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På lag med folk i krig og kriser 
 
Kjære kamerater! 
 
Gratulerer med dagen! 
 
I dag markerer vi solidaritet med hverandre og over landegrenser. Vi feirer vår frihet til å stå 
opp for en mer rettferdig verden.  

Når folk står sammen utgjør det en enorm motstandskraft! 

Mennesker er sårbare når vi er alene, men vi blir sterke og kraftfulle sammen. Når vi bryr 
oss om hverandre blir vi større i oss selv, og når vi kommer sammen kan vi få til utrolige ting. 
Vi kan stoppe kriger, vi kan få politiske fanger ut av fengsel, vi kan legge grunnlag for fred, 
utvikling og en mer rettferdig verden.  

1.mai aksjonen handler nettopp om dette! At folk går sammen om å forandre verden. I år er 
tema på lag med folk i krig og kriser.  

Norsk Folkehjelp lokale partnere viser oss dette hver dag og særlig under krig og kriser.  

Det russiske angrepet på Ukraina har ført til en dramatisk humanitær krise, men det er også 
et alvorlig angrep på demokratiet. Folk står sammen om å få hverandre i sikkerhet, få ut 
livsviktig informasjon og rapportere om krigsforbrytelser og overgrep.  

Norsk Folkehjelp jobber nå med partnere i Ukraina som driver mottak for tusenvis av 
kvinner og barn som er tvunget på flukt av krigshandlingene. De får hele tiden henvendelser 
fra lokalbefolkningen som ønsker å være frivillige og hjelpe. Som vil bidra for andre og 
samfunnet sitt, selv om de selv har fått bombet husene sine og opplevd grufulle 
krigshandlinger. Våre partnere treffer de som alltid havner bakerst i køen når krisen treffer.  

- Jeg sto på jernbanestasjonen i Lviv de første dagene etter invasjonen, og så hvordan køen 
av folk som trengte hjelp vokste, og hvordan det var en kamp om å få plass på togene ut av 
landet. Folk var livredde. Jeg så også at en del grupper konstant ble presset lengre bak i 
køen, og aldri kom dit der hjelpen var. Da forsto jeg at vår organisasjon måtte rette 
innsatsen mot de som hele tida blir presset bakerst, fortalte Marta Chumalo i 
organisasjonen Womans perspective på møtet hos Norsk Folkehjelp. 

Lokalt avsnitt hvis relevant 



Solidaritet i praksis! 

Kamerater, I fagbevegelsen så vet vi at gjennom internasjonal solidaritet – gjør vi verden til 
et bedre sted, et mer rettferdig sted. Vi har alltid hatt blikket vendt utover, vi har støttet 
utsatte grupper i deres kamp for overlevelse og rettferdighet.  

I Syria jobbet våre samarbeidspartnere på spreng i timene etter jordskjelvet, for å redde liv. 
De jobber ennå for fullt for å få ut livsviktig hjelp til titusenvis av mennesker.  
I dag står kjemper vi sammen med dem! 

I Colombia støtter vi småbønder som nå har vunnet tilbake store reservater som tidligere 
har vært herjet av væpnet konflikt.  
I dag står vi sammen med dem! 

Vi lærer barn i Gaza hvordan de skal beskytte seg fra bombeangrep. Og støtter bønder som 
kjemper for å kunne mette lokalsamfunnet på tross av israelske nybyggere som vil ta over 
jorda deres. 
I dag kjemper vi sammen med dem! 

Vi støtter kvinner og unge i Sudan som organiserer seg og jobber for et rettferdig og 
demokratisk samfunn.  
I dag står vi sammen med dem! 

Eksemplene er mange, men fellesnevneren er én. Vi står skulder til skulder med våre lokale 
partnere over hele verden, slik at de skal kunne fortsette det livsviktige arbeidet de gjør. 

Krigen er ikke over før den slutter å drepe. Og freden er ikke vunnet før folk kan føle seg 
trygge og leve i frie demokratiske samfunn med rettferdig fordeling av goder.  

Kjære alle sammen/kamerater, 1.mai er en dag for å stå sammen. I dag står vi sammen og vi 
kjemper på lag med folk i krig og kriser. Fordi det er folk som forandrer verden, men ikke 
alene, aldri alene. Gratulerer med dagen! 
 
Folk forandrer verden! Gi din solidaritetsstøtte til årets 1.mai-aksjon. Vipps 10145. Se også 
informasjon nederst.  
 
Mulige lokale avsnitt:  
 
Samfunnspolitisk:  
Her i xxx kjenner vi godt til hvordan lokalsamfunn mobiliserer for flyktningene som kommer 
hit. Folk stiller opp for at vi skal kunne gi inkluderings tilbud/aktiviteter som gågrupper, 
språkkafe (bruk det som er relevant). Vi ser hvordan kraften i å komme sammen gjør oss 
sterkere her i xxxx.  
 
Sanitetslag:  
Frivillig og lokal innsats.  
I xxxx Norsk Folkehjelp vet vi hva lokal frivillig innsats betyr. Hvert år er vi med på flere 
leteaksjoner for å redde og beskytte liv. Hver vinter redder frivillige fremmede ned fra 



fjellet. Laget består av folk som legger ned hundrevis av timer for at Norge befolkning skal 
ha en god beredskap. Som Norsk Folkehjelps partnere i for eksempel Syria.   
 
Gi din solidaritetsstøtte til årets 1. mai-aksjon på vipps 10145. Dere får også tilsendt små 
flyere med vipps-informasjon og tilbud om bøsser med klistremerker med 
betalingsinformasjon, hvis det bedre å henvise til dette alternativet om tilhørere vil støtte 
aksjonen.  

 
 


