Slutt opp om
Indokina-seksjonen

- FAGLIG 1.MAI

OPPMØTE

Grønlands torg
kl. 14
FOLKE MØTE PÅ
YOUNGSTORGET KI.1630

støtt Indokinas folk lmai
vl KREVER AT DNA-REGJERINGA ANERKJENNER PRR OG BRYTER MED SAIGON-JUNTAEN.
VI KREVER AT DNA-REGJERINGA ANERKJENNER GRUNK.
VI KREVER AT DNA- REGJERINGA ANERKJENNER KOALISJONSREGJERINGA I LAOS.

DE INDOKINESISKE FOLKENE SEIRER: FULL STØTTE TIL FRIGJØRINGSKAMPEN.
KJEMP MOT USAs OG THIEUs BRUDD PÅ PARISAVTALEN.
PRR FORSVARER PARISAVTALEN - USA OG THIEU SABOTERER.
STØTT DET VIETNAMESISKE FOLKETS KAMP FOR Å STYRTE THIEU1 SAIGONAMBASSADEN UT AV NORGE.
VÆR PÅ VAKT MOT AMERIKANSK OPPTRAPPING OG BOMBING I INDOKINA.
SLUTT OPP OM SOLKOM - STYRK SOLIDARITETSARBEIDET.
STØTT "SOLIDARITET NORGE-VIETNAM" - DIREKTE TIL PRR.
USA UT AV INDOKINA.
STØTT INDOKINAS FOLK PÅ DERES EGNE VILKÅR.
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN.

www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

Parisavtalen for Vietnam av 27.
januar var en veldig seier for
PRR og det vietnamesiske folket.
USA og deres løpegutt Thieu hadde
derfor aldri til hensikt å holde
avtalen. I de over to åra som er
gått siden Parisavtalen har Saigon-juntaen systematisk brutt
avtalen ved militære angrep og
erobring av frigjorte områder.
Dette ville vært umulig dersom
USA-hadde fulgt Parisavtalen og
trukket seg ut av Indokina. I
stedet har de bl.a. beholdt 26000 såkalte sivile rådgivere i
Sør-Vietnam, levert enorme mengder våpen og ammunisjon samt
foretatt flygninger over PRRs og
Nord-Vietnams områder.
Derfor er det. USA som er selve
årsaken til at.krigen fortsetter
Det er USA som fortvilet prøver
å få et påskudd til å gripe inn
Nar direkt&De har 7 000 marinesoldater og flere krigsskip utafor Vietnams kyst.
PRRs politikk har hele
tiden vært å forsvare Parisavtalen. Gjentatte ganger har de
advart USA og Thieu mot konsekvensene dersom Saigon-juniåen
ikke fulgte Parisavtalen.PRR vil
avsette quislingen Thieu og få
fram et styre i Saigon som er
villige til å følge Parisavtalen
sine bestemmelser. Mili tært er
PRR/FNL så sterke at de kan slå
USA/Thieus styrker, men PRR
kjemper fer en politisk løsning
framfor en militær. Deres kamp
er et forsvar for Parisavtalen.
Dette er i samsvar med hele det
vietnamesiske folkets krav om
å kaste Thieu. Thieu har svart
på disse kravene med en stadig
voksende terror mot opposisjonen.
I Kambodsja har det
kambodsjanske folket og deres
regjering GRUNK, ført en 5 års
lang krig for frigjøring av
landet. Deres kamp har gitt
stadig større seire. Nå har
USA-lakeien Lon Nol flykta fra
landet og det er kun snakk om
dager før marionette-styrkene
gir opp den siste motstand.
=

Den norske regjeringa(DNA)
har flere ganger støttet frigjøringsfrontene i ord. I
praksis er -imidlertid bildet et
annet:
-- De opprettholder diplomatiske
forbindelser med Saigon, og
avviser anerkjennelse av PRR
GRUNK og koalisjonsregjeringa
I Laos.
-- De gir økonomisk støtte til
fascistene i Saigon.
- Internasjonalt bidrar de til
at quislingen Lon Nol får representere Kambodsja i FN.
- De tier om USA/Thieus systematiske brudd på Parisavtalen
- De tier om USAs bombetrusler.
-- De setteri gangen "humanitær" innsamling der frigjøringskreftene sidestilles med
fascistene i Saigon.
Solidaritetskomiteen for
Vietnam ønsker å avsløre disse
forholda, og å moblisere på en
politikk som støtter Parisavtalen, går mot USAs fortsatte
innblanding i Indokina og krever
anerkjennelse av PRR og GRUNK.

1, mai er arbeiderbevegelsens
internasjonale kampdag. Denne
dagen reises solidariteten med
alle verdens undertrykte og
kjempende folk. I Indokina fortsetter folkene sin kamp mot USAimperialismen med stor framgang.
Denne kampen må få brei støtte
1. mai.
I Oslc vil det bli to tog denne
dagen.
. Faglig 1.fllai Front er det eneste
toget i Oslo som konsekvent gir
sin støtte til frigjøringskampen
i Indokina. For dem som støtter
Indokinas folk og ønsker å gi
USA-imperialismen og dens løpegutter et sviende slag, er
Faglig 1.mai Front det eneste
alternativet.
FNL-GRUPPENE I OSLO TILSLUTTER
SEG DERFOR FAGLIG 1.MAI FRONTTOGET MED DE PAROLER SOM ER
NEVNT PÅ MOTSATT SIDE.

Den endelige frigjøringa av
Kambodsja er nær:
FCCORRRE T SRO MU EEN FOR VIETNAM
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