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Hvorfor Hod
Arbeiderfront?
I. mai har siden 1898 vrt vil bli tatt til inntekt for andres
arbeidernes
internasjonale
krav, eller politiske meninger.
kampdag. Den har blitt mottMarxist-leninistene har aldri hevmed void og terror. De siste i det at nesten 5000 mennesker i
Artier har dagen her i Norge Oslo i fjor stottet deres «Ja til
blitt brukt av sosialdemokratene proletariatets diktatur». Heller
som ledd i et forsok pa a dekke ikke de borgerlige avisene skrek
opp om noe slikt.
over deres klassesamarbeid.
Siden 1968 har Rod ArbeiderDet sporsmàlet du ma stille
front, RAF', samlet folk som ikke deg hvis du tviler er: «Tjener
vilje la DNA/LO-ledelsen ffi mo- dette toget folkets kamp? Styrnopol pa dagen. Rod Arbeider- ker det mine krav? Styrker det
front har arrangert demonstra- kampen mot EEC?
sjoner for folkets krav, den interKort kan vi summere opp
nasjonale solidaritet og for 1.
fellesparolene:
mai som kampdag. I fjor var det
Situasjonen i helsesektoren er fa oss til a jobbe gratis for Sta- RAF-tog pa nesten 30 steder, I
idag mere enn noen gang pre- ten. Pasientene er best tjent fir vil det bli pa over 70 steder. Kamp mot EEC —

Ileisearbeidere

LurirT OPP!

get av :ajar og kaos. Siste ars med at vi - kjemper for bedre
statsbudsjett var et kraftig slag kar slik at vi har overskudd og
mot alle deler av helsesektoren, kapasitet til overs for dem.
med kraftige nedskjringer
Vi kan gjore noe med alt detbudsjettene. Dette resulterte i te! Vi kan danne en kraftig enbl.a. at en rekke stillingsforslag hetsfront som ikke lar seg dikikke ble innvilget, samtidig med tere av Staten, men sjol utforat mulighetene til a bygge ut mer kravene vare. Eksempler pa
sosiale tilbud til de ansatte aksjonsenhet som Parer fram er
(barnehager og boliger) ble en- sykepleierelevenes kamp mot
da mindre.
pliktaret, Os ► ososionomenes kaI dag er det vi helsearbeidere mp for hoyere bevilgninger og
som ma b ed re byrdene na,r Sta- Haukelandsykepleiernes kamp
ten skjrer brutalt ned pa alle for bedre skiftordninger og
bevilgninger til var sektor. Per- kompensasjon for okt arbeidssonellmangel forer til at vi ma press!
arbeide mye overtid, vi far kor1. mai er den dagen da vi over
tere ferier og samtidig med dette forsoker staten a presse enda hele landet reiser kampen mot
mere arbeid pa oss gjennom undertrykking og forverring for
beidhard rasjonalisering. Det mire egne krav!
Staten nekter a gi ut i form av
Se paroler p5 baksiden!
tilstrekk •elige ,bevilgninger, forsakes tatt inn igjen med utbytting av personalet! Dette gjelder
alle grupper: Avdelingshjelper,
sykepleiere, hjelpepleiere, porbarer, kjekkenpersonale, laboratoriepersonell, grupper under
Det siste aret har en rekke
utdanning og leger.
kampsaker vrt oppe pa helseStatens okonomi3ke politikk og sosialsektoren. Pliktáret for
slik den viste seg pa satsbud- sykepleierne, kravet om lengre
sjettet 72 er en folge av for- ferie, .kampen mot det sosialsokene pa a •ilpasse norsk oko- fientlige stasbudsjettet, og den
nomi EEC-modellen. De ikke- viktigste oppgaven : KAMPEN
produktive sektorene skal ha MOT EEC! Pa 1. mai i ar har
minst mulig samtidig som sta- vi en :mulighet til a samle alle
dig nye stotteordninger for in- dissse sakene til en kraftig madustrien utformes. Derfor er nifestasjon av var styrke og av
var kamp for bedre forhold og- var vilje til a kjempe. Rod Arsa en innbitt kamp mot EEC!
beiderfront er den organisasjoI lang tid har helsepersonell nen som gir oss muligheter til
vrt utbytta under paskudd av dette.
For a forberede 1. mai 1972
a skulle tjene «pasientenes interesser». Denne kalisideologien er det her i Bergen startet lotjener idag bare en hensikt: A kale komitder pa Vestlandshei-

Hva er RAF?
Det er en front som bygger
pa 5 hovedparoler. De 5 parolene er kamp mot monopolkapitalismen, imperialisme og klassesamarbeid. lnitiativet er tatt
av marxist-Ieninister, men fronten har i dag vokst langt utovtr
deres rekker som tegn pa at
folk stutter opp om de politiske
linjene som fronten gir uttrykk
for. Alle som er enige i en eller
flere av hovedparolene eller som
har lokale paroler som ikke bryter med hovedparolene, kan gh
med i toget. Selvsagt kan ingen
gâ med paroler som bryter med
det felles grunniaget.
Nfir man deltar gar man under
de parolene som er vedtatt pa
hver enkelt arbeidspiass eller av
hver enkelt organisasjon. lngen

nei til salg av Norge

Dette er den viktigste parolen
i fir fordi EEC er den storste
trusselen mot folket nfi.

Kamp mot dyrtid
og forverring
Denne gar mot prisstigningen,
det siste lonnsoppgjoret og forverretet forhold for arbeidere,
bonder, utdanningssokende og
andre grupper.
Sfi tre mer allmenne paroler:

Kamp mot
monopolkapitalen
Fordi det er de som er drivkraften bak EEC-politikken og
fordi det er den vi muter nar vi
reiser váre lokale kray.

Kamp mot imperalismen
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Uansett hvor vi finner den,
enten det gjelder USA i Indokina
eller Sovjet i Ost-Europa. 1. mai
er en internasjonal solidaritetsmen, Neevengarden og Hauke- dag.

Rapport fra Bergen

it

land. Her vil vi forsake a trekke med sa mange som mulig pa
det lokale plan, for a fa med de
lokale kravene, for a greie a fa
med de tingene folk kjenner pa
kroppen hver dag.
Arbeidet thar kommet godt i
gang, og vi regner med at helseog sosialseksjonen vil bli en
stor avdeling i Rod Arbeiderfront i Bergen 1972.
Reis kampen for egne krav
pa 1. mai!
For en helsepolitikk i folkets
tjeneste!
Slutt opp om Red Arbeiderfront!
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Kamp mot
klassesamarbeid
Mot politikk som fares i «arbeiderbevegelsens» navn. Vi ser
det tydelig I foreningen mellom
DNA-Iedelsen, regjeringen og
nwringslivet nhr det gjelder EEC.
Veda slutte opp om Rod Arbeiderfront 1. mai kan vi markere en bred motstand mot Statens dyrtidspolitikk og mot forsoket pa a fa oss inn i EEC.
La 1. mai bli husket som et
stort framskritt i folkets kamp
mot monopolkapitalen.

S0S1ALA ItIIEI D EH E:

ss for egne krav!
De siste arene har sosialar- Okt forstaelse
beiderene stadig vrt i kamp
Mange ansatte i sosialsektofor 5 fa bedret sine egne forhold ref har vist okt forstaelse for
og for 5 demonstrere mot myn- hvordan det kapitalistiske samdighetenes manglende evne og funnet skaper problemer for folinteresse for a lose problemene ket som lever i det. Den norske
for store grupper folk som er i velferdsideologien blir mer og
nod.
mer tynnslitt og gjennomsiktig,
I 1970 og 1971 deltok store vi ser klart hvordan monopolgrupper sosialarbeidere i Rod kapitalens behov for lett flyttArbeiderfront 1. mai under pa- bar arbeidskraft er viktigere enn
roler med krav om reformer in- folkets behov for skikkelige sonen sosialpolitikken og krav om siale forhold. Mange eksempler
bedra arbeidsforhold.
pa dette finner vi i EEC-Ianda
Det siste aret har vi sett at der de store monopolbedriftene
kampberedskapen blant sosial- arbeider naert sammen med verarbeidere er hevet opp pa et vingskontorer i land med stor
Arbeidsfolk
hoyere trinn. Flere konkrete en- arbeidsledighet.
hetsaksjoner har vist at sosial- tvangsflyttes hensynslost — enarbeiderene k a n kjempe gjen- kelte steder i Tyskland tilbyr
nom krava sine dersom de star man dem i dag de samme boligsamlet! (F. eks. Oslo-sosiono- ene som ble brukt til tvangsarmenes kamp for hoyere bevilg- beidsleire under der tredje riket!
Her i Norge ser vi allerede en
finger til sosialkontorene i Oslo,
politisk streik mot EEC o.s.v.). stor import av fremmedarbei-

dere pa tross av at vi liar en
stigende arbeidsloshet.

Var egen kamp!
Vi sosialarbeidere tilhorer statens maktapparat, og brukes mot
folkets interesser i stor grad.
Arbeidet pa sosialkontorene far
mer og mer til felles med arbeidet i et ekspedisjons eller flyttebyra. Pa grunn av rasjonalisering og okende arbeidspress blir
det mindre og mindre tid til
hver enkelt klient.
Vi sosialarbeidere rammes av
Statens politikk pa samme mate
som resten av folket: Okende
arbeidspress med systematisk
rasjonalisering. Vi blir sjol utbytta — vi ma sjol pendle og
betale dyrere for a bo og spise.
VI REISER DERFOR KAMP
MOT FORVERRING PA VAR
EGEN ARBEIDSPLASS!
KAMP FOR DEMOKRATI PA
AR BEIDSPLASSEN !
KAMP MOT RASJONALISERING I SOSIALSEKTOREN!
KAMP FOR BEDRE LIVSMILJOER! ET KAPITALISTISK NORGE KAN ALDRI GI FOLKET GODE LEVEVILKAR!

Parole r
for HEISEARBEIDERE
EEC truer helsearbeidernes arbeidsplasser.
Kamp mot EEC!
Dette er en av vare viktigste paroler i dagens situasjon. Dersom
vi ikke vinner denne kampen ma vi regne med ends svakere
okonomi for helsesektoren og storre produksjon av helseproblemer.
STORTINGSMELDING 85:

Helsesenterplanene betyr sentralisering for folket,
okt arbeidspress for oss!
Meldinga om helsetjenesten utenfor sykehus legger opp til en
sentralisering av helsetjenesten til vekstsentra. Det finnes idag
ikke personell til bemanning av disse sentra dersom de ikke skal
hentes fra distriktene. Meldinga er ikke noe annet enn strukturrasjonalisering av helsetjenesten utenfor sykehus!
VI LOSER KRISA I HELSEVESENET MED:

Kamp mot utbytting av kvinner som billig
arbeidskraft i helsesektoren!
Kvinner brukes idag hensynslost til slitsornt og darlig betalt
skiftarbeid, under dekke av en ratten «kallsideologi».

Er ikke dette nok A. se pa Kamp for hoyere lonn for arbeidet vart!
hvorledes helsevesenet fungerer
En pleier ansatt i Staten tjener netto ca. 1500,-/mnd, en avi dag? Overalt skrikes det om
delingshjelp
ca. 1200,-. Bare lonnskamp med strelk kan gi oss
ekte bevilgninger, mens man
skikkelig
lonn!
strever videre med provisorier.
Kampen mot sentraliseringen av Stott sykepleip,rforbundets lonnnskrav —
helsevesenet i distriktene er
om nodvendig med streik!
kamp mot Stortingsmelding 85.
RAF er ikke sporsmal om ja
eller nei til marxismen-leninismen, det er sporsmillet om hvorledes du vil fa fram dine kray.
RAF er opprinnelig dannet av
m-l'ere, men det er ikke deres
tog. RAF er en front hvor du
som medisinerstudent skitter
degtil under de parolene som
er vedtatt pa ditt sted. SeIv Aftenposten for ikke hevde at alle
Tja, hvorfor skal vi medisi- med de brede lag av folket for i toget hyller Stalin som en stor
nerstudenter ga i Rod Arbeider- virkelig a fa satt makt bak kra- revolusjonwr. Det de som gar
front demonstrasjon 1. mai? Du , vene.
har felles er de fern hovedpalener deg tilbake i lunchpausen
Derfor har medisinerstuden- rolene.

tudentene og

cg tenker: «Bar jeg ga i RAF?»
Du bor ikke, du skal.
For a skjonne hvorfor trenger
du bare a se rundt deg. Enda
leser du i avisene at studentene
har det bra, at de ikke har noen
rett til a klage. men hvor lenge
utover varen vil ditt studielan
vare? Mange av oss ma jobbe
ved siden av studiet, srlig de
som har vrt sa «dumme»
stir te famine. De merker mangelen pa barnehager. De ma
trale byen etter et sted a bo.
(let er boligdyrtid. Prisene stiger. Det merker vi pa kantinene
og pa dagligvarer. Men for a
heve studielânene har vi vrt
nodt til a kjempe. Bare ved
solidaritet mellom alle i utdanning har vi nadd fram med
noen av vare kra y . Skal vi fa
slutt pa dyrtid og bolignod, sa,
er vi nodt til a solidarisere oss
iESCULAP er medisinerstudentenes
organ: Ansv. red. Mads Gilbert.
Adr.: Porten, Rikshospitalet, Oslo 1
Trykk: Lillestrom Blads Trykkeri

mai

NSF krever i tillegg til indekstillegg og vanlig lonnstillegg at
sykepleierne skal opp to lonnsklasser. Dette er etter var mening
et bra krav, men NSF har tidligere vist at de ikke folger opp
lonnskampen. Derfor ma sykepleierne inn i forbundet og tvinge
gjennom en eventuell streik slik at ikke lonnsnemnd tvinger sykepleierne i kne.

Flere boliger! Ikke kott men familieboliger!
Ingen kan vente at folk vil jobbe pa sjukehus som knapt nok
kan tilby et bottekott a bo i!

Kamp for daghjemsplasser
med kvalifisert bemanning!

Hoveddelen av de ansatte i helsesektoren er kvinner. Uten
skikkelig dekning med daghjem kan ikke kvinnene begynne i arbeid igjen. Uten kvalifiserte forskolelwrere pa daginstitusjonene
Grunnlaget for RAF er kamp vil vi ikke begynne i arbeid igjen!

tene i Oslo laget generelle paroler som «Kamp mot bolignod mot monopolkapitalen og imperialismen. Alle parolene som
og boligdyrtid».
er nevnt er uttrykk for den okte
Vel, skyv det vekk og tenk motsetning mellom folket og
heller pa studiet ditt. Nar fikk kapitalinteressene. Tydelig ser vi
du lesesalsplass? Hvor lenge ut- det i kampen mot EEC, og derover kvelden varte ditt fysiolo- for er «Kamp mot EEC» kansgikurs? Tenk sa pa de som kom- kje den viktigste parolen i dag.
mer etter deg. Ansvarlige storVed a ga i toget stotter du
tingsmenn sier na, at det kans- ogsa andre i deres krav, og selv
kje ikke er nodvendig med nytt vet du at du ikke er alene. Derpreklinisk bygg i Oslo, for na for skal vi bli mange. Var solihar jo Staten brukt sa mye pen- daritet gjelder ikke bare de vi
ger pa ombygging go «utvidel- gar sammen med. Under paroler
ser» av middelalderbygningene som «USA ut av lndokina» viser
som kalles Anatomisk institutt. vi var solidaritet med alle som
I klinikken vokser smagruppene kjernper mot undertrykkelse.
fordi det ikke ansettes nye
Denne dagen kan vi medisinerre, og pa mange avdelinger er studenter vise at vi forstar bedet ikke nok pasienter til a gi tydningen av dette.
et variert sykdomsbilde fordi
A delta 1. mai er uttrykk for
hele poster er stengt p.g.a. syke- at du er villig til a gjore noe for
pleiermangelen. Mot dette stiller a endre de forholdene du lever
vi parolene om skikkelige bevilg- under. Som medisinerstudenter
ninger til Universitetsklinikke- ma vi reise kamp for vare kray.
ne, og «skikkelige bevilgninger La oss bruke 1. mai til a gjenntil fakultetet en forutsetning opplive kampviljen og solidarifor okt studieopptak.»
teten.
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Kamp mot rasjonelisering i helsevesenet!
Bare hoyre bevilgninger kan lose krisa!
Nei til elever som billig arbeidskraft!
Slutt utbyttingen av sykepleierelever, fysioterapeutelever, hjelpepleierelever og fysiokjemikerelever.

Okt utdannelseskapasitet for helsearbeidere:
Et av de viktigste problemene idag er personellmangel. Skikkelige lonninger og sosiale tilbud er en forutsetning, okt utdanningskapasitet en annen forutsetning for a lose personellkrisa.

Vi vil forsvare vare arbeidsplasser! Uinnskrenka
streikeret for helsearbeidere!
Full mote og organisasjonsfrihet pa sykehusene
for alle politiske grupper!
Dette kravet er kanskje sjolsagt, men fortsatt nektes f.eks.
EEC-motstandere a arrangere meter etc. pa sin egen arbeidsplass: sykehuset. Dette er et grovt angrep pa vare demokratiske
rettigheter!
Dette er hovedparolene som tar opp de viktigste krava til
helsepersonell. Men det er mange lokale saker som ma tas opp!
Organiser lokale RAF-grupper som pa grunnlag av diskusjoner
reiser egne kray . Mobiliser dine arbeidskamerater og venner til
Rod Arbeiderfront 1. mai!

