ARBEIDER!
Gå i tog 1. mai
—slutt opp om
FAGLIG 1. MAIFRONT
p.

Hvorfor skal du gå i
Faglig 1. maifronts tog?
Det går ett rødt tog i Oslo 1. mai,
ett klassekamptog. Du som er arbeider skal gå i dette toget, i Faglig
1. maifronts tog. Det finnes ikke noe
annet alternativ.
For Faglig 1. maifront er arbeiderklassens eget tog, det eneste toget
som konsekvent og uten vakling forsvarer dine interesser. Samtidig
slåss det for hele den norske arbeiderklassens interesser, bærer
fram krav for undertrykte grupper —
og støtter den kampen verdens folk
fører mot imperialisme og underkuing.
Ved å slutte deg til Faglig 1. maifront tar du del i en brei solidaritetsbevegelse. Du vil gå skulder ved
skulder med dine kamerater. Du slår
et slag mot undertrykking og utbytting. Du slår et slag for enhet og
solidaritet. For et sosialistisk Norge!
Enhet på klassekampens grunn!
Dette er parola for dagen 1. mai.
Den gjennomsyrer hele toget, fordi
Faglig 1. maifront tar utgangspunkt i
klassekampen, kampen mellom
borgerskap og proletariat. Bryggearbeiderne i Oslo førte tidligere i år
en klassekamp mot mektige fiender.
De lenka seg sammen og sloss innbitt
mot
mot
skipsredergigantene ,
streikebryteri og politivold. De fulgte

fjorårets eksempler fra Linjegods og
Jøtul. De avviste klassesamarbeid.
For når borgere og arbeidsfolk
liksom skal samarbeide, da går kampen lukt i grøfta.
Toget du skal gå i, må være et tog
der du kan gå sammen med folk som
støtta bryggearbeidernes rettferdige
streik, og som støtter liknende
aksjoner i framtida.
For hvem er det som vil marsjere i
takt med pampene som prøvde å slå
beina under bryggearbeiderne, som
saboterer all kamp for å sikre deg og
kameratene dine bedre kår? Jo, i
sånn marsjtakt er det bare en handfull topplønte pamper og noen tilhengere som vil gå. Og dem overlater
vi gjerne til seg sjøl og et par
musikkorps 1. mai!
I fjor var vi 10.000
I årevis har ledelsen i DNA og LO
lagt ei klam hand over 1. maidagen.
De har brukt den til å demonstrere
for sin egen klassesamarbeidspolitikk. Tusenvis av arbeidere er blitt
drevet i passivitet.
I 1969 reiste vi en knyttneve mot
samarbeidstoget. Da gikk det første
Rød Arbeiderfront-toget i Oslo, med
paroler mot DNA/LO-ledelsens
klassesamarbeid, mot monopolkapitalen og imperialismen. Det er
de røde toga som har vokst i omfang,
mens Samorganisasjonens tog har
stått på stedet hvil eller gått tilbake.
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De siste fire åra har Faglig 1. maifront vært det største toget i Oslogatene. I fjor var vi 10.000 og slo pampetoget ned i støvlene. Du skal ikke
gå i toget fordi det er størst, men fordi det at Faglig 1. maifront har vokst
seg så sterkt, viser det at toget står
for ei riktig linje.
Nei til Samorg-toget!
Hvorfor skal du ikke gå i Samorgtoget? Dette toget er jo det «tradisjonelle» toget, det toget som får støtte
av DNA OG LO-ledelsen. Samorgtoget er sjølve regjeringstoget.
Nettopp derfor går du ikke der. For
hva har du til felles med Aspengren
og Nordli? I fjor stilte de opp
parolene «Trygghet i arbeid og inntekt» og «Enhet i kampen for arbeid
til alle». Disse frasene kan ikke dekke
over den råtne politikken toppene i
DNA og LO egentlig står for. Hele
kapitalismen er rysta av kriser.
Daglig ryker bedrifter overende og
folk settes på porten. Arbeidsledigheten de siste åra har vært den
største sia krigen. I verftsindustrien
er 15.000 arbeidsplasser trua. «Oljeeventyret» har ikke gitt folk flest fem
øre. Tvert imot: Tariffoppgjøret i
fjor og det «lille» oppgjøret i vår var
det dårligste på årtier. Hvor blei det
av skattelettelsene til Kleppe ? Hvorfor er det sånn at prisene fyker til
himmels og lønna aldri strekker til?
Fordi DNA/LO-ledelsen fører en
politikk som tjener kapitalens interesser. Det ene storkonsernet etter det
andre melder om rekordprofitter.
Mens arbeidsfolk må svette ut, pumpes milliarder inn i bankerotte
rederier som eies av et par kakser og
nærmeste familie! Alt dette skjer under ei såkalt «arbeiderregjering».
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Vekk med valgflesket!
Denne «arbeiderregjeringa» er så
frekk at den har fiksa følgende
hovedparole til Samorg-toget: «Fortsatt arbeiderstyre og A-regjering».
«Fagbevegelsens tog» skal gjøres til
et reint parti-tog for DNA. Alle
paroler er sikta inn mot valgkampen.
Vi vil ha valgflesket vekk fra gata
1. mai. I Faglig 1. maifronts plattform heter det klart og tydelig: «Partiseksjoner og paroler for bestemte
partier blir ikke tillatt.»
Dette viser at det er en avgrunn
mellom Samorg-toget og det toget du
skal gå i. I Faglig 1. maifront stiller
du opp for deg sjøl og arbeiderklassens kamp, ikke for et parti som
vil omgjøre denne kampen til en konkurranse om å stappe Stortinget fullt
av talsmenn for sin egen klassesamarbeidspolitikk.
Hva med SV og NKP?
Det som førte til bruddet i Samorg
mellom DNA og SV-ledelsen/NKP,
var ingen uenighet om plattforma for
1. mai, men uenighet om talerspørsmålet. Og parolene som SVledelsen/«NKP»stiller for 1. maitoget, viser at de ikke representerer
noe alternativ til DNAs tog:Ingen
paroler mot
DNA/LO-ledelsens
samarbeidspolitikk, ingen paroler til
forsvar for streikeretten, ingen
paroler mot trakassering og suspensjoner av klassebevisste arbeidere.
om
sagt : uansett
SVKort
ledelsen/«NKP» går sammen med
DNA 1. mai eller i eget tog, er de ikke
noe annet enn et haleheng til DNA.
Røde fraser kan ikke skjule deres
praksis: Da Linjegodsarbeiderne
terrorpoliti
mot
sloss
og
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,ASSESAMARBEID
IL KAMPORGANISASJONER
,IKERETTEN
streikebrytere i fjor vår, sendte SVledelsen ut direktiv til medlemmene
sine om ikke å støtte streiken. Mens
arbeidsfolk trakk paralellen «Menstad 1931 — Linjegods 1976», snakka
Berge Furre om sløving av
streikevåpnet og «gåvepakke til
høgresida». Under Zink ens treiken
var Bjørgulf Froyn — faglig leder i
SV — på bedriftslederseminar i
Bergen og her retta han grove angrep
på nettopp dem som gikk i spissen for
støttearbeidet til zinkenarbeiderne,
streikestøttekomiteene.
Ingen
forundres
at
over
«Sosialistisk arbeiderenhet» ikke
nevner supermakta Sovjet i oppropet
sitt.
fredBresjnevs
falske
spropaganda har hatt sine ivrigste
budbærere i «Friheten» og Ny Tid.
Men mange har trodd at lederne i SV
og NKP har gått mot den imperialistiske supermakta USA. Oppropet
fra
«Sosialistisk
arbeiderenhet» gir svaret. Ikke en
parole
mot
USAeneste
imperialismen.
Vi kan slå fast: Eneste forskjellen
mellom Samorgtoget og SV-toget er
at de de er valgkamptog for hvert sitt
parti foran stortingsvalget til høsten.
Arbeidere og undertrykte
i alle land foren dere!
1. mai vil du også være med på å gi
et handslag til kjempende kamerater
i andre land. Du vil støtte frigjøringskampen i det sørlige Afrika. Du vil
vise hatet ditt mot juntaen i Chile. Du
vil rekke ei neve til fengsla arbeidere
i Polen.
Samorg-toget reklamerer også for
«fred i verden». Men aldri om de der i
gården eller i SV og NKP vil gå ut og
a.

si sannheten: Kapprustinga fortsetter
med
krigsforberedelser
mellom supermaktene USA og Sovjet.
Den som ikke går mot disse to imperialist-kolossene går i virkeligheten ikke mot imperialismen.
Faglig 1. maifront har høsta rike erfaringer
med
internasjonal
solidaritet og stiller de viktige og riktige parolene.
Få tak i plattforma vår!
Bli med i det forberedende
arbeidet!
Faglig 1. maifront har lagd ei
brosjyre med plattforma for Oslo.
Her finner du hovedparolene og forslag til underparoler. Plattforma får
du på stands i byen. Der eller med
1. mai-aktivister på jobben bør du ta
en prat om hva du lurer på og hva du
kan gjøre sjøl fram til den store
dagen.
Det har alltid vært sånn at enkelte
grupper slutter seg til toget på sitt
eget grunnlag, så sant det ikke strir
mot parolegrunnlaget for toget. Du
står fritt til å gå under den saka du
brenner mest for, uten at du nødvendigvis bør være enig i alle
parolene i toget.
Men viktigst er det at toget skal
være farga av lokale paroler. I den
faglige seksjonen skal vi ha fram
flest mulig av de kampsakene Osloarbeiderne vil ha reist. Bli med i arbeidet på jobben eller i en lokalkomite.
Da må du hive deg med og gjøre en
innsats hvis du kan! For det er 10.000
enkeltinnsatser som skaper et slagkraftig 1. maitog.
j.
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Arbeider!

Gå med i ditt eget tog 1. mai!
Vend ryggen til Samorg-toget
og SV-toget
Velg side i kampen mot
kapitalismen og imperialismen!
Gå med arbeiderklassen, mot
borgerskapet og
klassesamarbeidsfolka!
Vis enhet og solidaritet med
kamerater i Norge og over hele
verden!
Reis den røde fana 1. mai!
Flere opplysninger får du fra
Faglig 1. maifront 1977, Tollbugata 7, 3.etasje,
inngang Skippergata, tlf. 41 40 32.
Postadresse postboks 816, Sentrum, Oslo 1.
Postgirokonto 2 25 10 64

OPPMØTE KL. 12,
AVMARSJ KL. 13
FRA GRØNLANDS TORG
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

