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Faglig:1
tront 1976 -enhet

på
klassekampens grunn!

Arbeidere
slutt opp
om Faglig 1. mai-front
Hvorfor skal klassebevisste arbeidere gå i Faglig 1. mai-front-toget? Fordi det er det
eneste toget som forsvarer våre interesser. Det reiser krav mot undertrykking og
utbytting — for sosialismen.

Hvorfor bør ikke arbeidere gå i Samorgs 1. mai-tog? Fordi det er DNA og
LO-toppens tog. Parolene »Trygghet i arbeid og inntekt» og »Enhet i kampen for
arbeid til alle» er fraser som skal dekke over den egentlige politikken deres. De
prøver å få oss til å tro at våre lønnskrav setter arbeidsplassene i fare. De hevder at
arbeidere og kapitalister har felles interesser. De sprer ideen om at kapitalismen kan
gi arbeid til alle. Å gå i dette toget betyr å si ja til Kleppe-pakka, til årtienes
dårligste tariffoppgjør. Samorg-toget er ja til reallønnsnedgang.

Samorg stiller parola »Fredelig sameksistens — stans kapprustningene». I 1938 ble
lignende paroler »Fred i vår tid» reist. Også denne gangen blir fredsropene nesten
overdøvet av brølet fra rustningsindustrien. Det er livsfarlig å dekke over hvem som
ruster og snakker om fred. Den erfaringa har mange arbeidere klart i minne.
Kampen må reises mot begge de rivaliserende imperialistmaktene USA og Sovjet,
med hver sine »fredsoppdrag» i Vietnam og Tsjekkoslovakia!

Derfor er samorg-toget
et tog for kapitalisme og imperialisme....
for klassesamarbeid:
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

Å »pynte» dette toget med noen »radikale» paroler, som er SVs linje i år, er å gi
klassesamarbeiderne et rødt alibi og må avvises som noen løsning for progressive
1. mai. Det andre toget 1. mai er Faglig 1. mai-front-toget, - klassekamp-toget —
det slagkraftigste og største i en årrekke. Det vitner om kampvilje og styrke i den
daglige kampen.

I dette toget går de som støtter Jøtul-streiken og som støttet eller deltok i kampen
mot Statens Lønnskomite i høst. Her går de som støtter det suspende rte styret i
Sosiale Etaters Fagforening og Hammerverkarbeidernes kamp mot politisk forfolgelse og for sine demokratiske rettigheter. — Her går også alle de som stemmer
nei til Kleppe-pakka og reallønnssenking og de som reiser kamp en mot de to
imperialistiske supermaktene USA og Sovjets aggresjon og rivali sering over hele
verden.

Hvorfor
er det viktig
å gå i tog 1. mai
For arbeidere er det viktig å bruke dagen til en d emonstrasjon av samhold og
styrke. Det er viktig å si et kraftig nei til alle splittels esforsøk mot arbeiderklassens
daglige kamp — også på 1. mai. Faglig 1. mai-front er det eneste alternativ for alle
som står på klassekampens grunn — mot kapital, im perialisme og klassesamarbeidere
— uansett parti-tilhørighet — eller andre skillelinjer

GÅ I FAGLIG 1. MAI-FRONT-TOG
I AR!!!

Oppmøte Grønlands torg

K1 12

00

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

