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AMA TIL FAGLIG 1. MAI FRONT PA UNIVERSITETET I OSLO.
Ansvarleg: Kjersti Ericsson

DETTE STAR VI FOR!

Det politiske innholdet i Faglig 1. mai Front-toget er
uttrykt ved 10 hovedparoler. Hvorfor akkurat disse
parolene? Hva er det politiske innholdet i dem? I
artikkelen skal vi konkretisere parolene og ga grun digere inn pa politildwn bak Faglig 1. mai Front . Hovedparole "Enhet pa klassekampens grunn "

KAMPEN I FAGBEVEGELSEN
Hva skjer nar kampvillige arbeidere reiser hodet og vil slass
for sine interesser og krav?
To ting skjer:
De far stotte fra arbeiderklassen og andre deler av det arbeidende folket.
- DNA/LO-toppen rykker ut og
gjor alt soil star i deres makt
for a kneble og splitte kampen.
Tre eksempler:
Stotten til Jotularbeidernes
rettferdige krav vokser seg
sterkere for hver dag, arbeidsplassene, pa universitetene og skolene, i boligdist riktene. Forbundsledelsen i
Jern&Metall har rykket ut med
hele arsenalet
De bar erklwrt streiken ulovlig
- De nekter utbetalinger til de
streikende fra streikekassa
De prover a splitte langs alle
tenkelige linjer: Mellom unge og
gamle, mellom norske og utenlandske arbeidere, mellom arbeidere med forskjelling partipolitisk tilknytning
De sender sine vapendragere
i Avdeling 1, Svein Christiansen og Kjell Fiskerud, for dels
a true , dels a lokke arbeiderne
til a oppgi kampen.

Styret i Sosiale Etaters Fag forening stottet daghjemspersonalets politiske streik mot
kommunens innstrammings linje. Hva gjor forbundsled elsen i Norsk Kommuneforbund?
Sier den at det er bra at SEF styret solidarisk stutter sine
fagforeningskamerater pa daghjemmene? Nei, den suspenderer like godt hele SEF-styret'
Flere avdelinger i NTL gikk til
streik mot statens nye lonnsystern, et system som saarlig vil
ramme de lavtlonte. Hva gjor
forbundstyret i NTL ?
- De erklwrer streiken ulovlig
- De truer med a ekskludere
to hele fagforeninger, nemlig
FaTtTI-Jstrygdeverket og pa Univerisitetet

Ingen som stutter Jotularbeiderne, det suspenderte SEF styret, de eksklusjonstruete
NTL-foreningene ma ga sammen med dem!
Det andre toget er Faglig 1. mai
Front. Togets hovedparoler
innebwrer en konsekvent stotte
til arbeiderklassens kamp og en
kraftig avvisning av linja om
klassesamarbeid.
De siste to aras streikekamper
er et godt be vis for at fagbevegelsen har styrka sin kampvilje og kraft - fra telefon-og heis
montorenes seierrike kamp via
Hammerverkarbeiderne og arbeiderne ved Orkla Saga til Jotularbeiderne i dag. Alle disse
kampene oser av vilje til a ta
kampen for rettferdighet i egne
hender og trosse alle utspill fra
arbeidskjOpere og "ansvarlige"

DNA/LO-toppens fremste mal
era knekke kampviljen i ar beiderklassen. 1. mai vil det
g5. ,•to tog i Oslo. Det ene toget,
Samorg. toget, er DNA/LO-toppens tog. Der vil Lars Skytoen
ga (formann i Jern&Metall), der
vil Svein Christiansen og Kjell
Fiskerud ga, der vil Thorvald
Karlsen (formann i NTL) ga ,
der vil Arne Born (formann i
Norsk Kommuneforbund) ga.

arbeiderledere. Dette apner
perspektiver for den framtidige klassekampen, desto mer
som en solidarisk aktivitet fra
arbeiderklassens allierte har
blomstra opp, forst og fremst
gjennom streikestOttearbeidet.
I motsetning til styret i Samorg.
stiller Faglig 1. mai Front seg
pa arbeidernes side i disse kampene og stutter dem ph deres
egne
OKONOMISK KRISE
I takt med den okonomiske krisa
Oker arbeidslosheten. Permitteringer og oppsigelser er blitt
daglig kost i by og grend. DNA/
LO-ledelsen legger ikkke to
pinner i kors for a kjempe mot
disse utslaga av krisa. Hovedinnstillinga er derimot at
nringslivet skal komme best
mulig gjennom det hele, koste

Aspengren far sine direktiver
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hva det koste vil for arbeids folk. Opp mot dette stiller
Faglig 1. mai Front paroler om
aktiv kamp mot kriseutslaga.
I forste rekke betyr det a reise
kamp mot permitteringer og oppsigelser pa klubbmoter og
gjennomslag f or kamplinja der,
om nodvendig ta til hardere midler som sit-down-aksjon, streik,
bedriftsokkupasjon. SEAS-arbeiderne i Moss viser her vei:
I en klubb som tidligere aldri
har mukka overfor bedriftsledelsens utkjor, blei det enstemmig ivedtatt a ga imot ledelsens
forslag om oppsigelser. Dette
vedtaket blei fort til seier.
Videre er det vurdert a ga til
streik om nodvendig om ledelsen
kjØrer fram flere arbeiderfiendtlige forslag i framtida. Det
er bl.a. slike aksjoner Faglig

forts. s. 2

ra NAF— ormannen Selvig.

FORTS. FRA
SIDE 1 .

DETTE
STÁR VI FOR!
1.maiFront. legger i prinsippet
om aktiv kamp mot kriseutslaga,
mot LOs sabotasje av kampen.

TARIFFOPPGJØRET
Ei annen side ved krisa er DNA/
LO-toppens opplegg for arets
tariffoppgjor. Sjelden er det
blitt demonstrert pa en sa klar
mate hvilken side Aspengren
&Co star - entydig for kapitalen og kontant motarbeidsfolk.
Etterkrigstidas storste gave pakke til monopolkapitalen, som
Odda-arbeiderne sa det. Nettopp
disse arbeiderne, i Odda Kjemiske, avdeling- 61, har staka ut
veien a get nar klassesamar beidets menn er ute for a "bed-

re norsk nmringslivs konkurranseevne i utlandet". Arbeiderne
har stilt kravet om frie for bundsvise oppgjor, avvisning
av statling innblanding i opp gjoret , full kompensasjon for
prisstigninga de siste 2 ara og
et skikkelig generelt lQnnskray.
Flere andre klubber og foreninger folger etter i samme
spor og oppfordrer til et kraftig nei til LOs opplegg for oppgjoret . Derfor lyder Faglig
1. mai Fronts parole: "Kamp
mot DNA-regjeringas og LOledelsens kriseforlik med
monopolkapitalen". Parola
har et reelt innhold, merker ut
klassefienden og staker ut en
vei a ga i kampen mot tariff opplegget.

KAMP MOT ALL IMPERIALISME
1966

Pa Kola-halvoya har SO VJET verdens storste

fldtebase. Den driver landgangsovelser retta mot
bl.a. Norge. SO VJET er rusta til tennene og star
eta langt sterkere militcert i Europa enn NA TOlanda. »De gjor en skinnemanovre mot ost for d
angripe mot vest».
Faglig 1. mai Front reiser kampen mot all imperialisme. All konsekvent anti-imperialisme ma
rette seg mot begge supermaktene
som over hele verden tevler om
hegemoni. Ogsa. i Norge ma
kampen for sjolrhderett og sosialisme rette seg mot de to imperialistiske supermaktene.
Norge er det fortsatt USA som
star sterkest. USA har milit r,
okonomisk og politisk kontroll
over landet. Regjeringspartiet
DNA, som i sin tid gikk i spissen for NATO- og Marshall kontroll, er fortsatt en trygg
og phlitelig stottespiller for
USA-imperialismen.
I

Men ogsh Sovjets imperialistiske aggresjon rammer Norge.
Under siste krig var dot sosialistiske Sovjet ei viktig hjelp til
a fa tyskerne ut av Finnmark.
Etter krigen trakk Den rode har
seg tilbake, den krav om "takk
for hjelpa". Ogsa i dag sier Sovjet seg a vre "sosialistisk ".
Men den imperialistiske aggresjonen overfor Norge, og resten
av verden sier noe annet :
Sovjet vil tvinge Norge til a dele

kan skape si framtid, uavheng-•
ig av imperialismen. Over 10
tusen kubanere er stasjonert
permanent i Angola, til bruk
for Sovjets videre ekspansjonsplaner i det sorlige Afrika.

I gincoci
Aft
%.111%*. rime

I India far fascismen befeste seg
med Sovjets uttrykkelige varme
stotte og hjelp. Sviket mot det
kambodsjanske folket, Tsjekkoslovakia 1968, dette ma ingen
anti-imperialister glemmell
Disse eksemplene tegner et
bilde - ikke av en sosialistisk
stat - men av en imperialistisk
supermakt med ekspansjonsplaner.
SPANIA
Det siste aret har alle antiimperialisters hjerter brent for
det spanske folkets kamp mot
fascismen. Vi har knytta henda
i hat mot den ra fascistiske
undertrykkinga. Og kampen er
sa langt fra over. Loftene om
demokratisering og reformer
etter Francos dud er til fulle
blitt ay slort som en bluff etter
sammenstota mellom
politi og streikende arbeidere
den siste tida. Offisielt er fern
arbeidere blitt myrda av politi
og militcere den siste tida.
Hundrevis av arbeidere og
andre anti-fascister arresteres
og tortureres for sin deltakelse
i streiker og demonstrasjoner.
Regimet skyr ingen midler for
a holde pa makta. Men hatet til
fascismen er sterkt : Selv om
regimet riser sitt svarteste ansikt - som ved mordene pa de 4
arbeiderne i Vitoria - svarer det
spanske folket ved a vise sin avsky mot fascismen gjennom nye
streiker og demonstrasjoner.
Faglig 1.mai Front stutter til
fulle det spanske folkets kamp.
Og vi stutter FRAP og ETA som
leder denne kampen i dag.
Pn. 1. mai skal vi si :
Knus fascismen i Spania!
Full stotte til FRAP og ETA

STUDENTER
FORSLAG TIL STUDENT PAROLER
1. Studentene krever: Mindre
gjeld - Qkt stipendandel.
,-746 000 i ran - 106 000 a betale tilbake.
-6, 5% er agerrente.
-Hey grunnstipend til 15% av
kostnadsnormen.
2. Borteboerstipend :idag 2750
vi krever 4400.
--Borteboerstipend til alle
reelle borteboere.
3 . Styrk arbeiderungdommens
rett til utdanning.
Kamp mot arbeidsloshet studentene krever arbeid etter
studietida.
Studenter og ansatte :
Felles kamp mot samskipnad
og stat.
--Nei til pris-og leieokninger.
-Nei til rasjonaliseringer og
stillingsstopp.
Bare statstilskott kan lose
samskipnadens problemer.

Enhet studenter - arbeidere
-full stotte til arbeiderne pa
Jotul.
--Studenter:stott kampen mot
statens lonnskomite.
9. Spania, Sor-Korea, VestTyskland, India, Chile :Stott
studentens kamp mot fascisme
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Den progressive kvinnebevegelsen star sentralt blant de
gruppene som den siste tida har
retta harde slag mot monopolkapitalen. 8. mars i hr ga klart
uttrykk for at rasering av kvinnearbeidsplasser og nedskjxring
av daghjemsbudsjetter ikke vil
bli godtatt. Fors* pa a gjore
kvinnenes kamp til kjonnskamp
og ikke klassekamp ble ogsa
klart avvist.

kontinentalsokkelen i Barentshavet etter sektorprinsippet i
strid med internasjonal rett. Pa
den maten vil de tilranp seg et
omrade pa 155 500 km - . Sovjet
arrangerer rakettovelse nettopp i det omstridte omradet. De
driver regulaxe landgangsovelser utafor norsk territorium
( OK EAN 75), og har bygd opp
det storste baseomradet i verden ph Kolahalvoya. Sovjet krenker norsk suverenitet over Svalbard ("konestriden") og gar
aktivt mot kyststatenes krav
- bl.a. Norges - om utvida.
fiskerigrense. DNA er ekstremt
unnvikende overfor disse framstota fra var imperialistiske
nabo. SV forsoker konsekvent
a fortie det.

Den okonomiske krisa har forsterket kvinneundertrykkinga pa
alle felter. Vi ser dette sa rlig
gjennom sanering av typiske
kvinnearbeidsplasser i tekoindustrien og hermetikkindustrien. Overalt ellers hvorinnskrenkninger og permitteringer
har skjedd, er det kvinnene som
har blitt hardest rammet. Pa
denne maten behandler monopolene kvinner som en reservearme som skyves inn og ut av
arbeidsmarkedet etter monopolenes eget behov.

Internasjonalt er situasjonen
prega av skarp rivalisering
mellom de to supermaktene.
I Afrika er Sovjet pa frammarsj, sjol om flere og flere
land gar mot Sovjets utsuging
(na sist Mozambique og Egypt
som avviste det sovjetiske
presset). I dag er det svcert
usikkert nar Angolas folk sjol

De streikende Metro-arbeiderne i Madrid var i
voldsomme sammenstot med politi/militre under
streiken i januar i hr. Men undertrykkinga avler
motstand I

BRIESJI
BLANT VENNER i

,

universitetxlova.
Kamp mot statens og monopolenes utdanningspolitikk.
--DNA-re gierIng a - snvdodden
i den reakjsonwre utdanningspolitikken.
--Vi krever apne studier - opphev lukkinga.

KVINNER , FISKERE OG SMA130
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--Studentene skal bestemme
valgreglene sjol - nei til

R
6. Gjor Norsk Studentunion
til en kamporganisasjon.
--Nei til statsbetale student"tillitsmenn".

.1ANNONSE11.

Are nye, velsmakende teorier er titV passet de moderne tider og nytes av
forfrisket vi
folk over hele verden ! I
vAr ambassador i Pnom Penh, i dag forfrisker vi noon Olsen soldater i Ost-Europa, og
i morgen forfrisker vi Are tralskippere
La
Sklinnabanken og Malangsgrunnen
oss forfriske ogs$ DEG ! Bresjicola kan bestilles direkte fra Moskva eller fra vAre tallrike agent(urIer over hele verden
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Det er viktig a vise at det er
DNA/LO-toppen som gar i
spissen for kvinnefiendtlig politikk her i landet. Foruten rasering av kvinnearbeidsplasser,
gar de imot daghjemspersonalets kamp og saboterer kampen
for sjolbestemt abort. Videre
holdes kvinnene nede i lavtlonnsyrker samtidig som LO-toppen
overhodet ikke har reist spesielle kvinnekrav under tariffoppgjoret. Bare i NTL er kravet reist om a ay skaffe alle lonnsklasser under 10, noe som sterlig vil bedre kvinnenes stilling.
Politiske og usaklige oppsigelser bar ogsh i stor utstrekning
rammet kvinner. Pa samme
mate som kvinnene ved Valer
Skurlag nektet a godta utkast-

Det viste seg nemleg at mange
hadde lyst til a diskutere andre
saker enn dei som vi tok opp
samla i komiteen. Somme av
dei nye med lite kjennskap til
Fagleg 1.mai Front ville gjerne
diskutere plattforma sett under
eitt, kor vidt Fagleg 1.mai Front
er eit AKP-tog osb. Desse
gruppene vart starta for a kome
imote slike onskje. Vi delte opp
i grupper etter studieay snitt, slik
at vi fekk ei gruppe for grunn fag, ei for 1.avdeling osb. Dette
meiner vi gjer grunoene swrleg
godt eigna til a fa med seg fleire
fra dei ulike studieaysnitta.

PAROLER FOR

OG ANSATTE
og imperialisme.
--Boykott Sovjets internasjonale
studentorganisasjon IUS.
--Full stotte til FRAPs studentorganisasjon FUDE.
Studentjenter krever rett
til utdanning.
--Rett til utdanning - rett til
daghjem pa laerestedene.
--Fortsett kampen for sjolbestemt abort.
--Kamp mot kvinnefiendtlig
propaganda i pensum.
Bruk dialtkt - skriv
nynorsk.
12. Kamp mot borgerlig
propaganda i pensum.
Ei+...V1- NORSK

FAGBLVEGELSE
HA OSS FRABEDT
5101TE FRA DE
RODE STUDEWER

4DERS KAMP

FRAMLEGG TIL PAROLAR
FOR DEI TILSETTE PA
UNIVERSIT ET ET
Kamp mot samordna/kombinerte oppgjer - nei til statleg lonnsdiktat.
Avvis kriseforliket - vi
krev 30% lonnsauke.
Vekk med alle lonnsklassar
under 10.o
Hald fram kampen mot statens nye lonnssystem.
Styrk kampkrafta til NTL
kamp mot klassesamarbeid.
Kamp mot LO-toppens
knebling av kampviljuge fagforeingar .
Kamp mot politiske opp seiingar.
Forsvar streikeretten.
Vi krev trygge arbeids plassar. Nei til engasjementstillingar og rasjonalisering.
Vekk med stillingsstoppen
pa Universitetet.
Rett til arbeid - rett til
dagheimar.
Forby nazipartiet Norsk
Front.
13. Einskap studentar - universitetstilsette.

Korleis har de gatt fram for
a fa med fleire?
Den beste maten era sporje
folk direkte. Flygeblad og veggaviser er naudsynte, men ein ma
ikkje lite berre pa det. Her vil
eg gjerne kome attende til desse
gruppene eg nemnde. Det er
greitt a kunne be folk kome dit,
for a kunne starte opp med det
ein sjol lurer pa.
Vanskar ?
Det matte vere dei som seier
at dei alle fall ikkje skal gh i
samorg.toget, men at dei ikkje
veil kva dei skal gjere. Difor
vil dei ikkje gjere noko med 1.
mai no. Nokre seier og at 1.
mai ikkje er sa viktig. Etter
mi meining er dette ein bakvendt
mate a sja det pa . Det a seie
at 1.mai ikkje er viktig er a stele
denne dagen fra arbeidarklassen.
I komiteane diskuterer vi dei
ulike linene for 1. mai, og er
med pa a forme ut politikken.
Alle progressive pliktar a vere
med a forme 1. mai dagen.

INTERIM MED LMAI-AKTIVIST
Kva malsetting har de stilt
dykk ?

- Kva har de gjort fram til no ?

inga fra jobben, har stadig tlere
kvinner tatt opp kampen mot
reaksjonwre framstot. I dagligvareforretningen SA-VA i Bergen ble tre kvinner oppsagt fordi le organiserte seg. De nektet
a godta oppsigelsen, og ble seinere inntatt i jobben igjen og fikk
alle krav innfridd. Dette viser at
det nytter a kjempe.
E'aglig 1.mai Fronts hovedparole
"Kamp mot all kvinneundertrykking", retter seg ikke bare mot
den okonomiske undertrykkinga.
Opptrappinga av den ideologiske
kvinneundertrykkinga er voldsom
i krisetider. Dette har igjen
sammenheng med at monopolene
na er best tjent med at kvinnene
er hjemmevwrende og "passer
sitt hus og sine barn".

Studentdemonstrantar i Bonn.

- Vi skipa Fagleg 1.mai Front komite midt i februar. Vi la da
opp eit moteprogram fram til 1.
mai. Til no har vi hatt to meter
der vi har drofta plattforma til
Fagleg 1.mai Front i saman hang med den aktuelle politiske
situasjonen. Pa det forste diskuterte vi den okonomiske krisa
og kva veg Fagleg 1.mai Front
peikar ut som arbeidarklassen
sin veg for a verje seg mot
henne. Pa det andre motet ,
rett fore 8mars, diskuterte vi
kvinnekamp. Meininga har yore
at folk skal kunne utvikle ei
djupare forstaing av plattforma.
I tillegg til desse store mote har
vi fatt i stand mindre grupper
som har muter i mellomtida.

- Borgarpressa har ei god
stund no drive ei hissig kampanje med a rakke ned pa og sywrte
progressive. Somme som seier
seg a hoyre til pa "venstresida"
har vorte kvassare Fagleg 1. mai
Front - hatarar sidan i fjor.
Roynslene viser likevel at den
progressive rorsla er ifcamgang.
Eg har til domes snakka med ein
fra statsvitenskap der dei ved
snakke med foli pa forelesningar , har rat med seg langt fleire
enn yenta. Vi er i framgang, og
vi skal hugse at lognkampanjane
kjem fordi borgarskapet ottast
framgangen var. Vi skal og
kome i hug at klarare enn nokon
gong er Fagleg 1. mai Front det

FISKERE OG SMABØNDER
Fiskerne har reist krav om 200
mils fiskerigrense. Dette ma
sees i sammenheng med andre
kyststaters kamp for raderett
over sitt territorium.
Livet i Nordsjoen har de siste
ara vwrt trua av rovfiske fra
utenlandske tralere. Britene og
vest-tyskerne har forsynt seg
kraftig, og Sovjet har trappa
opp sitt Nordsjo-fiske voldsomt
siden 1965. Fiskerne i Norge
har vist solidaritet med Island
forts . s .4
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einaste klassekamptoget.
Difor neiner vi at det er grunnlag for a fa med langt fleire
enn dei to hudre fra instituttet
vart som gjekk i toget i fjor. Vi
er klare over at resultata ikkje
kjem av seg sjolve.
Planane framover?
Om ei veke skal vi ha eit
mote om imperialistmaktene.
Sidan skal vi lage lokale paroler.
Vi har planar om ei eiga Fagleg 1. mai Front-tavle som skal
brukast til meldingar og veggaviser i tilknything til mota vare.
Forebels er det fire grupper i
aktivitet, og vi har planar om
at det skal verte fleire. Dessuten skal det verte fleire i kvar

gruppe, seier Fagleg 1.mai Front-aktivisten.

enhet pa

klassekampens
grunn

1.IVIAI 1890-1970-1* 6
KLASSEKAMP- IKKJE SAMARBEID
Men nett denne maten a "feire"
dagen pa hoyrer logisk i hop
med klassesamarbeidoolitikken
til sosialdemokratane. DNA/LOtoppen har freista a endre 1.
mai fra a vere ein kampdag for
arbeidarane til ein borgarleg
festdag til acre for sosialdemokratiet. 1. mai skulle vere dagen
for lovsongar til velgjernings mennene i DNA /LO-toppen. Det
var stunda a minnast den tida
arbeidarane matte kjempe for
rettane sine og vise takksemd
til DNA-regjeringa som ordna
alt sa godt for alle utan at arbeidarane sjolve trong kjempe.

Forste gongen det var 1.mai demonstrasjon i Oslo var i 1890.
3600 folk deltok og den framste
kampsaka var striden for 8 timars
arbeidsdag. I Kristiansand var
det dg demonstrasjonstog, medan det i Bergen, Stavanger og
Trondheim vart haldne mater.
Alt aret etter var det 1.mai
demonstrasjonar i alle storre
byar i Noreg.
Den 2. internasjonale vedtok pa
den forste kongressen sin i
Paris i juli 1889 at 1.mai skulle
vere den dagen da arbeidarane
i alle land skulle bere fram
krava sine om 8 timars arbeidsdag ved " ein stor internasjonal
manifestasjon".
1.mai 1890 sag mange av dei
europeiske hovudstadane som
om dei var hwrtekne. Fleire
stader var det blbdige samanstoytar mellom ordensvern og
demonstrantar. Styresmaktene
hadde mobilisert stort. Ved taket fra Pariskongressen

forts. fra s.3
DETTE STAR
VI FOR
som de siste ara har forsvart
sitt eksistensgrunnlag mot britisk aggresjon. Store deler av
Norge befinner seg i samme
situasjon som Island nar det
gjelder avhengighet av fiskerinxringa. Uttalelser tyder pa at
fiskerne er beredt til a fore den
samme kampen for sine krav
som islendingene har ajort.
1 Norge er del DNA som gar i
spissen for a sabotere kampen
for utvidelse av fiskerigrensa.
Videre bar fiskerne protestert
kraftig mot omfanget av olje virksomheten. Oljesol fra
plattformer og rorledninger kan
bli en sterk trussel mot fiske -.
bestanden. [ Nord-Norge vil
oljeproduksjonen forega pa noen
av de rikeste fiskebankene, og
det vil oppsta direkte arealkonflikt mellom profittinteressene
til Saga og Statoil og fiskeri nceringa.
I sin iver etter a investere i
hoyprofittforetak som oljevirksomhet o.1. , er det natrulig at
DNA-ledelsen bar Ott inn for en
planmessig nedlegging av norsk

hadde tydelégvis skremt bor garskapet i alle land.
I fleire land, sxrleg i Tysk land, forde demonstrasjonane
til faglege konflikter i det
arbeidarane somme stader
vart mutt med lockout fordi
dei hadde gait fra arbeidet for a
demonstrere.
Men ikkje alle
slutta opp om kampen. Tyske
opportunistar kom med forslag
om a flytte feiringa til forste
sundagen i mai og berre arrangere kveldsmote for ikkje
stoyte borgarskapet.
At arbeidarar over heile verda
skulle bere fram krava sine i
mektige demonstrasjonar 1. mai,
er arbeidarklassen sitt eige pafunn. At dette var eit phfunn
borgarskapet ottast, viser dei
sterke tiltaka som vart sette i
verk for a hindrearbeidardemonstrasjonane. A gjere 1.mai
til ein tannlaus festdag er derfor svik mot arbeidarklassen.

jordbruk. Gjennomsnittlig 12
smfibruk blir nedlagt pr .dag her
til lands. Nar bondene stilte
sine krav i siste jordbruksopp gjor, ble de molt mecl voldgift.
Jordbrukernes gjenno msnitts Ionn ligger langt under industriarbeidernes og dette er hoved arsaken til tilbakegangen i jordbruksna2ringa. V irkn ingen av
dette er at sjolbergingsgraden
her i landet er betydelig svekka
om bare noen fa dr. Staten ma
holdes ansvarlig for en slik
jord-brukspolitikk, og bondene
har da ogsd Ott til aksjoner og
retta kraftige angrep mot
statens utsultingspolitikk. Det
klareste eksemplet er Hitra bondenes skattestreik.

Skj er ma bak desse mytene kunne
DNA setje den arbeidarfiedtlege
politikken sin ut i livet :
Kuing under NATO; unntakslover
som gjer arbeidsfolk rettslause
nar NATO-generalane finn det
for godt; auka utsveitting gjennom tidsstudier og rasjonaliseringar, samordna tariffoppgjer og
tvungen voldgift til a knuse lonnskampar. I 1962 streika arbeid arane i Sauda mot at 400 mann
skulle sbiast opp. 200 000 kr.
vart samla inn til stonad til
streiken. Desse kom aldri
fram til arbeidarane, fordi dei
vart sende gjennom forbundet og der stansa dei. Streiken enda
med nederlag.

og svartmaling av progressive
mot samordna oppgjerder, mot
som DNA har Ott i brodden for
rasjonalisering og tidsstudier,
mot tvangslovene i arbeidsmed Arbeidarbladet som tale livet og mot avgrensning av
rOyr
streikeretten. Den oppmoda
folk til a danne streikestotte 1. mai i ar ma alle som vil nemkomitear, kravde NATO ut av
ne seg progressive vere med
Noreg, stcdde det vietnamesiske
slh desse htaka pa arbeidarklassen attende. DNA skjelv for ei
f olket og kravde at DRV og PRR
matte godkjennast. Plattforma
masserorsle mot krisepolitikken
uttrykte stOtte til alle som vart
sin. Dei veit at statsdis.tat ved
andertrykt av USA-imperialismen tariffoppgjeret, arbeidsloyse og
reallonnnedslag vil vekkje har3g den sovjetiske sosialimperialmen i arbeidarklassen. Dei ser
ismen. Denne politikken er det
Fagleg 1.mai Front har fort
ei veksande rtprsle mot under vidare, og oppslutninga har auka
t rykkinga av dei demokratiske
rettane som i Hammerverk jamt, medan det stadig vert tynkonflikten og Jotul-streiken.
nare i rekkjene mellom horn Kravet om 200-mils fiskerigrenorkestra i festmarsjen til klassesamarbeidarane . 1. mai 1975
se vinn stadig breiare oppslutStadig fleire samLar seg til
gjekk 8000 i klassekamptoget til
Fagleg 1.mai Front. Som borgar - kamp mot dei imperialistiske
skapet i Europa ottast arbeidarsupermaktene USA og Sovjet. Alle
demonstrasjonane 1.mai 1890,
desse rØrslene og ka mpaysnitta
ottast i dag DNA/LO-toppen dei
kjem til uttrykk i toget til Fagleg
1.mai Front, og toget er derfor
ustanseleg veksande klassekampfarleg for DNA/LO-toppen. Samt oga 1.mai fordi dei er eit utorg.toget er eit opplegg for a vintrykk for ei jamt aukande kampkraft i arbeidarklassen. Det er
ne 1.mai attende til borgarskapet.
Einkvan progressiv har plikt til a
denne kampkrafta dei freistar
[-Andre at dette lukkast
kue med desse bolgjene av hets

Og DNA sitt synderegister fortsetter: full stonad til NATO-venen
USA og USA-imperialismen i IndoKina, svik mot kampane arbeidarklassen har fort og fcrer i Spania
og Hellas, freistnaden pa a trlbinde Noreg under europeisk
monopolkapital under EEC osb.
Dette er DNA sin politikk. Samorg.toget er eit DNA-partitog.
Kven kan forsvare a sto opp om
denne politikken 1. mai ?
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1. mai-demonstrasjonen blev en imponerende
monstring mot lockouten og tukthusloven.
Demonstrasjonen 1 Oslo den sterste pi lange tlder.
Antallet av deltagere anslies tll 25000.
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I 1970 var det 2000 som tok del
i klassekamptoget til Raud Arbeidarfront. Den pailitiske plattforma til toget reiste kampen

pa Bjolsen, Rodelokka, Valerenga og andre steder.
Natur-og miljovernveksjonen vil
inneholde viktige krav somNei til oljeboring nord for 62°
breddegrad.
Fortsatt kamp mot atomkraftverk.
Kamp mot avfolking og sentralisering - arbeidsplasser der folk
bor.
Kamp for bedre arbeidsmilj0.
Dette er noen av parolene.
idrettsaksjonen, kunstneraksjonen og andre grupper stiller sine
egne krav og danner seksjoner i
Faglig 1. mai Front-toget.

LEIEBOERFORENINGER,
MILJØVERNGRUPPER ETC
Faglig 1. mai Front vil inneholde egen boligseksjon, natur-og milj ► vernseksjon, kunstnerseksjon, idrettsseksjon osv.
Disse vil gi uttrykk for de viktigste kampkrava pa hvert enkelt
omrade.
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Boligseksjonen vil rette seg
mot Oslo kommunes folke-og
miljofiendtlige boligpolitikk og
to opp leieboerforeuingenes
kamp for a bevare eldre by deler. Samtidig vil det bli gift
full stotte til husokkupasjonene
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