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GRUPPER OG ORGANISASJONER SOM HAR
SLUTTA SEG TIL FAGLIG 1. MAI FRONT:

NOEN AV ENKELTPERSONENE SOM STOTTER
FAGLIG 1. MAI FRONT:

Gruppe 13 av Sosiale Etaters Fagforening har vedtatt pa
drsmotet a stotte Faglig 1. mai Front.

Solidaritetskomiteen for Vietnam slutter seg til under
parolen »Full stotte til den internasjonale frigjoringskampen».
Islandsstudentene vil stotte toget under parolen om NATO.
Styret og medlemsmotet i Det Norske Studentersamfund har
vedtatt a slutte seg til Faglig 1. mai Front 1974, og oppfordrer
alle andre progressive organisasjoner til a gjore det samme.
Tillitsmannsutvalget pa Sogn Studentby: »Stoner det initiativ som Faglig 1. mai Front har tatt for enhet til venstre for
DNA/LO-ledelsen 1. mai 1974.»
Arsmotet i Bedriftsklubben ved Duplo-trykk slutter seg til
Faglig 1. mai Front 1974.
Kontaktmotet i Kvinnefronten krever folgende paroler og vil
komme med Here utfyllende seinere: Kvinner krever rett til
lonnet arbeid. Reis kvinnekampen i fagbevegelsen. Sjolbestemt
abort rid. Arsmotet 31. mars tar endelig stilling til tilslutning.
Vi har fAtt en rekke oppfordringer fra klubbstyrer, medlemsmoter, allmannamoter om a arbeide hardt for a opprid den
enheten pa klassekampens grunn som arbeidsfolk na trenger.
Et eksempel: Styret i Film- og Teaterteknisk Forening vedtok
pa styremotet 6. mars folgende: Styret vil pa det sterkeste
oppfordre Faglig 1.mai Front og Arbeiderfront 1974 til a to
kontakt med hverandre for gjennom diskusjon a komme fram
til et enhetelig arrangement 1.mai slik at tradisjonen fra i fjor
folges opp og man kan fa et tog til venstre for DNA/LOledelsen. Vi ser det som en viktig sak i klassekampen at
venstresida star samlet, og klart markerer enhet mot hoyresosialdemokratiet og deres klassesamarbeidspolitikk. Det vil si
enhet pa klassekampens grunn.
Partipolitisk prestisje ma vike plass for enhetsarbeidet 1.mai.
Mange lokale Faglig 1. mai Front-komiteer er dannet. De
siste dra har vist at det er denne organiseringen som avgjor
styrken vi er i stand til a vise gjennom 1.mai-mobiliseringe. I
boligstrok, pa arbeidsplasser, skoler ma ulike grupper mobiliseres pa sxregne og felles kra y . Faglig 1. mai Front-komiteer
eller initiativkomiteer for 1.mai fins de fleste steder i Oslo,
noen eksempel: Grunerlokka, Bjolsen, Boler, Tveita, Grorud,
Romsas, Oppsal, pa alle hoyere laeresteder osv.
DANN LOKALE FAGLIG 1. MAI FRONT-KOMITEER — FA
FART I 1. MAI-MOBILISERINGA — STILL LOKALE
'CRAY!
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Til FAGLIG I.MAI FRONT 1974
Uranienborgvn. 11. 2 etg, Oslo 3.

(navn)

(medl. av organisasjon)

(adresse, telefon)

(evt. tillitsverv)

Stotter FAGLIG 1.MAI FRONT 1974.
Jeg onsker a delta aktivt i den videre behandling og mobilisering.
Jeg onsker bli holdt informert om den videre behandling av saken.
Mitt navn kan offentliggjores i forbindelse med FAGLIG 1.MAI FRONT 1974.
Evt. merknader:

(sign)

L.

enhet

Oivind Gaarder, formann i Oslo Borstearbeiderforening.
Knut Aabo, styremedlem i Oslo Postbudforening.
Bjornar Pedersen, tillitsmann i Oslo Postbudforening.
Arne Birger Heli, styremedlem i Oslo-avd. av NOSO.
Elisabet Nordang, ID-gruppen/Norsk Industridesignere, styremedlem i fagforeningen.
Rigmor Luihn, nestforkvinne, avd. 2-10 av NTL.
Ulf Arnesen, styremedlem av Sentraladministrasjonens tjenestemannslag.
Bjorn Larsen, Norske Arkitekters Landsforbund.
Grethe Thowsen,.forkv-inne i - Ko-mmunale Biblotekarers
Forening, NKF.
Margrete Holmeba-kk.
Kurt Wolfgramm, sekretzer i Malersvennenes Forening.
Nils Amund Raknerud, nestformann i Norsk Filmforbund.
Kjell Moe, klubbformann Teknisk personale, Nationalteatret.
Arvid Hjort Larsen, formann i pakke og sAforgruppa, Oslo
Transportarbeiderforening.
Vigdis Vollset, styremedlem i Norsk Tjenestemannslag,
avd. 029, Statens Lanekasse.
Bjarne Bondkall, gruppetillitsm.ann v/NSB.
Turid Skogen, fagorganisert Jern & Metall.
Jan Wolneberg, Oslo Sporveisbetjenings forening.
Morten Kolstad, klubbstyremedlem v/NEBB.
Brynjulf Mugaas, gruppestyremedlem v/Nyland Vest.
Arvid Johannesen, medlem av AU i Norsk Studentunion.
Steinar Annerud, nestleder i Norsk Studentunion.
Gorm Sorensen, medlem av AU i Norsk Studentunion.
Terje Stensberg, medlem av Filologisk studentutvalg.
Einar Eggen, universitetslektor.
Nils Kristian Sundby, forsteamanuensis.
Henrik Henriksen, elevradsformann.
Eva Celine Jorgensen, medlem av sentralstyret i Norges
gymnasiastsamband.
Morten Lovtveit, styremedlem i Oslo Elevutvalg.
Pal Wiik, lzererstudent.
Petter Hjort, Ixrerstudent.
Ketil Nxss, sekretxr i Film- og Teaterteknisk Forening.
Oddbjorn Kolbeinsen, formann i gruppe 4 i Sosiale Etaters
Forening.
Linda Bangsund, sektretwr i hovedforeningen i Sosiale Etaters
Forening.
Lillian Hoffmann, studieleder i hovedforeningen i Sosiale
Etaters Forening.
Per Larsen, klubbformann Teknisk Personale, Den Norske
Opera.
Per Bangsund, informasjonstillitsmann i Oslo Sporveisbetjenings Forening.
Rolf Akervik.
Frode MannsAker, medlem av Stottekomiteen for Narve Tr2edal.
Audun Steinnes, medlem av StudentmAllaget.
Harald Hanche-Olsen, styremedlem i Samspill.
Finn Pettersen, medlem i FNL-gruppene i Oslo.
Kitty Strand, medlem av Sentralkomiteen i AKP(m-1).
Ulrik Sverdrup, sekretwr i Norsk Tjenestemannslag ved universitetet, avd. 108/4.
Roar W. Eriksen, styremedlem i Bedriftsklubben, Nationaleatret.
Geir Hem, formann i Palestinakomiteen.
Britt Molde.
Karen Holstmark, medlem av Norske maleres landsforening.
Espen Haavardsholm, forfatter.
Edvard Hoem, styremedlem i Norsk forfattersentrum.
Terje Skog, sekretwr i Heisemontorenes fagforening.
Bjorn Hennum, sosialskoleelev.
Toril Brekke, klubbstyremedlem i Aftenposten (grafiske).
Halfdan Riisoen, formann i Oslo—Akershus AKP(m-1).
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Faglig tm
front 1974

FAGLIG 1. MAI FRONT 1974:
DET VIKTIGSTE I. MAI I AR ER A SAMLE ALLE
KREFTER I ET TOG SOM KLART RETTER SEG MOT
BRATTELI—REGJERINGENS OG LO—TOPPENS
ARBEIDERFIENDTLIGE POLITIKK.

Faglig 1. mai Front 1974 vil fore tradisjonen videre fra i for da 12 000 gikk i
demonstrasjon her i Oslo, mot imperialismen og monopolkapitalen, og mot klassesamarbeidspolitikken som DNA/LO-ledelsen i dag star for.
Lxrdommen de siste Ara er at alle kamper: Streikekamper, kampen for sjolraderetten;
kampen mot EEC og NATO, momskampen osv. har foregätt mot ikke med DNA/LOledelsen. Dette er en viktig lxrdom for hele venstresiden 1. mai. Kampen ma reises ut fra
et klart alternativ.
Arbeidsfolk trenger enhet pa klassekampens grunn. Det har gatt nok sosialdemokratiske tog i Oslo. Derfor ma enheten 1. mai bygges pa folgende politiske grunnlag:
NEI TIL BRATTELIREGJERINGENS ARBEIDERFIENDTLIGE POLITIKK!
NEI TIL DNA/LO—LEDELSENS KLASSESAMARBEID!
Spesielt de siste Ara har a y slort ledende krefter i DNA og LO som ypperlige
stottespillere for storkapitalen, EEC-kampen og momskampen er to eksempler.
Nett na star arbeidsfolk foran et nytt skuespill med Aspengren i hovedrollen:
Tariffoppgjoret der LO-ledelsen skal »slass» for lonnsokning som betyr klar reallonnssenking. Et eksempel er 7,5% kravet til Jern og Metall, prisstigninga blir pa minst 14%!
Slike folk ma fores kraftig kamp mot 1. mai. 20 — 25% lonnsokning ma til bare for a
dekke prisstigning og skatteprogresjon — 7,5% kravet er en provokasjon. Vi ma kreve: Full
kompensasjon for prisstigninga og skatteprogresjonen, og full dekning for produksjonsokningen. Helautomatisk indeksregulering. Statlige inngrep for a kneble lonnsoppgjoret
ma avvises — NEI til statens inntektsräd.
Gjenreis LO som arbeiderklassens kamporganisasjon!
Det betyr: Kjemp for skikkelige lonnsavtaler, gjenerobre reell streikerett, ayskaffe
muligheten for arbeiderfiendtlig rasjonalisering og splittende lonnssystemer i avtaleverket,
Icrev langt bedre vernetiltak osv. Vi ma bryte med Bratteli og Aspengrens linje i
Arbeiderbevegelsen, som i praksis betyr knefall for kapitalen og forsok pa a kvele
arbeidsfolks rettferdige kamp.
Ikke minst i LOs jubileumsar er det viktig at vi viser klassens vilje til a endre
DNA/LO-ledelsens arbeiderfiendlige politikk, og fortsetter arbeidet for a gjenreise LO
som kamporganisasjon.
Bort med moms pa alle matvarer!
Dyrtidsangrepa blir stadig hardere - vi kan vente prisstigning pa vanlige forbruksvarer pa
minst 14%, kanskje nzerrnere 20%, i lopet av ett — 1 — ar!
Momsen er et usosialt skattesystem som i szerlig grad rammer vanlige lonnsmottakere,
alle vi som bruker det meste av var
pensjonister, utdanningssokende, bonder og fiskere
inntekt til daglig forbruk. Kampen mot momsen er reist, men det er langt igjen til seier.
Bare ved a reise kampen pa grasrota kan vi presse Stortinget og DNA-regjeringa til a fjerne
momsen.
Bekjemp boligdyrtida!
Boligsituasjonen i Oslo blir stadig forverret. Folk strommer til Oslo fordi de ikke far
arbeid pa hjemstedet, og spekulanter og boligentreprenorer skor seg pa arbeidsfolks nod.
Innskudd og husleie er i dag langt hoyere enn vanlig folk kan greie. I mange drabantbyer
ma opptil 60% av farniliene ha sosial hjelp for a klare husleia.
Husbankrenten og de kommunale festeavgifter ma senkes. Vi ma reise kampen mot
myndighetene som vii sanere eldre bydeler for a bygge motorveier og bankpalass.
Avvis hetsen mot de trygdede!
Det siste aret har de trygdede blitt utsatt for hatske angrep. Odd Hojdahl og Anders
Lange har ga g i spissen for hets og mistenkeliggjoring
Resolutt kamp ma fores mot de krefter som forsoker a ta fra de trygdede de rettigheter
og stonader som arbeiderklassen har tilkjempet dem. Virkeligheten er at \fare trygder er
for smd, og mange som trenger dem far ikke hjelp i det hele tatt. Vi krever skikkelig
heving av folketrygdens grunnbelop, vi krever reelle muligheter til arbeid for funksjonshemmede og delvis ufore — og vi krever arbeid der folk vii bo, i stedet for at folk

fortidspensjoneres eller setter pa trygd nar de heist onsker a jobbe. Enslige foreldre ma gis
vesentlig bedre hjelp til arbeid og bolig.
Alle forsok pa a Bette vanskeligstilte grupper opp mot hverandre ma avvises!

reell likelonn, daghjemsplasser ma bygges og legges slik at kvinner som onsker det kan ta
jobb utenfor hjemmet, retten til fri abort ma lovfestes umiddelbart. Den spekulative og
kvinnediskriminerende reklamen ma forbys.

FORSVAR NORSK SJOLRADERETT — KAMP MOT IMPERIALISMEN!
Dette betyr bl.a.:
Forsvar folkets NEI til EEC!
Fram for norsk sjelberging!
Vi avviste EEC-imperialismen i forste omgang, men ma vxre arväkne overfor alle mulige
nye angrep — vi veit de vil komme. Rovgrisk internasjonal monopolkapital skyr ingen
midler for a fa tak i norske naturressurser enten det gjelder olja i Nordsjoen eller fisken
langs kysten. Vi ma stille kravet:
Utvid fiskerigrensa til 50 mil — NA!
Oljemeldinga som DNAs oljedirektorer og Per Kleppe har laget, legger opp til: Storstilet
strukturrasjonalisering for a skaffe arbeidskraft til oljeindustrien. Oljeinntektene skal ikke
brukes til a bygge ut landet f.eks. til jordbruket for a oke sjolbergingsgraden. Tvert imot,
6 milliarder kr. skal arlig investeres i utlandet, fortrinnsvis i »langsiktig rentable
investeringer» i folge Per Kleppe. Dvs. i norsk imperialisme av typen Borregaard-prosjektet
i Brasil skal fa milliardnaering. Vi kever:
Olja iland i Norge — langsom utvinning — Bygg ut landet for oljeinntektene. NEI til
norsk imperialisme!
Reis kampen for Norge ut av NATO!
Wintex-ovelsen viser hva NATO er til for: Fagorganiserte, studenter og NATOmotstandere blir utpekt som fiende og femtekolonne.
NATO er en imperialistisk allianse hvis hovedoppgave er stotte til fascistiske regimer i
Hellas, Portugal og Spania, — og a vxre et vapen mot »indre uro» i medlemslanda. Narve
Trxdal ayslorte dette pa ny.
I stedet for norsk NATO-medlemskap gar vi inn for en virkelig ay spenning i Europa.
Alle fremmede tropper ut av Europa.

UNGDOM KJEMP FOR EGNE KRAV!
Bare ved selv a reise kampen kan ungdommen vinne fram bedre ungdomsmiljo, steder
were, bare slik kan de slä tilbake Statens rasjonalisering i utdanningsverket. Kampen ma
fores for hoyere 'An og stipend for utdanningssokende, for bedre lonn for latrlinger og
unge arbeidere, og for a oke soldatenes demokratiske rettigheter og bedre deres sosiale og
okonomiske kar.
Oslo blir en stadig mer barnefiendtlig by. Betong, asfalt og eksos er oftest det som bys
ungene utendors, mulighetene for meningsfylt inneaktivitet er elendig. Vi krever at
kommunen tar omfattende tiltak for a skape leikeplasser, lokker og idrettsanlegg, og
kultur- og hobbyaktivitetene ma gis radikalt bedre kar enn de har i dag. Gater og veier ma
gjores trygge for ungene.
Viktige grupper som ma fa var stotte:
Fulle nasjonale rettigheter til det samiske folket.
Det er i dag flere samer i Oslo enn i Finnmark. Vi ma stotte samenes krav om fulle
politiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Vi ma anerkjenne de sxrrettighetene Samene
har krav pa som folk. Vi kan ikke godta noen form for assimileringspolitikk som er i strid
med det samiske folkets interesser.
Nordmenn og fremmedarbeidere — felles interesser!
Fremmedarbeiderene ma sikres de samme rettighetene som norske arbeidere, okonomisk
og sosialt. Fagbevegelsen ma forhindre arbeidskjoperes forsok pa a gjore fremmedarbeiderne til en lavtlonnsgruppe. Full stotte ma gis til fremmedarbeidernes egne
organisasjoner. Utenlandske arbeidere i Norge ma ha full rett til a bringe med seg sine
familier, og de ma fa lik lonn med norske arbeidere.

FRIFINN NARVE TRJEDAL!
Traedal ble domt fordi han offentliggjorde meldinger om forsvarets arbeiderfiendtlige
ovelser. Pa tross av et utall ay sloringer som viser at krigsmakta over seg mot »indre
fiender», sa tvinger DNA-toppen i samarbeid med Forsvarets Overkommando gjennom
prosessen mot Narve Trxdal. Kamp mot Militxrapparatets og DNA-toppens folkefiendtlige militaerpolitikk. Ingen militaerovinger mot folket. Studenter og arbeidere er
ingen femtekolonne. Hundretusener krever: Sett Forsvarsledelsen pa tiltalebenken!

FRAM FOR FOLKETS KULTUR!
De tusenvis amatoraktivister pa idretts- og kulturomradet ay spises med latterlige
bevilgninger fra stat og kommune. I stedet for a fremme folkets kulturelle og fysiske
utfoldelse, forer dette til passivisering. Vi krever skikkelig stotte til masseaktivitetene. De
fleste profesjonelle kulturarbeidere i Norge lever i usle kar og utgjor en utbyttet
lavtlonnsgruppe. Vi krever at de far skikkelig betalt for sitt arbeid.
Kjemp for norsk folkelig sprák!
Mälrorslas gamle krav om folks rett til a tale og skrive sitt eget sprák er like aktuelt. Et
minimumskrav ma vxre at alle kereboker trykkes pa begge mälfore. Staten ma yte mer
stotte til malarbeidet.

FORSVAR SOLDATENES DEMOKRATISKE RETTIGHETER!
Narve Trxdal ble domt for a ha vist storre ansvar overfor arbeidsfolk enn den
brunfargede militxrledelsen.
Na trues flere soldater med a bli domt for ordrenekt. De kan fd flere ars fengsel for a
ha nektet a skyte pa Steinsjofeltet sa lenge det star strid om eiendomsretten til
omradet.
Kjell Blegen, formann i Totenfolkets Forening til bevaring av Totenasen, blei nylig
domt til 120 dagers ubetinget fengsel for a ha oppfordret soldatene til a la vxre
skyte pa Steinsjofeltet sa lenge tvisten mellom Totenfolket og godseier Mathiesen
pagik k.
Soldatene er fratatt retten til a drive med politisk aktivitet i uniform f.eks.
demonstrere.
Med Forsvarsminister Fostervoll (DNA) i spissen satser na reaksjonxre krefter i
forsvarsledelsen a knuse till itsmannsordninga i Forsvaret.
FULL STOTTE TIL DEN INTERNASJONALE FRIGJORINGSKAMPEN MOT
IMPERIALISMEN!
Alle frigjoringsbevegelser og folk som kjemper mot imperialismen og for nasjonal
sjolraderett, ma fa var fulle stotte 1. mai. Det gjelder f.eks. frigjoringsbevegelsene i
Vietnam og Kambodsja, det chilenske folket, det tsjekkiske folket, det palestinske folket,
latinamerikanske og afrikanske folk osv.
STOTT KVINNENES KAMP FOR FRIGJORING!
Kvinnene er en undertrykt gruppe i Norge i dag.Kvinnene ma fa reell rett til lonnet arbeid,
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FOR ET SOSIALISTISK NORGE — BARE FOLKETS EGEN KAMP GIR SEIER!
1. mai er forst og fremst arbeiderklassens kamp- og demonstrasjonsdag. Sosialismen har
tradisjonn i norsk arbeiderbevegelse bade i 1. mai-feiringa og tidligere i formalsparagrafen
til LO. Arbeidsfolk forer na en kamp for pa ny a fd kampen for sosialismen med i
grunnlaget for LO.
Arbeiderbeveglesen vil alltid vzere en hoveddrivkraft i klassekampen og i 1. mai
mobiliseringa. Derfor bor sosialismen fremmes som en av hovedparolene i arets 1. mai tog.
Retningslinjer for tilslutning:
Alle folkelige og progressive organisasjoner og grupper — sd som kvinneorganisasjoner,
interesseorganisasjoner, kultur- og idrettsorganisasjoner, miljogrupper, solidaritetsbevegelser med frigjoringsbevegelser o.l. — kan slutte seg til toget pa grunnlag av stotte til
minst en av de foreslatte hovedparolene, og de kan delta med sine egne paroler sa sant
disse ikke strider med hovedparolene. Tilsluttede organisasjoner vil ha hove til a ga i
samlet seksjon i toget.

FAGLIG 1. mai FRONT vii arbeide for a samle alle progressive krefter i ett slagkraftig
tog pa dette grunnlaget.
FRAM FOR ENHET PA KLASSEKAMPENS GRUNN 1. MAI — ARBEIDSFOLK
TRENGER DET!
Forslag om forandring av paroler, og soknad
om tilslutning til toget, kan sendes til:

Faglig 1. mai Front 1974
Uranienborgvn. 11, 2.etg.
Oslo 3.

1

