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KAMPDAG
Arbeidere og arbeiderhustruer — hvorfor vi
vil fremme våre krav i Rød Arbeiderfront
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Georg Vaagen,
revisor, formann
i Arbeiderkomiteen
mot EEC og Dyrtid.

Harry Andresen,
fabrikkarbeider
Askim.

Tor Mostue,
murer, styremedlem
i Murernes Union.

Når Arbeiderkomiteen deltar i Rdd Arbeiderfront-toget, er det på grunn
av de tre hovedparolene som mdnstringen har:
- Kamp mot EEC! Nei til salg av Norge!
- Kamp mot dyrtid og forverring av levevilkårene!
- Kamp mot imperialismen!
Disse parolene gir plass for hele Arbeiderkomiteens politikk og gir rom
for alle våre dvrige paroler.
Hovedparolene til Rød Arbeiderfront er de samme parolene som vi gikk
under i 1920-åra. Vi hadde da kjempet for dem i mange år. Men de er
blitt forlatt og uttynnet siden splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923. Mens
sosialdemokratene har vokst seg sterkere, har de klart å utvanne d' et hele
- det hele er blitt så tannløst. Jeg slutter opp om Rød Arbeiderfront for
at 1. mai skal gjenskapes til en skikkelig kampdag. Skulle gjerne vært i
Oslo den dagen, men nå håper jeg at det blir et Rød Arbeiderfront-tog
i Askim også.
Det er viktig å bruke Rdd Arbeiderfront-toget til å feie toppskiktet i
DNA/LO bort fra gatene 1. mai. Vi kom langt med dette forrige 1. mai,
det skal bli enda bedre i år.
To viktige grunner: Ldnnsspdrsmålet og EEC-saka. Tariffen for en
murer er ca. 12 kroner timen. En murer i Oslo-området tjener imidlertid
25-30 kroner timen. Grunnen til dette er ikke LOs innsats, men det
forholdet at arbeidsgiverne må konkurrere om folk. Ldnnsoppgjdret
fiker til en dkning på bare ca. 4 prosent av tariffen. I EEC-sammenheng
er dette dddsens farlig. Med fri import av arbeidskraft kan en presse ldnningene kraftig ned, helt ned til tariffene nivå. Rdd Arbeiderfront vil bli
en kraftig manifestasjon mot dette. Derfor går jeg med.

For fdrste gang kan funksjonærene markere seg med egne krav og parole
i et 1. mai-tog. I Oslo er det 100 000 funksjonærer og statsansatte. Av der
er det 70 000 som tjener 30 000 kroner eller mindre i året. For statstjener
temenn, som heller ikke har noen liinnsglidning, er det særlig viktig å
kjempe for et skikkelig oppgjdr. I det siste har vi også sett en kraftig oppblomstring av den faglige og politiske kampen blant funksjonærene. Den
stdrste fagforeningen innen Norsk Tjenestemannslag - ved sentraladminiTore Hellesøy,
gruppeformann NTL strasjonen - har hatt uravstemning som avviser EEC. Dette bl. a. bryter
ved Rikstrygdeverket. med den samarbeidslinja som våre faglige toppledere har fulgt i mange år.
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Be nte Løvas,
nes tformann i
klu bben ved Freia.

Ha rzild Sundvoll,
bYg&nester.

For oss på Freia er lønnsoppgjøret svært viktig. Næring og Nytelse har
ikke anbefalt årets oppgjør, - »lavtlønnsprofilen» er en bløff for å lure
det gjennom. Ingen kan undre seg over at LO-ledelsens klassesamarbeidspolitikk ikke mobiliserer arbeidsfolk 1. mai. Fra Freia var det bare en
håndfull av de tusen ansatte som deltok i fjor. Jeg mener at Rød Arbeiderfront i denne situasjonen stiller riktige paroler som tjener våre interesser,
og som kan bidra til å gjenreise 1. mai som vår kampdag.
Jeg vil gå i Rød Arbeiderfront 1. mai først og fremst for å være med på
å demonstrere mot EEC. Nå har vi sett hva DNA- og LO-ledelsen gjør og
hva deres politikk fører til. Vi bør vise rein farge den dagen.
På jobben snakker vi mye om forurensning og hvem som har skyld i
den. Det yndede »frie initiativ» fører til en utbytting av mennesker og
natur til bristepunktet og langt utover det.
Selvfølgelig skal vi 1. mai vise farge: Rød Arbeiderfront!

Jeg vil gå med under kvinnenes paroler i Rbd Arbeiderfront-toget. Jeg
synes toget setter kvinnesaken inn i et riktig samfunnsmessig perspektiv.
Jeg har tre barn, og det var i praksis umulig å få dem inn i barnehage,
ettersom min mann har vanlig jobb. Det kostet meg derfor mye å begynne
å
studere.
Ellen Hammer,
Hvis
vi får stor oppslutning om kvinneparolene i 1. mai-toget, er det med
husmor og student,
på å sette sterkere press bak våre krav.
Sinsen.

Ellen Pedersen,
husmor,
Linderud.

1. mai er arbeiderklassens internasjonale kampdag. Rbd Arbeiderfront
er det toget jeg finner det mest naturlig å slutte meg til. Det er det eneste
toget som vier kvinnenes kamp stor oppmerksomhet. Jeg er sjiil aktiv i
Kvinnefronten i distriktet. Denne avdelingen har sluttet seg til toget i en
egen boligseksjon. Vi tar opp paroler for kvinnens frigjøring, bedre og
tryggere bomiljø, trygge leikeplasser og flere barnehager.

\,
)
Mors Falck,
tele,rypeoperatør
Aas & Wahl.

1. mai skal vi slåss mot EEC. Men da må vi også slåss mot NAF- og LOledelsens lbnnsoppgjbr. Det er et råttent oppgjbr og det er en direkte forberedelse til EEC-medlemskap. På avdelinga vår har vi regnet ut at det
generelle tillegget blir omtrent 10 bre timen. Det kan vi ikke gå med på!
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Brynjulf Mugaas,
hjelpearbeider
Nyland Vest.

Lbnnsoppgjbret avspiser oss-med 40 bre timen, når vi egentlig skulle
hatt 3 kroner. I det lokale arbeidet fbr 1. mai, har vi ikke bare reist
paroler mot lbrinsoppgjbret, men også krav om demokrati i fagforeninga
- mot suspensjon av marxist-leninister og andre progressive fra foreninga.
Videre tar vi opp lokale paroler mot helsefarlig arbeid, boligsituasjonen
for lærlingene, skiftarbeid og en parole med stbtte til greske arbeidskameraters kamp mot fascistjuntaen i Hellas. Alle Nyland- og jernarbeidere
ellers oppfordres til å slutte opp om Rbd Arbeiderfront.

Laurent Larsen,
kontorfunksjonær.

Rbd Arbeiderfront er det toget som mest konsekvent stbtter opp om de
forskjellige folkelige kampene i Norge. Jeg går også med i toget fordi jeg
mener det er viktig å vise solidaritet med arbeidsfolks kamp i andre land.

Henry Sterkm o,
fung. formmann
i Sporveisarbeid
nemin

Kampen mot EEC krever kraftig markering av motstanden nettopp 1.
mai. Her vil både Rød Arbeiderfronts og Folkebevegelsens tog ha stor betydning.
Nå er det også viktig å gjenopprette og styrke fagbevegelsen som en
kamporganisasjon. Ved å delta i Rød Arbeiderfront 1. mai kan vi markere vår holdning under riktige paroler for de fagorganisertes kamp.
Hovedparolene for Rød Arbeiderfront er:
KAMP MOT EEC - NEI TIL SALG AV NORGE!
KAMP MOT DYRTID OG FORVERRING!
KAMP MOT MONOPOLKAPITALEN!
KAMP MOT KLASSESAMARBEID!
KAMP MOT IMPERIALISMEN!
Oppmøte på Grønlands torg kl. 1230.
Avgang kl. 1300.
Folkemøte på Fridtjof Nansens Plass kl. 1430.
Hovedtaler er Georg Vaagen.
Det blir også holdt kvinne- og ungdomsappell.
Utgitt av RAF, Oslo.
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