Selvstendige Arbeidere
facebook.com/selvstendigearbeidere
eller
selvstendigearbeidere.no
Kontaktperson ved spørsmål om 1. mai tog:
Inge Ås, epost: inge@iliana.no - mob: 957 22 133

Initiativgruppen til Selvstendige Arbeidere holder til i Oslo og arrangerer deltagelse i 1. mai toget i
hovedstaden. Har du lyst til å markere krav om bedre rettigheter for selvstendige der du bor?

Lokal deltagelse i 1. mai toget

Start opp en lokal deltagelse for og om Selvstendige

Hovedparolen for gruppen er:

Det først som må gjøres er å få plass i det lokale 1. mai

SELVSTENDIGE ARBEIDERE KREVER
BEDRE RETTIGHETER

Arbeidere (SA) i 1. mai toget der du bor.

toget. Ta kontakt enten med LO kontoret lokalt eller kommunen. Finn ut hvordan dere melder dere på.
Viktig! Sørg for å få en bekreftelse på deltagelse.

Gjør det lokale arrangement kjent. Når du har en

bekreftelse på deltagelse, kan du melde ifra til Inge Ås om
dette på epost: inge@iliana.no
Alle lokale 1.mai tog hvor SA er med vil få satt opp et eget
arrangement på facebook-siden til SA. Dermed er det
enkelt å promotere arrangementet og det er lett å melde
seg på.
Kontakt lokale politikere og inviter disse til å delta i toget.
Bekrefter en eller flere politikere at de vil delta, har du en
enklere jobb i forhold til media (lokalavisa).
Gjør ellers arrangementet kjent via egne nettverk. Dette
angår mange yrkesgrupper; Kunstnere, grafikere, musikere,
fotgrafer, frilansere osv.
Hent informasjon om SA til presse og media fra nettsiden:
www.selvstendigearbeidere.no

Banner og håndplakater i toget er flott og ha. Inviter til en
felles dugnad for å lage dette klart til toget.

Det viktigste er er å være synlig slik at sakene som SA

kjemper for blir kjent. Om dere blir kun 2 i toget eller
mange er mindre viktig. Selvfølgelig er det hyggelig med
stor oppslutning.

Alle som vil kan gå bak denne parolen.
Andre kan lage sin egen parole, iforhold til
saken.
Det ser ut til at det vil være forskjellige
yrkesgrupper som slår seg sammen. Andre vil
kanskje fronte en bestemt sak, som handler
om f.eks. disse punktene:
-

skatt
minstefradrag
dagpenger
sykelønnsordning
trydeavgift, ol.

Se forøvrig på nettsidene for mer info.
Kjøreregler for paroler
Vi foreslår felles kjøreregler for paroler.
Paroler om saken, gjerne med fronting av
yrkesgrupper, eks. fotografer, håndtverkere
osv.
La oss sløyfe egne logoer og bedriftsnavn og
stå samlet om saken.
Kontaktperson
Ved spørsmål om 1. mai tog:
Inge Ås, epost: inge@iliana.no
Mob: 957 22 133

