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Rro ARr"0" 11FRONT 1. MAI:
REIS KAMPEN PÅ ARBEIDSPLASSENE

Årets lønnsoppgjør og LO-byråkratenes vanlige taskenspill har som rimelig er,
skapt harme rundt om på arbeidsplassene. Alle skjønner at pampenes såkalte krav er
reint snyteri overfor arbeidsfolk. Disse pampene later som om de representerer
norske arbeidere og tar et »dramatisk oppgjøn> med monopolkapitalens organisasjon
NAF. Det de i virkeligheten gjør er å samarbeide seg fram til et latterlig »rammeforslag» som monopolkapitalen kan godta. Tor de ta opp det rettmessige kravet om 25 %
lønnsøkning som er reist på mange arbeidsplasser? Retter de seg etter norske arbeideres kategoriske krav om kompensasjon for moms og allminnelig prisstigning? Nei,
istedet for å kjempe for arbeiderklassens krav, forråder de »sin egen» klasse. Med sin
klassesamarbeidsideologi er de uten tanke for arbeidsfolks levevilkår. Det er bare
ett svar på slik forræderisk framferd: KAMP! Arbeiderne på de enkelte arbeidsplasser
har skjønt at de sjøl må ta kampen opp, dersom de skal få krava sine igjennom, og de
har et mektig våpen, nemlig streik. Ved ei rekke bedrifter har arbeiderne tatt i
bruk streikevåpenet. Disse kameratene som av erfaring veit at de ikka kan vente seg
noe godt fra LO-pampene, og istedet har valgt kamplinja er et eksempel for hele
arbeiderklassen, og vil være vår stolthet 1. mai i år. Arbeidere som har gått eller går
til streik for sine krav får sjølsagt full politisk og økonomisk støtte fra hele arbeiderklassen
og fra andre — uansett om monopolkapitalen, dens redskap staten og LOpampene kaller streiken »ulovlig». Slike forsøk på å undertrykke arbeidernes kamp
må møtes med resolutt kamp. Monopolkapitalens redskap, Arbeidsretten, vil aldri
bli brukt som annet enn et redskap mot arbeidsfolks kamp. Mot denne undertrykkelsen må vi kjempe oss fram til uinnskrenka streikerett.
Monopolkapitalens beinharde utsvetting av arbeidsfolk gjennom rasjonalisering,
tidsstudier og nye, arbeiderfiendtlige lønnssystemer er framstøt for å øke profitten.
Dette verken kan eller vil norske arbeidere passivt godta. Skal arbeids- og helseforholdene ikke forverres ytterligere, skal disse forholdene som gjelder tusener av
arbeidere kunne bedres, kreves det at arbeidsfolk slutter tett sammen om krava og
uten nøling går til kamp. Den må rettes mot monopolkapitalens hardere utbytting
av arbeidsfolk, mot bedriftseiernes og statens hensynsløse arbeider»vern»-politikk.
— Slik ser vi hvor nødvendig det er at arbeiderklassen og dens forbundsfeller setter
kampen i forgrunnen og slutter seg til Rød Arbeiderfront 1. mai.
NEI TIL RASJONALISERING AV SKOLEN OG UNIVERSITETET
På skoler og universitetet søker monopolkapitalen å velte større byrder over på
ungdommen. »Reformene» i gymnaset og ungdomsskolen tar sikte på å skjære ned
på de utgiftene kapitalistenes stat har til utdanning av arbeidskraft. Dette gjøres bl.a.
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ved innføring av 5 dagers uke. Mange lærere vil bli arbeidsløse, og presset på elevene
og de resterende lærerne vil øke. Samtidig skal monopolkapitalens behov for høyt
kvalifisert arbeidskraft fylles. For å presse opp arbeidstempoet og øke konkurransen innfører skolebyråkratene det nye karaktersystemet. Elevene har alt reist
seg til resolutt kamp mot disse »reformene», og i tida som kommer vil elevenes massebevegelse ganske visst vokse i styrke og omfang.
Også studentene reiser seg til militant kamp mot statens framstøt. I de siste
ukene har studenter og elever ved universitet, tekniske skoler, lærerskoler osv.
i hele landet, under ledelse av Faglig Studentfront gjennomført streiker og demonstrasjoner for kravet om lån det går an å leve av. Studentene har knytta sin kamp
mot den økonomiske forverringa og mot rasjonaliseringa av universitetet sammen
med arbeidsfolks lønnskamp og stilt seg solidarisk med arbeidernes krav.
SOLIDARITET MED VERDENS KJEMPENDE FOLK

Arbeidere, studenter og elever — ja hele det norske arbeidende folk er i ferd med
å reise en brei og sterk kampfront mot kapitalistenes profitthunger. Denne fronten
retter seg også mot den internasjonale pengemakt. Det er tvingende nødvendig at vi
fortsatt kjemper mot at Norge går opp i økonomiske sammenslutninger som Nordøk
og EEC, som vil legge utkantstrøka øde, øke utbyttinga av alle som arbeider og gi
fritt spillerom for utenlandsk kapital. Kampen mot NATO, USA-imperialistenes
fremste redskap i Norge, er et livsviktig ledd i kampen for nasjonal sjølstendighet.
Klassekampen er altså internasjonal. Det arbeidende folket må derfor gi sin fulle
støtte til alle folk og nasjoner som kjemper mot den amerikanske imperialismen og
den sovjetiske sosialimperialismens forsøk på å dele opp verden mellom seg. Denne
kampen får i dag sitt heftigste og også stolteste uttrykk i det vietnamesiske folks frigjøringskrig og det palestinske folkets kamp mot den amerikanske imperialismen og
dens bruhode den sionistiske staten Israel.
Det er vår internasjonalistiske plikt å støtte Kinas folk mot den sovjetiske
sosialimperialismens krigsplaner, som utgjør en trusel mot verdensfreden.

SLUTT OPP OM ROD ARBEIDERFRONTS
DEMONSTRASJON 1. MAI UNDER HOVEDPAROLENE:

NEI TIL KLASSESAMARBEID —
TIL KAMP MOT MONOPOLKAPITALENS FRAMSTØT!
ENHET SKOLEELEVER—STUDENTER—ARBEIDERE!
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN OG
DEN SOVJETISKE SOSIALIMPERIALISMEN!
Komiteen for Rød Arbeiderfront 1. mai.
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RC!) ARBEIDERFRONT 1. MAI !

DEMONSTRASJON
Fra Grønlands Torg

Frammøte kl 12.30

Avmarsj kl 13.00

FOLKEMØTE
Fr. Nansens plass (ved Rådhuset ) kl 14.00

Hovedtaler: TRON ØGRIM
Appeller ved: KJELL HOVDEN
klubbformann ved Norgas

INGVAR SKOBBA
fra Solidaritetskomiteen for Vietnam

NEI TIL KLASSESAMARBEID TIL KAMP MOT MONOPOLKAPITALENS FRAMSTØT!
ENHET SKOLEELEVER-STUDENTER-ARBEIDERE!
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN OG
DEN SOVJETISKE SOSIALIMPERIALISMEN!
Komiteen for Rød Arneiderfront 1. mai
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ENHET I KAMPEN!
1. mai er arbeiderklassens kampdag. Denne dagen skal bringe en kraftig manifestasjon av arbeiderklassens styrke og kampvilje. Vi må slutte oss sammen i en enhetsfront. Dette er uhyre viktig akkurat
nå når monopolkapitalens åpne og fordekte framstøt blir flere og alvorliger:..
LO-LEDELSEN AVSLØRER SEG IGJEN
Pampene i LO-ledelsen har igjen avslørt seg som monopolkapitalens trofaste håndlangere. For ei
tid sida gikk LO- og NAF-ledelsen til NRK for å sensurere. Nå seinest har de samme storpampene blitt
enige om skammelige 9,5 % som rammeforslag for lønnsoppgjøret. Dette og det at de har drevet igjennom samordnet oppgjør viser tydelig LO-byråkratenes forræderi mot den norske arbeiderklassen.
ARBEIDSFOLKS KAMP TILTAR I STYRKE
Vårens mange kamper pa ulike arbeidsplasser har også klart vist på hvilken side i klassekampen
pampene i LO står. Ikke en gang har de stilt seg på arbeidsfolks side, men tvert om kommet med utspill for å lose opp enheten mellom arbeiderne slik at kampkrafta svekkes. Flere og flere har derfor
forstått at skal de kunne oppnå ei virkelig bedring av lønns- og arbeidsforhold, må de sjøl ta opp kampen på grunnplanet.
Sporveisbetjentene i Oslo har innsett nødvendigheten av dette. Det nytter ikke å forlite seg på
pampene i LO. Norgas-arbeidernes harde kamp viste dette fullt ut. Bare besluttsom kamp fra arbeiderne på den enkelte bedrift forer fram i dagens situasjon. Nettopp derfor velger stadig flere arbeidere
kamplinja.
POLITI MOT NORGAS-ARBEIDERE
Når arbeidsfolks kamp tiltar i styrke, skaper dette redsel hos både kapitalister og deres lakeier i LO.
De trekker de streikende arbeiderne for Arbeidsretten og truer med bøter og erstatningskrav. Er arbeiderne stadig like faste og besluttsomme, pusser de politiet på dem.
Denne metoden brukte de mot Norgas-arbeiderne. Politiet møtte fram ved fabrikkporten med over
40 mann og 12 biler. I disse bilene lå meterlange eiketre-koller klare. Hunder hadde de også. Politiet
gikk til brutalt angrep, og ca. 30 arbeidere ble arrestert. De ble holdt i forvaring hele dagen. Men
Norgas-arbeiderne lot seg ikke knekke verken av klassestatens voldsapparat eller av splittelsesforsokene
fra Kalheim og andre »radikale» tillitsmenn i Jern & Met.
Kampen er hard, men slike hendinger gjør bare arbeidsfolk enda mer forvisset om at det er nødvendig å føre demme kampen.
ARBEIDERKLASSEN HAR MANGE FORBUNDSFELLER
Momsen og den stadig økende prisstigninga rammer hele folket. 1 denne saka og i ei rekke andre,
har arbeidsfolk kampfeller langt ut over sine egne rekker. Studenter og skoleelever f. eks. har reist seg
til kamp mot forverrete levevilkår. Denne våren har de manifestert sin styrke og enhet gjennom streiker og demonstrasjoner. Slik er det oppstått et solid grunnlag for aksjonsenhet arbeidere, studenter og
skoleelever imellom på en kampdag som 1. mai.
SAMLING AV KREFTENE
Situasjonen i dag krever såleis ei samling av hele det arbeidende folks krefter, og det eneste som
forer fram er at arbeiderklassen og dens forbundsfeller setter kampen i forgrunnen. Det er nødvendig
med ei samling av kreftene til kamp mot de stadig hardere angrepene fra monopolkapitalen. Det eneste
som vil bety noe 1. mai i år, som vil tjene arbeiderklassens og folkets sak er en arbeiderfront, en rod
arbeiderfront!
Parolene i Rød Arbeiderfronts demonstrasjon er nettopp de rettferdige krav som arbeidere, studenter, skoleelever og andre over hele landet kjemper for i dag. Årets 1. mai-demonstrasjon er Rød Arbeiderfront-demonstrasjonen!

SLUTT OPP OM RØD ARBEIDERFRONT I. MAI!
Blant andre har Oslo-avdelingene av følgende organisasjoner tiltrådt Rod Arbeiderfront:
Solidaritetskomiteen for Vietnam, Kampanjen Norge ut av NATO, Faglig Studentfront (FSF),
SUF(m-l) og ML-gruppene (Marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper).
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