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                         Så började det
På sommaren 2014 träffades fyra äldre kvinnor för att fira 
en åttioåring. De hade just fått höra rapporter om kvinnliga 
pensionärers snåla ekonomiska tillvaro i vårt land och att 
antalet  fattigpensionärer ökade i rask takt. De beslutade 
sig för att ta upp kampen mot dessa missförhållanden. Så 
bildades Tantpatrullen, en politiskt obunden förening, som 
kämpar för kvinnors rätt till god pension och till jämställd 
lön på arbetsmarknaden.

Vi i Tantpatrullen har uppmärksammats alltmer, även 
internationellt, via demonstrationer, debatter och intervjuer 
i media.  Vår rörelse växer i snabb takt, medlemsantalet 
ökar och föreningar bildas på olika håll i landet.

Och så sjunger vi också.
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Gånglåt 
Melodi:  Karl-Alfred boy                 
Här tågar vår tantpatrull
för kvinnorättvisans skull.
Ja, hör våra toner
för högre pensioner
och kvinnorättvisans skull.

Med okuvligt starka steg
så kräver vi att vårt kneg
ska lönas på schyst sätt
med rättvisa mått mätt.
Ja, se våra starka steg!

För bort patriarkens  makt –
snart är sista ordet sagt!
För hinder ska rivas
och kampen bedrivas
i vår ohejdbara takt!
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Rättvisans drabanter
Melodi:  Aldrig ger vi upp            

Se på alla tanter, här i samlad trupp,
rättvisans drabanter, aldrig ger vi upp,
nej, tantens röst den höjs i våra stolta led –
skynda och kom med!

Rättvisa åt alla – lyssna, patriark!
Sångerna ska skalla, för tanten hon är stark,
ja, tantens röst den höjs i våra stolta led –
skynda och kom med!

Pensionerna ska höjas, det har vi som krav,
undan ska det röjas, vad orättvisan gav,
ja, tantens röst den höjs i våra stolta led –
skynda och kom med!

Tantpatrullen strider och kravet är akut –
orättvisans löner måste få ett SLUT!
Ja, tantens röst den höjs i våra stolta led –
skynda och kom med!
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Stridssång   
Melodi:  Du ska få min gamla potta när jag dör            
Spetsa örat nu för Tantpatrullens sång,
den ska ljuda in i varje hus och prång!
Genom städer, över skogar, i affärer och på krogar
ska den ljuda kraftfullt, Tantpatrullens sång.

Vår patrull är ständigt stark och stridsberedd,
i en krigsmundering är den mäktigt klädd.
I sin strid mot snålpensioner höjs protestens heta toner. 
Vår patrull är ständigt stark och stridsberedd!

Länge nog har vi fått leva armt och snålt,
länge nog har vi i jobbet ilsket  tålt,
att vi könsdiskriminerats, att vi arbetsdegraderats 
länge nog har vi fått leva armt och snålt!

Håll i hatten, gubbs, för här så kommer vi!
Ja, det stormar vilt när vi nu klämmer i!
Och när stormen sen är över, har vi höjt 
vår snåla klöver. 
Håll i hatten, gubbs, för här så kommer vi!
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Lussesång      
Melodi: Natten går tunga fjät…

I nattens mörka stund syns nu en låga –
det är vår Tantpatrull, ni ser här tåga.
Från vår Luciamö,  dömd att i oskuld dö,
brinner nu vår sanna kvinnokraft som tanter alltid haft.

Tanternas starka ljus lyser i natten,
i varje mörklagt hus tänds tantdebatten.
Lågan som strålar klar, gör kampen  uppenbar, 
ger som vanligt varje patriark skälvan och fnatten.

Se vårt Luciatåg, kolla var feja;                 
här skrider alla som ej tänker väja.
På en historisk grund sjunger nu varje mund
att i vårat ljus i kvällen höjs tantapellen.

Långt från vår oskulds tid syns här vi skrida.
Se hur vi lyser upp, redo att strida!
Ja, käre patriark, tantstark är striden,
skälva må er gamla machomark – tiden är liden!
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Rättens ljus                                      
Melodi: Nu tändas tusen juleljus                

Nu tänder vi ett rättens ljus
ut över stad och land.
Och patriarkens värld blir grus
i ljusets heta brand.

Vi tänder ljus för höjd pension
för nu har vi fått nog.
Vi kräver full kompensation
för livets slit och knog.

Vi tänder ljus för rättens skull
och jämlikhetens krav.
För den är stark, vår Tantpatrull,                        
i feminismens nav.
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Årsmötessång
Melodi: Oh, Tannenbaum

Så gick ett år – vår Tantpatrull har tagit strid för rättens skull.
För jämlikhet, för vår pension, har vi fört kamp i ord och ton.
Så gick ett år – vår Tantpatrull har tagit strid för rättens skull.

Ännu ett år – den patriark, som trott sig stor, blev mindre stark.
När Tantpatrullen höjt sin röst och krävt att få en jämlik höst,
så har vi med vår energi lagt under oss en fruktbar mark.

Ännu ett år, och de blir fler, för segern närmar sig alltmer.
Vi vandrar fram, vi tar oss ton, för kvinnans rätt till god pension.
Tro aldrig att vår röst blir matt – den lyser starkt, vår röda hatt.
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Mot Blåkulla 
Melodi: Du ska få min gamla potta när jag dör…              
Ja, nu tar vi fram vår kanna och vår kvast
och så packar vi vår värdefulla last
och sen lättar vi från marken med ett bud till patriarken
att vår häxkonst aldrig tar sig någon rast.

Ja, nog är det fint på Blåkulla, så sant,
man bemöts respektfullt som en häxglad tant.
Med vår magiska förmåga tänder vi den kampens låga
som ger rättvisa åt tantens snåla slant.

Ja, vi flyger där i aftonsolens brand
och vårt skri hörs eka över stad och land
för en rätt för varje kvinna att bli jämlik och att vinna
både makt och sin pension i säker hand.

Sen så dansar vi runt häxbrygdens magi
och vi fyller på med kraft och energi.
Medan natten rofyllt lider ska vi vinna våra strider.
Huka, gubbs, för häxors röda raseri.
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Tantsången  
Melodi: Karl-Alfred boy

Nu klämmer vi tanter i.
Vi sjunger en glad melodi.
Fast vi saknar snoppar, så är våra kroppar
ett härligt fyrverkeri      JUST DET!

De rynkor som vi har fått
de visar sitt rika mått
av det liver rymmer av fröjd och bekymmer
och strider i stort och smått   JUST DET

Vår ständiga arbetsflit
har lönats med skam och skit.
Vi slitit med jobben och ständigt fått nobben
och dragit vår lönenit.    JUST DET!

Men nu är det faktiskt slut
med pigor och bidragsrut!
För nog ska vi vinna vår jämlika kvinna –
vet hut med ert löneprut!    JUST DET!

Kom an, varje patriark!
Vår tantkamp är mäktigt stark!
För vi feminister vi tror snart det brister,
vi ger er en avskedsspark!    KOM AN!
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Aldrig ger vi upp!                                 
Melodi: Vi är ett träd med djupa, djupa rötter…

Pensionerna ska höjas, aldrig ger vi upp!
Pensionerna ska höjas, aldrig ger vi upp!
Vi är ett träd med djupa, djupa rötter,
aldrig ger vi upp!




