
Solidariteten                                                          (Text fritt efter Henrik Menanders starka och djupt mänskliga och  
                                                                                                                existentiella svenska text.  melodi Internationalen Pierre Degeyter) 
 
Upp själar uti alla män’skor 
Som hjärnan bojor lagt uppå 
I hjärtat sjunger våran mentor 
Vi ska kärlekens väg nu gå 
Vakna upp ur mörka egoruset 
Själ stå upp du är nu fri 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli. 
 
Refräng 
 
Upp till kamp för Mänskligheten! 
Sista striden det är, 
ty Solidariteten 
åt alla lycka bär. 
Upp till kamp för Planeten ! 
Sista striden det är,                 Alt ”Ett levande väsen den är          
ty Solidariteten                               och solidariteten        
åt alla lycka bär.                             Oss GAIA alla lär”                                 
 
 
I höjden räddarn vi ej hälsa, 
ej kapital MEN Gudar stå oss bi. 
Tillsammans skola vi oss frälsa 
När i vart hjärta vår Gud är fri. 
Vi är alla systrar och bröder 
Som går till ljuset hand i hand, 
vi sjunger så att hjärtat glöder 
med kraftig röst i varje land. 
 
Refräng 
 
Vi är syskon på Planeten! 
Samma Gud som alla lär 
att Solidariteten 
åt alla frälsning bär. 
Vi är syskon på Planeten! 
En enad stor familj vi är 
Och  Solidariteten 
åt alla lycka bär. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Till krigets slaktande vi dragits, 
vi mejats ner i jämna led. 
För lögn och girighet vi slagits, 
nu vill vi skapa en evig fred. 
Om vi drivs av mörkrets vandaler , 
mot våra grannar än en gång, 
vi byter kängorna mot sandaler  
och sjunger tillsammans fredens sång.        (eller ”och sjunger tillsammans gång på gång”;   
                                                                        fredens låter lätt som vredens) 
 
Refräng 
 
Vi är grannar på Planeten 
En enad stor familj vi är 
Och Solidariteten 
Åt alla Fred nu bär  
Vi är grannar på Planeten 
En enad mänsklighet vi är  
Och Solidariteten 
Åt alla lycka  bär 
 
 
 
Var människa i stad på landet 
Nu ska vi rädda livsmiljön  
Tillsammans äre’ klart vi kan de’ 
våran jord ska bli så  skön 
Kapiltalet jorden söndersprätta 
Men när vi nu till vårt försvar  
Helt stopp för girigheten sätta 
Ska solen stråla mera klar              Solenergi (stacatto) 
 
Refräng 

 
Vi är människor på Planeten 
Våran jord ska va’ ren och grön  
Och Solidariteten 
Ger alla medborgarlön 
Vi är människor på Planeten 
En enad mänsklighet vi är  
Och Solidariteten 
oss kärlek alla lär. 
 
 
 
 
 
 
 
Får spridas fritt Källa drpilotti.info/solidaritet 


