ungdom
u i på,
gata
Ilmai
FAGLIG l.MAI FRONT 1974 - ENHET PÅ KLASSEKAMPENS GRUNN!
Faglig l.mai Front ønsker å føre videre tradisjonene fra i fjor da 12 000
gikk i Oslo. Blant hovedparolene for årets tog er "Nei til DNA/LO ledelsens
klassesamarbeid." og "Gjenreis LO som arbeiderklassens kamporganisasjon."
Videre er det paroler om bl.a. ungdommens og kvinnenes kamp, frigjøringsbevegelsene og forsvar av norsk sjølråderett. "For et sosialistisk Norge - Bare
folkets egen kamp gir seier!" er også blant hovedparolene.
Alle har rett til å slutte seg til en av de foreslåtte paroler uten å måtte ta
stilling til de resterende. Alle organisasjoner eller grupper kan delta med
egne paroler så lenge de ikke bryter med hovedparolene.

UNGDOLSPAROLER
Til kamp mot statens 'rasjonaliseringsframstøt på skolen.
Nei til Lov om nytt gymnas:
Kamp mot 30-timers uke!
Elever og lærere ønsker ikke flere diktat fra KUD.

enhet

Høyere lønn for lærlinger.
- LO må anerkjenne YLT.
- Nei til Schønbergutvalgets innstilling:
Større og flere stipend for yrkesskoleelevene.
Styrk ungdommens interessekamp organisasjoner.
Nei til Libertas reaksjonære inngrep i skolen.
- Unge arbeidere: Til kamp for bedre bolig -og lønnsforhold.
Kjemp fpr et bedre ungdomsmiljø!
Til kamp for et sted å være!
Wc bevilgningene til ungdomsklubbene.
Nei til reklamestyrt idrett.
Ta narkotika haiene:
- Kapitalen Ønsker sløv ungdom - Kapitalen sprer rusgift.
I ungdomsskolen: 20 elever pr. klasse!
Kamp mot normerte og standardiserte prøver i ungdomsskolen.
Ingen konfirmant-undervisning på ungdomsskolen.
Kamp mot all jenteundertrykking:
Dette er vårt forslag til hovedparoler for undommens seksjon i Faglig 1.mai
Fronts tog. 1 tillegg må sjølsagt folk utforme sine lokale paroler. Send disse
og eventuelle forslag til forandringer av parolene våre til Faglig 1.mai Front
1974, Uranienborgvn. 11 2.etg., Oslo 3.
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)
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Kjemp for egne
krav
1.mai er en kampdag. En dag fagorganiserte, ungdom, kvinner osv. demonstrerer
sammen for bedre forhold og mot forverring. Sammen for å vise hvor mange og
sterke vi er som ikke godtar staten og kapitalens forsøk på å forverre våre
kår. l.mai er en dag vi skal bruke! Bruke til å nærme odss en seier i de kampene vi fører for våre rettferdige krav.
].mai har vært, og er først og fremst arbeiderklassens kampdag. Betyr dette
at f.eks. skoleungdom skal holde seg vekk fra arrangementet? Nei, tvertom
det er en styrke for både arbeiderne og skoleungdommen at de demonstrerer sammen; for sine forskjellige krav og mot en felles fiende.
Ungdommen har i det siste året stått oppe i harde strid mot staten og kapitalen.
Gymnasiastene har streika og aksjonert mot 30-timers uke og Lov om nytt gymnas. Ungdommen har krevd steder å være og et bedre fritidsmiljø. Unge arbeidere
og lærlinger har kjempa for bedre bolig-og lønnsforhold. Yrkesskoleelevene
har begynt å ta opp den elendige situasjonen på skolene og deres dårlige økonomiske kår.
La disse og andre kamper komme fram 1.mai! Bruk 1.mai til å styrke ungdommens
kamp!

BRUK 10MAI

BJARTMAR GJERDE OG ASPENGREN.

De kampene som ungdommen har ført de siste årene har vært retta mot statens
og monopolkapitalens undertrykking av ungdommen. I alle disse kampene har
høyre-sosialdemokratiet i DNA/LO ledelsen vært en klar fiende. Bjartmar
Gjerde og Reiulf Steen har gått i spissen for rasjonaliseringen av skolen.
DNA-pampene i Oslo kommune har ikke gjort en tøddel for å bedre ungdomsmiljøet i byen. LO ledelsen neglisjerer og saboterer de unge arbeidernes krav.
YLI blir ikke akseptert av LO ledelsen. Dette viser nødvendigheten av å ha
rettferdige
et tog l.mai som retter seg mot alle krefter som står mot våre
krav, inkludert DNA/LO ledelsen.

Faglig anai•
front 1974
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

