faglig 1. malfront 1977

-enhet på
klassekampens grunn!

PAROLER FOR JERNARBEIDERSEKSJONEN
TIL FAGLIG 1.MAIFRONT
Gjør fagforeningene til kamporganisasjoner — kamp mot alt
klassesamarbeid
Kamp mot lønnsnedslag — avvis monopolkapitalens og
DNA/LO-ledelsens kombioppgjør
Forsvar streikeretten — nei til politi mot streikende arbeidere
Kamp mot tvungen overtid og skiftarbeid
36 timers arbeidsuke — 5 ukers ferie
Kamp mot helseskadelig arbeid
Forby asbest — Bort med prima plater — Fakta på bordet om
farlige stoffer og gasser — Gjør maskinene sikre før helsa blir
ødelagt
Full betaling for spisepauser — for reell arbeidstidsforkortelse
Kamp mot skatteplyndring og dyrtid
Nei til akkord-arbeid og trynetillegg — for skikkelige fastlønnsavtaler
Gratis daghjem på arbeidsplassen — utvida åpningstid
Lettere arbeid og 6 måneders lønna permisjon ved svangerskap
Kamp mot raisme og diskriminering av fremmedarbeidere
Kamp mot yrkesforbud og forfølging av kampvillige arbeidere
Vi krever alle oppsagte ved EB gjeninntatt i jobbene
Nei til 120 millioner fra LO-kongressen til A-pressa
Jernarbeidere nekter å finansiere DNA sin valgkamp
Forby «Norsk Front»
Avd. 1 og 235 ut av vennskapssambandet Norge-Sovjet
Reell boykott av eksport til Azania (Sør-Afrika) — støtt PAC
Kjemp for formålsparagrafen i Jern og Met: «For et sosialistisk
Norge»
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

3 TOG 1.MAI - MEN BARE ETT KLASSEKAMPTOG
For klassebevisste arbeidere finnes
det bare ett alternativ 1. mai —
Faglig 1. maifront. Det toget som
bl.a.
Oslo
Bryggearbeideres
Forening har slutta seg til. Faglig
1. maifronts krav viser klart standpunkt mot alt klassesamarbeid, mot
DNA/LO-ledelsens
kombioppgjør,

mot all imperialisme, mot supermaktene USA og Sovjet, mot «Norsk
Front», mot all kvinneundertrykking,
for å slåss for arbeiderklassens og
andre undertryktes interesser, for
streikeretten, for et sosialistisk
Norge.

GÅ IKKE I SAMORG-TOGET!
For det er en støtte til Aspengren
og hele DNA/LO-ledelsens direkte arbeiderfiendtlige politikk. Hvem går i
spissen for Kleppepakke og kombioppgjør som gir stadig mindre
penger i pungen? Hvem gir blanke i
dårlige arbeidsforhold, skiftarbeid
og forurensa miljø som arbeidsfolk
står oppe i? Hvem støtter NATO,
EEC og USA, og sier at Sovjet ikke
utgjør noen trussel? Hvem er så

glade i de feite pampelønningene sine
at de driver heksejakt og yrkesforbud mot all opposisjon i fagforeningene, mot de oppsagte EB-arbeiderne, og nå seinest etter årsmøtet i
avd. 1? Det er nettopp dem som
Samorg-toget lager valgtog for !
Valgtog for ei regjering som sender
politi mot streikende bryggearbeidere. Klassebevisste arbeidere har
ikke noe i Samorg-toget å gjøre!

GÅ IKKE I SV/NKP»-TOGET!
SV-ledelsen brøyt ikke med Samorg
fordi de var så uenige i hele politikken. Nei, de var misfornøyd med
taler-spørsmålet! De ville ha fram
partiet sitt. ( Det er jo valg-år ! ) Mens
i Trondheim går SV under parolen
«Fortsatt arbeiderstyre og A-regjering». Hvorfor har SV/ «NKP»-toget
ikke en parole mot DNA/LO-ledelsen? Hvorfor ikke en parole mot
USA-imperialismen? Hvor er parola
mot Sovjets imperialistiske politikk?
(umulig når «NKP» er med, de
støtter Sovjets okkupasjon av

Tsjekkoslovakia! ) Hvor er kravet om
forbud av «Norsk Front»? Hvor er
kravet for streikeretten? Flere spørsmål
kan
stilles.
Svaret
er :
SV/«NKP»-ledelsen
er
en
støttespiller til DNA/LO-ledelsen. At
de har eget tog i år, er fordi de
trenger et «valgtog». SV-lederne har
vist sitt sanne ansikt som streikesabotører gang på gang. SV-ledelsens
tog er et like arbeiderfiendtlig tog
som DNA/LO-ledelsens tog. Å gå i de
togene er å gi støtte til en arbeiderfiendtlig politikk !

GÅ I FAGLIG 1. MAIFRONTS TOG!
Følg bryggearbeidernes eksempel. Jernarbeidere har egen seksjon i toget.
Parolene på andre siden av arket har jernarbeidere sjøl kommet med forslag om. Finn din plass der 1. mai!

Oppmøte kl. 12 på Grønlands torg,
avmarsj kl. 13. Vel møtt!
Utgitt av Faglig 1.maifront i Oslo
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