svarar själv: Rädsla, prestige och det militär - 

industriella komplexet. Detta komplex framställer ständigt nya, dyrare och 
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mer djävulska vapen. Mot detta kan vi bara ställa den heliga vreden hos 

enskilda människor. Vi måste mobilisera opinionen mot dessa krafter. Vi 
har gjort det förr. I slutet av 50-talet lyckades främst kvinnoförbundet och 

socialdemokraterna förhindra att Sverige skaffade sig egna kärnvapen. 
Fred och arbete var temat för årets förstamajdemonstration. 

Arbetslösheten kostar samhället bortåt 12 miljarder om året. Cirka en 
miljard står Göteborg och Bohuslän för. Samtidigt angrips den offentliga 

sektorn. Politiken är helt galen. Samhället håller på att lura sig själv. Man 

betalar ut understöd i stället för att ge människorna jobb att försörja sig 
och sin familj på. Det gäller att få fart på näringslivet. Det gör man inte i 

första hand med besparingar utan genom att investera och arbeta. Vi vill 
satsa på ett gemensamt sparande i löntagarfonder. På så vis vill vi få 

hjulen att snurra igen, sade Evert Svensson och kom därmed in på den 
känsliga fondfrågan. Fälldin talar om öststatssocialism och diktatur. Han 

försöker skrämmas. Förslaget om karensdagar drabbar  de svaga, menar 
Svensson. ” Bären varandras bördor”. Det var den andan som besjälade 

dem som en gång i tiden bildade de olika sjuk-och 
olycksfallsförsäkringarna. Ska vi inte lova varandra att dessa sex år av 

borgerligt styre blir en parentes? Vi ska fortsätta vårt samhällsbyggande 
som vi en gång påbörjade, avslutade Evert Svensson sitt tal och fick för 

det en kraftig applåd. 
  

1983. 
Antal demonstranter: 2000 personer. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 

Talare: Gunnar Sträng. 
Huvudparoller: Sveriges framtid i hela folkets händer. Alla folks 

frihet - Hela världens fred. 
Övriga paroller: Nej till nedskärning på varvet, slakteriet, teko 

m.m.  Jobb och fred i centrum. 
Allas rätt till arbete, kvinnoklubben. Riktiga jobb i stället för AMS jobb. Nej till att 

posten i Uddevalla skall gå in under Trollhätteregionens postområde. Stoppa 

nedskärningen av kulturen, ABF.  

Vädret: Strålande sol.  

Den första maj i år var Gunnar Sträng i Uddevalla  för att berätta vad 
socialdemokratin kämpar för. Gunnar Sträng har en trogen publik. Sträng 

gick till hård attack mot uppgifterna från borgerligt håll, att 70 % av 
bruttonationalprodukten går till den offentliga sektorn. 

Skrämselpropagandan från  borgerligt håll är i många stycken mycket 
ovederhäftig. Pensionerna, barnbidragen, sjukpenningen samt vård av de 

sjuka och gamla. Allt är pengar som vi privata, enskilda individer 
tillgodogör oss. Vi använder den offentliga sektorn för att klara detta. 

Därför att det är rationellt och förmodligen billigare än om verksamheten 
skulle läggas i händerna på privata företagare eller försäkringsbolag. 

Gunnar Sträng frågade vad de borgerliga vill åstadkomma med sina 
attacker på den offentliga sektorn. Vill man angripa pensionerna, dra in 

barnbidragen, skolutbildningen eller missunna de sjuka vård. Frågar man 
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skalpjägarna mot den offentliga sektorn detta blir de svarslösa, förklarade 

Gunnar Sträng. De är inte heller villiga att öppet kritisera kollektivtrafiken, 
fritidsanläggningar eller insatser för den uppväxande ungdomen. Nej, det 

är istället mycket svårare att peka på något avsnitt i den offentliga 
sektorn som är överflödig, konstaterade Sträng som spontant fick 

applåder under sitt tal. En socialdemokratisk regering kan aldrig avsäga 
sig ansvaret för människor i nöd. I dag satsas 15 miljarder kronor för att 

hålla de arbetslösa i vårt land på en rimlig nivå. Detta genom 

arbetslöshetsförsäkringar och olika aktiviteter från AMS. Den politiken 
kommer vi att fortsätta med. Nästan 4 nya miljarder ställs till regeringens 

förfogande  att bekämpa arbetslösheten. Det är svårt för en gammal 
finansminister som mej att se när de borgerliga kollegerna är i farten. 

Mundebo borde förpassats till sitt slott i Uppland och Bohman till sin ö 
mycket tidigare, tyckte Sträng. Det går inte att kamouflera vår välfärd 

genom att låna. Att få debet och kredit att gå ihop, det hade de borgerliga 
finansministrarna ingen aning om, avslutade Gunnar Sträng sitt bejublade 

förstamajtal i Uddevalla.   
  

1984. 
Antal demonstranter: 2000 personer. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 
Talare: Bostadsminister Hans Gustafsson. Riksdagsman 76-94. 

Huvudparoller: En stark ekonomi - för arbete och trygghet. Vrid inte 
klockan tillbaka - stoppa högern!  Stoppa fifflet -Rättvisa skatter.  

SSU:s ungdomsappell framfördes av Anki Andersson som kraftigt 

kritiserade ungdomslagen. Det är fel, sade Anki, att 18 - 19 åringar ska 
behöva dela på jobben. 
Vi kommer inte att ge tappt förrän alla som vill och kan arbeta får ett jobb. Sveriges 

arbetarrörelse får aldrig acceptera arbetslösheten som ett ofrånkomligt inslag i vår 

vardag, sade Hans Gustafsson. Efter ett och ett halvt år av socialdemokratiskt regerande 

börjar vi nu se resultaten. Sverige är på rätt väg. Underskottet i bytesbalansen minskar 

och industriproduktionen ökar. Men för att nå våra mål om en full sysselsättning krävs 

fasthet och uthållighet. Sveriges ökade konkurrenskraft efter regeringsskiftet 1982 var 

det genomgående temat i Hans Gustafssons tal. Han inledde sitt tal med att jämföra den 

ökade arbetslösheten och passiviteten i Västeuropa i dag, med den situation som rådde 

under 30-talet. Han pekade bl.a. på faran med antidemokratiska 

och  fascistiska  strömningar och på kapprustningen mellan stormakterna USA och 

Sovjet. Inte är det förnuft och respekt för mänskliga rättigheter som präglar vår tid. Den 

kärnvapenrustning som pågår är vansinne från början till slut. Ett kärnvapenkrig kan inte 

vinnas av någon. Endast galningar kan starta det, menade han. Världens folk måste 

vakna upp och säga ifrån. Det är nödvändigt att kärnvapennedrustningen börjar, så låt 

oss börja med att införa en kärnvapenfri zon i Norden. Därefter kom han in på 

socialdemokraternas ”tredje väg” för att föra Sverige ur krisen. Genom att konsekvent 

satsa på industrins konkurrenskraft och kraftfulla sysselsättningspolitiska åtgärder, 

samtidigt med en begränsning av den inhemska konsumtionen, lovade vi 

socialdemokrater sätta fart på Sverige och få ner inflationen. Många var skeptiska men i 

dag ser vi att Sverige åter har vinden i ryggen. Underskottet i Sveriges bytesbalans 

minskade från 22 miljarder 1982 till mindre än 7 miljarder 1983. Exporten har ökat med 

10 %, industriproduktionen beräknas i år öka med nästan 7 % och inflationen har blivit 

lägre än vad vi förutsade. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vi har stoppat 
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ökningen och är på väg nedåt. Enligt industrins senaste bedömningar kommer 

sysselsättningen att öka med minst 5 % under 1984 vilket motsvarar 50 000 nya jobb. 

För att kunna klara sysselsättningen i framtiden efterlyste Hans Gustafsson en 

reindustrialisering av Sverige. Bortfallande industrier måste ersättas med nya som är 

mera framtidsinriktade, t.ex. inom bioteknik och kommunikationsteknik. Under 

valrörelsen 1985 kommer socialdemokratin att arbeta för att få mandat för ett 

framtidsprogram, lovade han vidare.  

  

1985. 
Antal demonstranter: 2.500 personer. 

Demonstrationsväg: Margretegärdeparken - Folkets Park.  
Talare: Svante Lundkvist. Riksdagsman 1959-1986 

Huvudroller:  Arbete åt alla. Sverige på rätt väg. 
Vädret: Nollgradig temperatur och  regnet hängde i luften. 

Svante Lundkvist inledde sitt tal med att betona solidariteten med 
världens folk. Men sedan var det slut med de internationella utblickarna. 

Resten av tiden ägnades uteslutande åt kritik mot moderaterna och de 
borgerliga regeringarna 1976-1982. Ska moderaterna få leda oss tillbaka 

till det gamla klassamhället, undrade Lindqvist retoriskt?  Det märktes 

tydligt att det var valår när jordbruksminister Svante Lundqvist talade. 
Lika tydligt märktes att valet står mellan moderaterna och 

socialdemokraterna. Vi upplever just nu hur högerkrafterna går till attack 
mot välfärdssamhället. Hur moderaterna vädjar till egoism och kittlar 

gruppintressena, sa Lundkvist. Man säger högtravande att den enskildes 
frihet måste öka. Men vi som blivit lite gråhåriga vet att de oundvikliga 

frågorna är en frihet till vad och för vem? Frihet i moderaternas tappning 
är en frihet för den starke. Visst kan man se moderaternas förslag till 

marginalskattesänkning som en frihetsfråga. Samtidigt ska man ha klart 
för sej att nio svenskar av tio inte berörs av reformen. Och det är dessa 

nio som får betala de välbeställdas skattesänkning. Vård och social service 
ska styras av behovet. De tycker vi socialdemokrater är självklart. Men i 

moderaternas Sverige blir det plånboken som styr. 1976 var Sverige ett 
land i ekonomisk balans. Sex år senare var det kört i botten. Fyra 

regeringsombildningar på sex år måste leda till handlingsförlamning, med 

allt vad det innebär av långbänkar och annat. De senaste åren målade 
Lundkvist i ljusa färger. Han pekade på att budgetunderskottet minskat 

från 76 miljarder 1982 till 56 i dag. Vidare att industrisysselsättningen 
ökat med 25 % sedan 1982. Dessutom har vi fått ner den totala 

arbetslösheten från 176. 000 för tre år sedan till 130.000 1985. 
  

1986. 
Antal demonstranter: 2000 personer. 

Demonstrationsväg:  Länsmuseet - Kungstorget. Det var första gången 
som en demonstration inte lämnade centrum utan gick in mot centrum. 

Talare: Anna-Greta Leijon. Helen Nordendorph framförde en SSU-appell. 
Huvudparoller: Fred och nedrustning. En stark ekonomi - Rättvisa 

främst. Övriga paroller: Privatisera inte vården, Kommunal 46. Lätta 
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våra ryggars bördor. Bättre arbetsmiljö i vården,  Kommunal 20. 

Etableringskontroll inom handeln. Sovjet ut ur Afghanistan. Frihet 
åt södra Afrikas folk.  

Olyckan i Sovjetunionen är en brutal påminnelse om att kärnkraften 
kräver stränga regler. Vi kräver internationellt samarbete och information 

från våra grannländer och vi kräver att de ska förbättra sin 
kärnkraftssäkerhet och sina kontroller. Först då kan vi känna oss riktigt 

säkra. Det förklarade arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon i sitt tal. 

Hon underströk också att beslutet om avveckling av kärnkraften i Sverige 
till år 2010 står fast, trots att personer inom industrin haft en annan 

uppfattning. Hon menade också att vi i Sverige har kärnkraften under 
kontroll och att säkerheten vid de svenska kraftverken skärps ytterligare i 

år. Anna-Greta Leijon tog naturligtvis upp nedläggningen av 
Uddevallavarvet i sitt tal. Att lägga ner varvet var inget lätt beslut 

förklarade hon, men menade att kampen mot arbetslöshet inte bara kan 
ske genom bevarande av det bestående. Hon konstaterar också att 

Uddevalla tydligen bestämt sig för att det finns en framtid för regionen 
och den vill regeringen hjälpa till att bygga upp. Hon påminde om 

kommande  förslag, där sysselsättningsåtgärder för 540 miljoner föreslås. 
Bland annat kan ytterligare 10 000 personer få arbetsmarknadsutbildning. 

Hon berörde även mordet på Olof Palme och den oro för ökat våld, som 
många invandrare kände efter Palmes död. Hon konstaterade att 

farhågorna inte besannats, utan att människorna istället vänt sig mot 

våldet och ondskan. Vi har ett stort ansvar för att föra Olof Palmes arbete 
för fred och nedrustning vidare underströk hon.  

Mötet avslutades med unison sång ledd av Georges Moulasion. 
  

1987. 
Antal demonstranter: 1500-2000 pers. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 
Arbetarekommunen hade detta år ett internationellt inslag med en 

sångkör från Norge, Oslos samvirkelags damekör. 
Talare: Birgitta Dahl, miljöminister. Riksdagsman sedan 1969. 

Huvudparoller: Ett Rättvisare Sverige. Frihet åt Sydafrika, stöd ANC 
och SWAPO. Övriga: Rädda skogarna, Nej till ScanLink. Bevara 

Malöflaket. I 17 för fred och arbete. Lätta våra bördor, bättre 
arbetsmiljö i vården. Sovjet ut ur Afghanistan. 
 Den nya trafikpolitiken är inriktad på att minska avgaserna radikalt. I denna politik finns 

inte utrymme för någon Scan Link. Med det uttalandet drog miljö- och energiminister 

Birgitta Dahl ner applåder i sitt förstamajtal. Borgerliga regeringar har aldrig, vare sig i 

Sverige eller i Thatchers England, kunnat driva en konsekvent och trovärdig miljöpolitik. 

Deras arbete stupar alltid på bindningen till ekonomiska följder i jordbruket och industrin 

och på föreställningen att äganderätten ger vinst. Vi sätter omsorgen om människor och 

miljön före vinstintressena och äganderätt. Det är därför vi kan och skall leda arbetet för 

en bättre miljö, sa Birgitta Dahl. Hon nämnde samarbetet med Norge gällande problemen 

i bl.a. Idefjorden och den räddningsplan för Kattegatt och Östersjön som man håller på 

att utarbeta tillsammans med Danmark. Men det räcker inte. Nya internationella 

åtaganden med högre ambitionsnivåer för svavel, kväve, kolväten och freoner måste till 
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anser hon och kräver skärpta regler på hemmaplan. Västra Sverige och Bohuslän är den 

del av landet som är värst drabbat av miljöskador. Det är kombinationen av egna utsläpp 

och utsläpp hitförda av vinden och strömmar från kontinenten som förklarar detta. De 

senaste rapporterna om svåra skogsskador och höga halter av farliga ämnen som dioxin 

och PBC i regionen visar att det inte finns utrymme för undfallenhet eller kompromisser 

med andra intressen. Birgitta Dahl tog upp det program om freonutsläppens skadliga 

verkningar för atmosfärens livsviktiga ozonskikt som naturvårdsverket presenterat i 

dagarna, och sa att regeringen redan har inlett det praktiska arbetet på den fronten. 

Enligt Birgitta Dahl är det dock inte bara regeringen som skall hålla efter miljön. Hon 

erinrar om att var och en själv har möjlighet att göra sin insats. 

  

1988. 
Antal demonstranter: 600 pers. 

Demonstrationsväg:  Kungstorget- Folkets Park.  
Talare: Lillemor Erlander från Linköping, svärdotter till landsfader Tage 

Erlander.  
Huvudparoll: Fred och nedrustning. Sätt rättvisan främst. 

Övriga paroller: Lätta våra ryggars bördor- bättre arbetsmiljö i 
vården, Kommunal 20.  Hindra den sociala utslagningen. Höj 

föreningsbidragen, Unga Örnar.  
Lokal talare: Ludvig Ahl, ordförande  SSU-kretsen.  

Under sitt tal poängterade Lillemor Erlander gång på gång vikten av att 
värna om människovärdet. Hon förklarade att människovärdet var hotat 

och attackerat från höger. Ett exempel: en otäck upplevelse hon sade sig 
ha haft vid en diskussion om genteknik och fostervattensprov, via vilka 

man kan upptäcka ett ofött barns eventuella skador. En kvinna undrade 

om vi under rådande ekonomiska omständigheter har råd med människor 
som är skadade och handikappade. Jag gick upp i taket. Ditt 

människovärde, och mitt människovärde, har det att göra med vad vi kan 
prestera? Har jag ett större människovärde om jag kan springa 100 meter 

ganska fort, än om jag springer lite långsammare. Hon slog fast att 
människovärdet, det står inskrivet såväl i bibeln som i det 

socialdemokratiska partiprogrammet. Hon berörde motorvägsbygget söder 
om Uddevalla genom att anspela på trädkramarna. Det är viktigt att man 

har frågor att engagera sig i. Jag tycker det är oerhört fint, även om en 
del metoder  kanske är lite väl häftiga. Men att kramas , det är väl alltid 

en bra metod, nå Sven titta inte på mej sådär. De sista orden var riktade 
direkt till Lillemor Erlanders make, och med dem drog hon ner en 

stormande applåd.  
  

1989. 
Antal demonstranter: 1300 personer. 

Talare: Kommunalarbetarförbundets ordförande, Lillemor Arvidsson.  Född 

och uppvuxen i Uddevalla. 
Huvudparoll: Momshöjning Nej, Reallöneökning Ja! 

Övriga paroller: Fred, frihet och rättvisa.  
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John Lundberg, SSU, krävde att Uddevalla bojkottar Shell och inte ger 

företaget mark till sin planerade fabrik. Fler bostäder i Uddevalla och en 
fritidsgård till Herrestad var också ett krav som framfördes av SSU. 

Hundraårsfirande socialdemokrater tågade genom Uddevalla med 
“nygamla“ banderoller och standar med text:  

8 TIMMARS ARBETE, 8 TIMMARS FRITID, 8 TIMMARS HVILA (1899). 
ALDRIG MERA KRIG (1924). FÖR TRYGGHET FRED och RÄTT (1938). 

LAGSTADGAD TJÄNSTEPENSION (1958). Alla som bar banderollerna var 

klädda i tidstypiska kläder. 
Lillemor Arvidsson kritiserade i sitt tal  regeringen för den planerade 

momshöjningen. Visst behövs det en nedkylning, men LO: s medlemmar 
är inte överhettade. Att det ofta snöar på vintern är en ständig 

överraskning vid premiärnederbörden. Samma överraskningsfenomen 
tycks drabba vårdansvariga minst en gång om året. Lillemor berättar om 

landsting som erbjuder vårdpersonalen 12000 kr för att arbeta under 
semestern, istället för att vara tillsammans med familjen. Efter skatt blir 

det 6000 kr kvar. Säg den ensamstående moder som inte här ser en 
möjlighet att köpa den moped som 15 åringen tjatat om. Med ett utspel 

om extra pengar visar Landstinget klart att det inte är brist på pengar 
som är det stora problemet utan brist på planering. Hon kräver därför 

bättre planering, bättre löner året om och sommarsemester, vilket hon 
även tror ger vårdyrkena större möjlighet att behålla personalen. 

Vinstläget i näringslivet är och har varit gott en följd av år. 

Aktiemarknaden har utvecklats närmast feberaktigt. Lånemarknaden har 
en för hög temperatur. Vi kan inte acceptera att det är LO:s 

låglönegrupper som skall vara isblåsor.  
I Kongresshallen fanns en utställning som speglade partiets hundraåriga 

historia. 
  

1990. 
Antal demonstranter: 400 personer.  

Demonstrationsväg: Kungstorget - Folkets Park 

Talare: Familjeminister Bengt Lindqvist. Riksdagsman 82-95 

Huvudparoller: Rörelsen i Uddevalla samarbetar för barn och 
äldreomsorgen. Ansvar för arbete och frihet. Alla folks frihet, hela 

världens fred. God miljö-allas ansvar. 
Övriga paroller: Ta tillvara våra rättigheter , Kommunal 20. Alla, inte 

bara några. 
Vädret: Strålande solsken, ljumma sommarvindar. 

Familjeminister Bengt Lindqvist tillhör förlorarna i vinterns 

parlamentariska spel. Ett par av hans hjärtefrågor kom ordentligt i kläm i 
tiopunktsuppgörelsen med folkpartiet. Föräldraförsäkringen byggs inte ut 

till 18 månader, enligt det socialdemokratiska vallöftet. Som följd blir det 
allt svårare att erbjuda alla barn daghem till 1991 års utgång. Det är 

utomordentligt smärtsamt, inte bara för mej, utan även för Ingvar 
Carlsson att skjuta på föräldraförsäkringen. Men vi är i minoritet i 
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riksdagen och måste acceptera uppgörelsen. Anna-Greta Leijon avgick i 

protest, men han funderade själv aldrig i samma banor. Vad gagnar det 
att avgå? Jag stannar kvar och kämpar för det jag tror på. Men visst är 

det smärtsamt att skjuta på utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Bengt 
Lindqvist håller fanan högt trots vinterns kriser. Han manade till samling 

mot de krafter som har Thatchers England som förebild. Lindqvist står 
kvar på barrikaderna efter vinterns och vårens häftiga svekdebatt. Vädret 

var också det enda som Bengt Lindqvist kunde glädja sig åt. En så solig 

första maj ser jag som ett utomordentligt gott tecken för arbetarrörelsen. 
Annars har det varit mest mörka moln och svåra stormar för de ledande 

socialdemokraterna. Regeringskris, toppolitiker som lämnar in och 
svårsmälta uppgifter. Är det svårt att se partifolket i ögonen denna första 

maj efter den här vintern? Inte om vi får resonera om saken. Det sitter i 
ryggmärgen hos de allra flesta socialdemokrater att vi först och främst 

måste värna om sysselsättningen. Klarar vi inte ekonomin faller resten 
också. Nu kommer också tecken på att vi gjort rätt. Även 1990 blir ett 

rekordår med långt fler födda än experterna räknar med. Jag tolkar det 
som att de ändå hyser tilltro till den socialdemokratiska familjepolitiken.  

För underhållningen i Kongresshallen svarade Kjell-Olav Kristiansen. 
  

1991. 
Antal demonstranter: 400 personer. 

Före avmarschen underhöll Kjell Aronsson. 
Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 

Talare: Industriminister Rune Molin.  

Huvudparoller:  Sverige är unikt, arbete åt alla. 
Vi har gjort vad som krävs av regeringen. Visserligen har vi fått 

kompromissa, men det kunde ha varit värre. Mina minnen från det 
borgerliga sjuttiotalet förskräcker, förklarade Rune Molin. I en tid med ett 

mycket besvärligt ekonomiskt läge har vi gått vidare för att slå vakt om 
sysselsättningen och våra grundläggande värderingar om jämlikhet och 

rättvisa. Denna förmåga att hantera ett allvarligt läge har borgerligheten 
aldrig visat sig vuxna till. Den politiska skiljelinje som finns mellan oss och 

borgarna blir allt tydligare. De låga opinionssiffrorna kring 28% enligt den 
senaste Sifomätningen, förklarar Rune Molin med att vi lever i en 

brytningstid. Jag har märkt att det främst är två saker som gör att 
människorna ibland känner sig vilsna i politiken. Dels är det den 

internationella utvecklingen. Vår omvärld förändras snabbt, kartor ritas 
om, allianser bryts upp och nya bildas. En utveckling som ställer gamla 

värderingar på huvudet. Den andra viktiga förklaringen grundar sig på det 

faktum att vi sitter som minoritetsregering. Det var inga problem så länge 
som vänsterpartiet hade kraft och mod att föra en ansvarsfull politik, 

förklarade Rune Molin. Men den socialdemokratiska regeringspolitiken har 
mer kommit att handla om kohandel. Något som inte minst kritiseras av 

LO. Priset för vår strävan efter stabila och långsiktiga lösningar har ibland 
tvingat oss till kompromisser. Men aldrig till den gräns där vi gjort avkall 
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på våra grundläggande värderingar. Inom den gränsen ryms inte heller ett 

samarbete med centern. Moderaten Bill och folkpartiets Bull härmar nu 
alla SAF-katten Måns upptåg. Och i denna teater spelar Olof Johansson 

Pelle Svanslös roll. Men det är bara bra att väljarna i tid får se de ständiga 
trätorna, 1976 fick vi vänta till efter valet.  
Medverkade gjorde Stadsmusikkåren och Mölndals musikkår. Arbetarekommunen och 

LO-sektionen bjöd på kaffe och dopp efter mötet i Kongresshallen. 

  

1992. 
Antal demonstranter: 700- 1000 personer. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 

Talare:  Riksdagsman Lennart Nilsson, Uddevalla. 
Huvudparoller: Vi vill: Arbete åt alla. Vi vill: Omtanke i stället för 

egoism. 
Första maj i Uddevalla blev en manifestation mot idéerna om att avskaffa 

den röda dagen som helgdag. Men det blev också ett upprop för den 
offentliga sektorn och mot den borgerliga regeringen som ansågs urholka 

välfärden. Lägg er inte i våra demokratiska rättigheter att fira första maj, 
sa riksdagsman Lennart Nilsson i riktning mot de ”högerkrafter” som vill 

avskaffa helgdagen. Man ser våra röda fanor som en symbol för 
kommunism och ofrihet. Att kommunismen använt den röda fanan som 

täckmantel är inget som vi demokrater accepterar. Tvärt om har vi i 
motsats till högerkrafterna slagits mot varje form av diktatur, oavsett om 

det kommer från höger eller vänster, förklarade Lennart Nilsson inför en 
mötesskara som var dubbelt så stor som i fjol, då partiet fortfarande satt 

vid regeringsmakten och då hotet mot första maj inte uttalats. Stolarna 

räckte inte när cirka 800 hade samlats i Folkets Park för att lyssna på tal 
och för att sjunga Internationalen och Arbetets söner, helt enligt 

traditionen. När jag ser de röda fackliga fanorna i tåget då ser jag en lång 
facklig kamp för bättre villkor på jobbet, om kamp mot ohälsa och 

utslagning och en kamp för arbete och en hyfsad lön, försvarade Lennart 
Nilsson rödfärgen och demonstrationståget. Sedan han försvarat sin och 

mötesdeltagarnas rätt, gick han till attack mot motståndarna, den 
borgerliga regeringen. Efter sju månader i regeringsställning håller de på 

att förvandla folkhemmet till ett hem med problem, ett hem där snart 
varje familj har någon arbetslös, ett hem där det inte ska delas lika, ett 

hem där pengarna ska vara avgörande för om det ska finnas trygghet för 
unga och gamla. Lennart Nilsson jämförde nuvarande regering med den 

socialdemokratiska. Socialdemokraterna tvingades till kompromisser som 
gjorde att många inte längre kände igen ideologin. Ingvar Carlsson sa en 

gång att vi måste driva en politik som inte är bra för partiet men som är 

bra för landet. Nu styr den ideologin att allt som socialdemokraterna 
gjorde var fel och ska raseras. De nya skatterna, förslaget att avskaffa 

delpensionerna, löntagarfonderna, indragningen av resurser från 
kommuner och landsting och minskningar av boendesubventionerna fick 

stå som exempel på hur socialdemokratisk politik har raserats. Sänk bara 
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skatterna så blir allt bättre, sa borgarna. Vi ser nu vad det leder till. 

Borgarna gör det lättare för de som har det bra. Lennart Nilsson kunde 
acceptera att löntagarfonderna avskaffas, men han ställer inte upp på de 

borgerliga förslagen om hur pengarna ska användas. De ska inte delas ut 
till dem som har råd att spara. Vi vill använda dem till pensionärerna och 

till investeringar som skapar jobb. Också just sysselsättningspolitiken 
irriterar Lennart Nilsson. Det är vansinne att så många byggnadsarbetare 

måste gå arbetslösa när det finns så mycket som behöver göras. Han vill 

se satsningar på bland annat vägar och broar och nämnde ett nytt 
polishus i Uddevalla som ett exempel på vad som kan sättas igång.  
Vid samlingen på Kungstorget delades det ut glass till barnen. Efter mötet i 

Kongresshallen bjöds deltagarna på kaffe och dopp. 

  

1993. 
Antal demonstranter: Drygt 1000 personer. 

Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park.  
Talare: Riksdagsman Mats Hellström, Stockholm. Riksdagsman 1969-1996 

Huvudparoller: Jobb i stället för bidrag. Barn har rätt -  
kvalité och omtanke i skola och dagis. 

Vädret: Strålande sol. 
Lokala talare från SSU-distriktet var Johan Mårtensson och Christer 

Stenberg LO-sektionen. 
Välkomnade gjorde Rune Johnsson, arbetarekommunens ordf.  

Allmän kritik mot den borgerliga regeringen för att den inte kan bemästra 
arbetslösheten, samt att den också skär sönder välfärdssamhället. Det var 

saker som dominerade första maj- demonstrationen i Uddevalla. Mer eller 
mindre opolitisk kritik kom också mot Volvo som genom nedläggningen i 

Uddevalla ”kapade bort spjutspetsen in i framtiden”, enligt förre 
jordbruksministern Mats Hellström. Ovanligt många var ute och 

demonstrerade samt lyssnade till talen. En av anledningarna var säkert 
engagemanget i arbetslöshetsfrågan. Helt galet låta de hårt utsatta dra 

tyngsta lasset. Enda chansen att få stopp på den orättvisa politik som förs 
i dagens svenska samhälle är att byta regering. Ett nyval behövs som 

leder till att nyliberalismen  och privatiseringen upphör. Vi 

socialdemokrater vill angripa de ekonomiska samhällsproblemen helt 
annorlunda än den borgerliga regeringen. Därmed skulle vi också kunna få 

ned arbetslösheten och stoppa den sociala nedrustningen. Så sade Mats 
Hellström i sitt förstamajtal. Hans inomhusframträdande i Folkets Park 

omfattade i stort tre huvudteman: inrikeskrisen, grymheten i världen och 
Volvonedläggningen i Uddevalla. Först kritiserades sittande regering för 

att slita sönder den välfärd han ansåg socialdemokraterna byggt upp. 
Vidare betonade Mats Hellström att socialdemokraterna anser det helt fel 

att banta hårt inom den ”mjuka sektorn”. Endast genom att föra en 
annorlunda politik inom sjukvårdsområdet, kunde över hundratusen jobb 

räddas. Och att som Bildtregeringen se till att redan hårt utsatta i 
samhället får dra det tyngsta lasset i lågkonjunkturen, måste vara helt 

galet. I senaste valrörelsen framhöll jag personligen flera gånger att det 
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faktiskt kunde bli så illa om vi fick en moderat regering, men ingen tog 

mej på allvar. Hellström uppehöll sig i sitt tal också mycket vid oron i 
världen och de grymheter som begås i bland annat t.ex. Jugoslavien, samt 

Sydafrika. Han betonade vikten av att vi i Sverige tar hand om folk på 
flykt och att vi för övrigt stödjer utsatta människor. Han kom därefter in 

på EG-frågan och var övertygad om att EG medför positiva saker på lång 
sikt för Sverige såväl som för hela Europa. Alla måste vi ställa upp på 

protester och demonstrationer mot krigshetsare och våldsherrars terror. 

Det har alltid varit socialdemokraternas uppgift att i 
förstamajmanifestationen mana till internationell solidaritet och förståelse, 

en sak som i dag är mera viktig än någonsin. Slutligen tog Mats Hellström 
upp nedläggningen av Volvo-fabriken i Uddevalla. Hans åsikt var att detta 

beslut skulle drabba Volvo, men också hela det svenska samhället. 
Uddevalla fabriken var en spjutspets in i framtiden då det gällde 

demokratitagande och nytänkande, så hur i all världen kan man avliva 
något sådant? Trots motgångar av detta slag gäller det att vi inte ger upp. 

Snart är det dags för oss socialdemokrater att komma tillbaka och leda 
landet.  

Alf Gillberg började och slutade mötet med arbetarrörelsens sånger; 
Arbetets söner och Internationalen. 
  

1994. 
Antal demonstranter: 600 personer. 
Demonstrationsväg: Kungstorget- Folkets Park. 

Talare: Uno Ekberg, ordförande industrifacket. 

Huvudparoller: Jobb istället för bidrag. Rättvisa - Inte ökade klyftor. 
Vädret var vackert. 

Att slå vakt om fritidsgårdarna i Uddevalla var en av de lokala paroller 
som SSU:s Magnus Härle pekade på och att en fritidsgård i Herrestad 

öppnats och att en i Centrum ska öppnas. Men han kritiserade i sitt tal 
beslutet att låta Fristaden starta en skola. En följd av friskolorna är att 

kommunens egna får mindre pengar, i ett läge när klasserna blir större 
och klyftorna ökar. Så vilka är Europas bästa skola till för, undrade han?  

Huvudtalaren Uno Ekberg inriktade sig på att kritisera regeringen för 
släpphänthet gentemot marknadskrafterna. Om man lyssnar på 

högerkrafterna låter det som att de inte går att styra. Enligt Carl Bildt 
skapas arbeten och tillväxt, bara marknadskrafterna styr. Men 

marknadskrafterna är osäkra och det skapar inga jobb, industrin vågar 
inte satsa på att anställa utan kör med övertid och ungdomspraktik. Vi 

behöver en socialdemokratisk regering för att styra marknadskrafterna. 

För att citera Olof Palme “politik är att vilja“, sade Uno Ekberg.   
Övriga medverkande: Stadsmusikkåren, Tvärdraget och Uddevallavarvets 

manskör. 
  

1995. 
Antal demonstranter: 350 personer.  
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Demonstrationsväg: Kungstorget - Folkets Park. 

Talare: Samordningsminister Jan Nygren.  
Huvudparoller: Samarbete ger fred. Ökad jämlikhet. 

Fler jobb Sverige kan. 
Övriga paroller: Återställ nivån i a-kassan.   
Spara inte på sjukvården, svek mot arbetslösa och sjuka. 

Medverkande: Stadsmusikkåren, Tvärdraget och Uddevallavarvets 

manskör. 
Lokala talare: LO-sektionens Christer Stenberg och SSU:s Magnus Härle, 

vilka gick till angrepp mot regeringen. Inför valet lovade vi en tuff men 
rättvis politik. Nu talar Göran Persson om nödvändiga besparingar, inte 

om rättvisa besparingar, sade Härle. Och Stenberg fyllde på. Många har 
varit arbetslösa i tre fyra år och har inga pengar kvar. Det upprör oss att 

regeringen inte har fattat det. Många äldre har slut på sina sparpengar. Vi 
kommer att få se en lavin av personliga konkurser framöver, avslutade 

Christer Stenberg sitt anförande.  

Jan Nygren gav sig inte in i någon debatt. I stället sa han att borgarna 
kört landet i botten, nu måste vi rensa upp. De tre borgerliga 

regeringsåren kastade en förödande mörk skugga över Sverige. Av varje 
tusenlapp vi betalar i skatt går en fjärdedel till räntekostnader. Det är 

skuldsättningen som tränger undan andra behov. Nygren betonade att 
regeringen inte bara ger sig på barnbidragen och a- kassan. Vi slåss för 

att fördela bördorna rättvist. Det är därför vi inför värnskatt och halverar 
avdragsrätten för pensionsförsäkringar. Några löften om förbättringar i 

framtiden ville Jan Nygren inte ge. Men till 1998 ska i alla fall 
budgetunderskottet vara borta, sade han. 
  

1996. 
Antalet demonstranter: 300 personer. 
Talare var jordbruksminister Annika Åhnberg. 

Huvudparoller: Arbete i stället för bidrag. Rättvisa är rent spel.  
Övriga paroller: Persson! Lyssna på rörelsen! uppmanade  Kommunal. 

Andra paroller i leden var: Varför arbetslösa kvinnor när det finns 

jobb och  Hur många svarta dagmammor går det på en kommunal 
? 

Årets demonstration var annorlunda än tidigare. För andra gången utgick 
inte demonstrationståget från centrala staden. 

(Första gången var 1986 då tåget gick från Länsmuseet till Kungstorget). I 
stället utgick tåget från Folkets Park in mot centrum och åter till Folkets 

Park. I demonstrationståget medverkade Stadsmusikkåren och Sjuntorps 
musikkår. 

Lasse Kjell, känd nöjespappa, var konferencier. Kjell Aronsson underhöll 
före och efter mötet med sång till eget gitarrkomp. 

Parken var öppen med en familjedag med sjukamp och ett litet tivoli. Efter 
demonstrationen serverades till självkostnadspris, helstekt gris 

tillsammans med hamburgerbröd och barbequesås. 
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Arbetarekommunens ordförande Lennart Löfgren hälsade välkommen till 

årets förstamajdemonstration. 
Annika Åhnberg försvarade i sitt tal regeringens besparingar och talade sig 

varm för målet att halvera arbetslösheten. Utan stabil ekonomi med låga 
räntor klarar vi inte att lösa arbetslösheten. Att halvera arbetslösheten är 

en djärv målsättning men vi måste klara det. Det finns inget val, det finns 
inget värre slöseri än arbetslöshet. Den första och kanske största 

applåden fick Åhnberg när hon menade att regeringen leder allsvenskan 

när det gäller att ordna statens finanser. Det säger jag förstås bara för att 
få säga grattis till Uddevalla och Oddevold. Hoppas att det fortsätter lika 

bra. Annika Åhnberg gav kängor åt både höger och vänster. Moderaterna 
fick sin beskärda del, liksom hennes forna partikamrater i vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet är bra på att prata, men om man skrapar under ytan ser 
man att det är ohållbart. Tro mig, jag har skrapat och det var ingen 

vinstlott. Som jordbruksminister talade Annika Åhnberg förstås om 
jordbrukspolitik och tog upp den aktuella frågan om hur vi hanterar djuren 

och naturen.  Slutligen manade Åhnberg alla att använda sitt missnöje 
konstruktivt som en drivkraft och att anamma moderniteter, att bejaka 

det nya. De sakerna och gemenskapen, solidariteten, har skapat 
socialdemokratin till den kraft den är. 
  

1997. 
Antal demonstranter 300 personer. 
Demonstrationsväg: Liksom 1996 utgick demonstrationståget från Folkets 

Park in mot centrum och åter till Folkets Park. 

Talare var handelsminister Leif Pagrotsky och från SSU Glenn   

Persson. 

Huvudparoller: Arbetslösheten skall bekämpas. Ekonomi i balans- 
Välfärd kan inte byggas på lån. Fred i Mellanöstern. 

Övriga paroller: Försvara konflikträtten. Nej till tvångsmedling. 
Stoppa butiksrånen. Gratis mat till skolelever. Hårdare tag mot 

narkotikan. 
Vädret: Soligt. 

Förutom talarna medverkade Sune Resenius m.fl. med underhållning. I 
Folkets Park var det möjlighet för dom yngre att åka gratis barnkarusell. 

Efter demonstrationen fanns det möjlighet att äta helstekt gris med 
barbequesås tillsammans med hamburgerbröd till en billig penning. 

Stadsmusik- och Sjuntorps musikkårer medverkade. 
Arbetarekommunens ordförande, Lennart Löfgren, hälsade årets 

demonstrationsdeltagare välkomna. 

Glenn Persson från SSU framhöll i sitt tal att ungdomarna skall ses som en 
resurs och inte som ett hot i kampen mot arbetslösheten. Glenn trodde att 

ungdomarna ibland kan se saker ur andra vinklar än äldre. Glenn 
uppmanade till samarbete där alla behövs i arbetslivet och politiken. 

Leif Pagrotsky  föreslog i sitt anförande att Moderaterna kan skaffa sig en 
egen högtidsdag i anledning av att Moderaterna vill avskaffa 1 maj som 
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helgdag. Leif föreslog 1 april som moderaternas högtidsdag. Förslaget 

väckte stor munterhet bland mötesdeltagarna. Sverige är på väg att bli 
sin egen herre i sitt hus genom den svåra budgetsanering som regeringen 

och riksdagen tvingats genomföra. Kommunerna har fått dra ett stort lass 
i denna sanering. Det skall bli bättre nu menade Leif Pagrotsky. 

Kommuner och Landsting kommer att få ökade stadsbidrag som skall 
skapa nya arbeten. Vi måste ha ett samhälle där medborgarna kan lita på 

välfärdssamhället. Om medborgarna inte litar på samhället blir det 

osäkerhet och ingen vågar ta några chanser till bl.a. utbildning och att 
bilda familj. Som avslutning konstaterade Leif Pagrotsky att vi måste 

skaffa flera utbildningsplatser för att kunna hänga med i konkurrensen 
med andra länder. Många kommer att tvingas byta arbete och fordrar 

utbildning. Som avslutning på årets 1 maj sjöng man gemensamt 
Internationalen. 
  

 


