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RØD ARBEIDERFRONT har d..: siste åra vært alternativet til Arbeiderpartiets tog.' fjor var det det stiSrste toget i Oslo.Også iår vil
det bli det største 15å I.mai-mot Brattelis opplegg til et Samorg.tog
under paroler for EEC:Dette:toget vil sikkert samle enda færre folk
enn i fjor.
Det vil i tilleggi år bli holdt Rød Arbeiderfront-tog 75 andre steder
rundt om i landet.
SLUTT OPP OM RØD ARBE IDERFRONTS PAROLER FOR 1. MAI -DE ER:
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Denne parola blir vanskelig å finne i samorg.toget. Dette fordi
n arbeider u regjeringa har godtatt at Norge skal innlemmes i den europeiske
stat, som det nå er klart at EEC tar mål av seg til å bli.
Fordi den vet at det strir ww) 4.: det norske folks interesser, er den lite
villig til å snakke om hva dete?. vil innebære: en stat som vil kunne
omgjøre vedtak i Stortingen, nedlegge industri, rasere landsbygda, kreve
tropper stasjonert på norsk jord.
Derimot stamper den opp sp9Skelser om at EECs tollmurer vil bety økonomisk
ulykke og arbeidsledighet dersom vi ikke blir med. Dette har ingenting
med de faktiske forholdene å gjøre. Når det gjelder jern og metallindustrien, går en liten del av produksjonen til eksport til EEC-land.
Videre er det alt nå toll til EEC-landene - trass i det har norsk eksport
dit økt.
Videre har et land som England alt idag lagt større toll på enkelte
norske varer enn det EEC har.
Videre har EEC-kommisjonen vedtatt at det ikke skal reises tollmurer mellom
land som England og Norge, sjøl om vi blir stående utafor.
Derimot vil det i EEC bli umulig for oss å opprettholde det nåværende
lønnsvivået. Som kniven på strupen vil stadig være at bedriften når som
helst kan flytte virksomheten til et land med lave.:e 173nnsvivå! Spesielt
lettvint vil det være for den elektrotekniske industrien, der det meste
nå alt er i utenlandsk eie..
Skatpere konkurranse med europeiske monopoler kan tvinge såvel norske som
utenlandsk eide bedrifter til å nedlegge eller speialisere produksjonen.
Resultatet blir: oppsigelser!
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35 øre er det som ble igjen da lufta var gått ut av Aspengrenballongen.
Dette etter at prisene er steget med 15 %, skattene med 9 %, samtidig
som produktiviteten har økt 7 %. Her e ,: et tilleg på et par prosent for
ingenting å regne. Derfor sier vi:
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NEI TIL LO/NAF-AVTALEN-FOR ET SKIKKELIG Lr75NNSOPPGJØR2
For overhodet å holde reallønna oppe er det nødvendig å stille krav om
et generelt tillegg på to kroner, med et større tillegg for de lavest

lønte.

første året av perioden. Bebudede pris- og skatteøkinger i 72/73 vil igjen undergrave dette. Aktuelle krav er:

Dette gjelder det
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GJE:-NOMFØR PRISSTOPP UMIDDELBART
ETTÅRIG AVTALER
Vi må videre p'å ny reise kravet: LIK LØNN FOR LIKT ARBEID - uansett
alder og kjønn.
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Norske og - utenlandske monopoler skalter og valter idag som de vil med
samfunnet. De dikterer sine vilkår under oppgjøret - de er drivkrafta
for å tvinge Norge inn i EEC. ELKEM og Thune har åpent og djupt engasjert
seg for å true gjennom sine interesser i denne saka.
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Vi vil demonstrere solidariteten med folkene i Indo-Kina, som idag har
stor framgang med å drive USA på sjøen. På samme måte som vi setter oss
mot å bli underlagt vest-tysk kapital i EEC, går vi mot at imperialistmakter som USA og Sovjet utbytter andre folk og holder dem nede med våpen.
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LO-toppenes kompromiss-politikk med arbeidsgiverne er eksempel på slikt
'samarbeid. LO-lederne har ikke ført vår politikk og ivaretatt våre
interesser under lønnsforhandlingene.
På samme måte er LO/AP-toppen idag regjeringas og monopolenes viktigste
støttespillere i å få oss inn i EEC. Heller ikke i denne viktige saka
står de for vårt syn og våre interesser.
Slikt samarbeid svekker arbeiderklassen og styrker kapitalens makt i
samfunnet.
Vårt krav er at denne samarbeidslinja kommer til opphør. Det må bli
slutt på diktaten fra LO-toppen, demokratiet må gjenopprettes i
fagbevegelsen.

Dette er Rød Arbeiderfronts alternativ til AP/samorg. -toget, og det
grunnlaget vi oppfordter folk til å slutte seg til på.
Folkebevegelsen vil 1. mai a=angere et anti-EEC-tog om ettermiddagen.
Vi vil her også benytte anledningen til å oppfordre flest mulig til
å delta også i dette toget.
Men: Rød Arbeiderfront vil bli 1=ec
_iDj2=12n,der våre egne krav skal
reises, og vår internasjonale solidaritet markeres. Her er Samoa: g.
udugelig, og her strekker heller ikke FB-toget til.
Gå i jern og metall-seksjonen i Rød Arbeiderfront 1. mai!
Jern og metall komité
av Rød Arbeiderfront i Oslo.
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Samfunnshuset,-tirsdag 18/4 kl 17,30
INNLEDNING OM RØD ARBEIDERFRONT.
DISKUSJON AV JERN OG METALLS PAROLER 1.MAI.
Øl og mineralvann.
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