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1.mai er
arbeiderklassens

kampdag

J

I nær 90 år har 1. mai vært arbeiderklassens kampdag. 1. mai-demonstrasjonene har vært av stor betydning for
arbeiderklassens kamp for sine rettigheter. De har bidratt til å utvikle solidariteten blant arbeidsfolk, og gitt oss inspirasjon til å kjempe videre.
At sosialdemokratiet har forrådt den
norske arbeiderklassens revolusjonære
tradisjoner, har også satt sitt preg på deres
feiring av 1. maidagen.
Men kampviljen har overlevet tross
sosialdemokratiets svik. Alt mens klasse-

samarbeidstogene til DNA/ LO-ledelsen
har blitt tammere og bleikere år for år,
har de røde demonstrasjonene vokst i
styrke og omfang.
De to siste årene har togene til Faglig 1.
maifront vært de største i Oslos gater 1.
mai.
Toget til Faglig 1. maifront 1975 må
preges av den kampen som arbeiderklassen i Norge har stått oppe i siste året.
Solidariteten med verdens undertrykte
folk og nasjoner må stå sentralt 1. mai.
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For arbeiderklassens interesser —
mot monopolenes profitt

Det norske samfunn i dag preges i Økende
grad av den krisa som kapitalismen er
inne i. Nordsjøolja har en stakket stund
gitt kunstig åndedrett til den norske
monopolkapitalen. Olja kan imidlertid
ikke løse kapitalismens problemer.
Ei heller kan DNA-regjeringas desperate
administrering av det kapitalistiske samfunn løse problemene til kapitalen.
Arbeidsplassene er like utrygge i dag som
for 40 år siden, og kapitalens utbytting av
arbeidsfolk er større enn noensinne.
Nedlegging av »ulønnsom» industri,
permitteringer, ansettelsesstopp er grelle
eksempler på at kapitalismen aldri kan
sikre arbeidsfolk trygge levevilkår.
Men viljen til å kjempe mot utbyttinga
øker.
Årets tariffoppgjør viste med tydlighet
at kampviljen og solidariteten i arbeiderklassen er sterk.
Men tariffoppgjøret viste også at DNAledelsen og NAF ønsker å stramme inn på
de mulighetene arbeidsfolk har til å føre
rettigheter.
DNAkamp
for
sine
regjeringas bruk av tvungen vold g ift mot
streikende arbeidere, var et ytterligere
angrep på streikeretten og derfor en trusel
mot hele arbeiderklassen. Retten til å
streike er en fundamental rettighet for
arbeiderne, og vi kan ikke godta slike
angrep mot våre rettigheter. Streikeretten
må forsvares!

borgerskapet og fra dets regjering, DNAregjeringa.
Bare et sosialistisk samfunn kan sikre
det arbeidende folket demokrati og sikre
levevilkår.
Sosialismen oppnår vi ikke gjennom å
samarbeide med kapitalen, eller ved avstemninger i Stortinget. Et sosialistisk
Norge kan bare det arbeidende folkets
egen kamp sikre.

Forsvar norsk sjølråderett

Det norske folket vant en viktig seier i
kampen mot EEC. I dag ser vi en rekke
andre trusler mot vårt livsgrunnlag og den
norske sjølråderetten.
Oljemonopolene har i dag det meste av
kontrollen over oljeutvinninga. Norges
tilknytning til I EA vil ytterligere frata oss
muligheten til å bestemme over våre
ressurser.

For å tilfredsstille monopolenes behov
for arbeidskraft og kapital, går DNAregjeringa i spissen for å legge ned
»mindre lønnsomme» deler av vårt
næringsliv. Tusener av arbeidstakere må
skifte jobb og bosted. Raseringa av tradisjonell industri, jordbruk og fiske undergraver vår evne til sjølberging og øker vår
avhengighet av andre land.

50 mil nå!
For et sosialistisk Norge!

interesser
kan
sine
Arbeiderklassen
imidlertid aldri sikres under kapitalismen.
Vi må stadig kjempe mot overgrep fra

Utenfor norske-kysten truer engelske,
vest-tyske og sovjetiske trålere med å
legge øde alt liv i havet. På tross av denne
alvorlige situasjonen lar DNA-regjeringa
seg presse av de truslene imperialistmaktene kommer med, og har utsatt
utvidelsen av fiskerigrensa.
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Her som i EEC-kampen ser vi at det
norske folket ikke bare må sloss mot
monopolkapitalen og imperialistene, men
også mot deres regjering, Arbeiderpartiregjeringa.

Kamp mot all imperialisme —
kamp mot de to supermaktene
USA og Sovjet.

I kampen for norsk sjølråderett og mot
plyndringa av landet vårt, har vi felles
interesser med alle folk og nasjoner som
sloss for sin uavhengighet.
Vi støtter folkenes frigjøringskamper,
og den kampen landene i den 3. verden
fører mot utbyttingen og imperialismen.
Vi må ta avstand fra DNA-regjeringas
planer om økt norsk utbytting av den
3. verden ved å investere oljepengene i
u-land.
I verden i dag er det de to supermaktene USA og Sovjet som er den
største truselen mot de mindre nasjonenes
selvstendighet. De to supermaktenes økonomiske og militære interesser strekker
seg over hele verden.
Faglig 1. maifront Ønsker å styrke
enheten mellom alle verdens folk og
nasjoner i kampen mot de to supermaktene USA og Sovjet, og mot all
imperialisme.

Regjeringstog eller kamptog?

Når vi skal reise våre krav 1. mai må
erfaringene fra kampene arbeiderklassen
har ført det siste året få konsekvenser. Vi

regjeringa er borgerskapets og monopolenes regjering. I sak etter sak tar de
standpunkt for monopolkapitalen og mot
arbeidsfolks interesser.
I Norge i dag representerer de reaksjonen gjennom sine angrep på arbeiderklassens soleklare rettigheter, og gjennom
sin kriminalisering av progressive.
Arbeidsfolk kan ikke gå i tog sammen
med den regjeringa som vedtar tvungen
voldgift overfor streikende arbeidere.
Kvinner som kjemper for sine rettferdige krav kan ikke gå side om side med
sosialdemokratiet som saboterer og bekjemper kvinnenes rettigheter, og som i
dag står for en storstilt rasering av kvinnearbeidsplasser.
For oss som solidariserer oss med
folkene i den 3. verden og som støtter
folkenes frigjøringskamper, er det et svik
å gå i tog med den regjeringa som i dag er
USA-imperialismens talsmenn i Norge,
som gjennom Norges medlemskap i
NATO støtter opp om USAs blodige
herjinger i Indo-Kina, Midt-Østen og
Chile, og som i dag ivrer for økt norsk
imperialisme og utbytting av den 3.
verden.

Slutt opp om kaptoget. Slutt opp
om Faglig 1. maifront 1975
For å vinne fram i kampen for det
arbeidende folkets interesser og for sosialismen, må vi bekjempe og isolere DNA/
LO-ledelsen som de aktive støttespillere
til monopolkapitalen og imperialismen i
Norge de er.
Dette gjør vi ikke ved å gå side om side
ved dem 1. mai. Det gjør vi ved å
demonstrere vår styrke mot demt

går ikke i tog med borgerskapet 1. mai!
Arbeiderparti-ledelsen har kun ett felles
med arbeiderklassen — navnet. DNA-

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

Mot klassesamarbeidstoget
stiller vi kamptoget

La regjeringstoget bli så lite som det
fortjener 1. mai!
Slutt opp om Faglig 1. maifront 1975!
La 1. mai bli en virkelig kampdag!
Faglig 1. maifront reiser som de viktigste parolene i årets kamptog:
Kamp mot DNA-regjeringas arbeiderfiendtlige politikk.
For arbeiderklassens interesser — mot
monopolenes profitt.
Forsvar streikeretten — styrk fagbevegelsens kampkraft.
Kamp mot all kvinneundertrykking.
Kvinner — kjemp for egne krav.
Kamp mot imperialismen — kamp mot de
to supermaktene USA og Sovjet.
Full støtte til folkenes frigjøringskamper.

Forsvar norsk sjølråderett — nei til salg av
Norge.
Stans utdelingen av blokker — ingen
boring eller leting nord for 62. breddegrad.
50 mils fiskerigrense nå.
For et sosialistisk Norge — bare folkets
egen kamp gir seier.

Faglig 1. maifront ønsker å samle alle
progressive krefter som støtter opp om
hovedgrunnlaget. Vi ønsker at foreninger
og grupper skal kunne danne seksjoner og
at parolefrihet skal eksistere såsant
parolene ikke strider mot hovedgrunnlaget.
Grupper har rett til å reservere seg, dvs.
markere at de støtter deler av grunnlaget
og blir med, selv om de ikke kan ta
stilling til hele plattformen av hensyn til
sitt eget politiske grunnlag.
FRAM FOR EN RØD 1. MAI 1975!

Underskriverne av dette oppropet representerer bare seg selv, ikke de organisasjoner de
har verv i.
Til FAGLIG 1.MAI FRONT 1975
Foreløpig adresse: Uranienborgveien 11, Oslo 3

(navn)

(adresse, telefon)

(medl. av organisasjon)

(evt. tillitsverv)

Støtter initiativet til FAGLIG 1.MAI FRONT 1975
Jeg ønsker å delta aktivt i den videre behandling og mobilisering.
111 Jeg ønsker å bli holdt informert om den videre behandling av saken.
Mitt navn kan offentliggjøres i forbindelse med FAGLIG 1.MAI FRONT 1975
Evt. merknader:
(sign.)
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