Första maj-insamlingen 2018
Vänsterpartiets första maj-insamling 2018 går till Riksförbundet
Majblomman, som arbetar för ett Sverige utan barnfattigdom.
Majblomman har funnits i över hundra år. Det har alltid varit viktigt för
dem att hålla borta de gamla värderingarna från fattigvården och andra,
som skuldbelade fattiga människor och kom från ett uppifrån-perspektiv.
Majblomman drevs tvärtom av människor som såg att samhället inte
gjorde vad det skulle för alla, och ville ta tag i det. Idén var att ge alla
människor möjlighet att hjälpa till. Därför byggde de en hel insamling på
små 10-öresgåvor. En del sade att det var hopplöst, men de fick fel. Går
vi ihop alla tillsammans, är vi starka.
Pengarna går till konkret stöd till barn som behöver det. Det kan vara
terminsavgiften till det där laget där kompisarna finns. Det kan vara en
cykel, en jacka eller ett par skor. Saker vi skulle behöva se till att alla
barn kan ta för självklara.
Majblomman och deras lokalföreningar också starka politiska påtryckare,
som gjort stor skillnad. De lade år av arbete på att ta frågan om glasögon
för alla barn från idé till ett praktiskt förslag som var så bra, att vi i
Vänsterpartiet kunde driva igenom det på riktigt i förhandlingarna med
regeringen.
Varje år skriver Majblomman rapporter om barns rätt till ett bra
sommarlov, och hur det egentligen ser ut på olika håll i landet. Det har
också varit ett viktigt grundarbete för en av de reformer vi förhandlat
fram, pengar för sommaraktiviteter för barn.
Majblomman synar avgifterna i skolan runt om i landet, för att se till att
den faktisk är gratis för alla barn, på riktigt. Det är en fråga vi jobbar med
på många håll ute i landets kommuner, för att vi vet att det gör skillnad.
Det är rörelser som Majblomman som gör det möjligt för oss att vinna
den här sortens fajter. Det är ofta de som pekar ut en väg framåt, hur vi
kan bygga en starkare välfärd, hur vi kan bygga ett samhälle som
fungerar för alla.
En av de saker som skiljer oss från regeringspartierna idag, är att vi på
riktigt lyssnar på folkrörelserna. Det är vi som står för tanken att det
jämlika Sverige de flesta människor vill ha, faktiskt går att bygga på
riktigt, här och nu. Förutsättningen för det är de breda och modiga
folkrörelser vi har i Sverige. Majblomman är en av dem, och vi vill ge
dem allt stöd, för att de ska stå ännu starkare i sitt arbete för ett Sverige
utan barnfattigdom.

Riktlinjer för att hantera insamlingsbössor
Använder ni bössor för att samla in pengar är det viktigt att någon eller
några tar ett samlat ansvar för dem: håller koll på hur många som är ute,
ser till att reglerna följs och informerar alla som hjälper till om hur
insamlingen går till. Skriv ut informationen om insamlingens syfte och ta
med för att kunna svara på frågor.
Insamlingsbössorna ska vara plomberade och vara tydligt märkta med
den bössgördel som skickats ut. Märkta bössor ska förvaras bakom lås
när de inte används, även om de inte innehåller pengar. Ska en bössa stå
uppställd på t ex ett informationsbord ska den kedjas fast. Lägg inte
ansvar för insamlingsbössor på barn eller på personer ni inte känner.
Det ska alltid vara minst två personer som tömmer bössor och räknar
pengarna. Pengarna skall så snart som möjligt sättas in på Vänsterpartiets
plusgirokonto 51180-8 eller bankgirokonto 172-1281. Märk insättningen
"Majblomman".
Den som vill ge pengar kan också använda Swish: 1230410191, märk
överföringen med "Majblomman".

Kom ihåg-lista


Se till att ni har både bössor och plombering.



Skriv ut de medskickade bössgördlarna till insamlingsbössorna.



Skriv ut informationen om insamlingens syfte och ta med, för att
kunna svara på frågor.



Tänk igenom om ni kommer behöva låsa fast och/eller låsa in
bössorna, och lös det i så fall praktiskt.

