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HVORFOR SLASS VI?
Vi sloss fordi folket vårt har vært kolonisert og undertrykt i flere
hundre år - av tyrkere og egyptere, italienere og briter, og nå av Etiopia.
HVA ER NIALET MED KAMPEN VAR?
Vi vil frigjøre landet vårt og folket vårt. Vivil bygge opp et
samfunn hvor ingen blir utbyttet - et samfunn hvor arbeiderklassen
i allianse med bøndene og andre revolusjonære har makta. Menn og
kvinner skal ha full likestilling med de samme'rettighetn; på alle om-Cider.
HVEM ER HOVEDFIENDENE VARE?
Fascistjuntaen i Etiopia, Sovjets sosialimperialisme og deres
lakeier er hovedfiendene våre i dag. Sovjetiske Migs fløyet av
kubanere bomber sivilbefolkningen i de frigjorte områdene i landet
(Ylen dette skal ikke hindre oss fra å nå våre mål. Vårt eritreiske
folk skal med våpen i hånd gi dem det svaret de fortjener.
AVTALEN OM ENHET MELLOM ELF OG EPLF
Skal vi vinne full uavhengighet for Eritrea, er det-av avgjørende
betydning å opprette EN nasjonaldemokratisk front. Vissheten om
dette har ført de to frontene våre ELF og EPLE sammen for å opprette samarbeidskomiteer på forskjellige områder. Etter en samarbeidsfase skal det holdes en enhetskongress som vil danne
grunnlaget for en nasjonaldemokratisk front med en ledelse.
Denne enhetsavtalen må hilses med glede og støttes av alle
demokratiske og progressive krefter i verden.
1. MAI I Alt ER EN HISTORISK DAG FOR DEN ERITREISKE ARBEIDERKLASSEN!
Den eritreiske arbeiderklassen, som er medlemmer av masseorganisasjonene i c;.? to frigjøringsbevegelsene, er fortroppen i revolusjonen vår. De er garantien for framgangene i kampen vår. De går
i spissen for å utledde de føydal-borgelige samfunnsforholdene
i Eritrea.
VAR KAMP TRENGER STØTEE FRA HELE VERDEN!
Vi sloss en rettferdig kamp. Dere må støtte oss
i å avsløre den fascistiske naturen til den etiopiske juntaen,
så vi kan nå mål.-ane våre for sjølberging,
i å bygge opp landet vårt igjen med bl.a. medisinsk og annen
materiell hjelp.
FORDOM DEMONSTRASJONEN TIL »KUL/KA»
Alle må fordømme demonstrasjonen som "KUL/KA"("Kommunistisk Universitetslag/Kommunistisk Arbeiderforbund") arrangerer. Den har som
mål å splitte det eritreiske folket og gjennom det tjene koloniherrene og supermaktene.
Enhetsavtalen mellom ELF og EPLF er et hardt slag mot disse kreftene.
ELF APPELLERER TIL DEN NORSKE ARBEIDERKLASSEN OG HELE DET NORSKE FOLKET
Vi oppfordrer alle om å støtte den rettferdige kampen det eritreiske
folket fører.
ERITREA er et nytt Vietnam:
Vi, eritreiske arbeidere i Norge og i Eritrea overbringer dere
våre revolusjonære hilsner.

- ARBEIDERE I HELE VERDEN - FOREN DERE!
NED MED KOLONIALISMEN, VERDENSIMPERIALISMEN OG SIONISMEN!
DE UNDERTRYKTE MASSENE SKAL SEIRE!
STØTT DET ERITREISKE FOLKET:
Eritrean Red Cross and Crescent Society
Postgiro 2 31 50 59
Boks 80, Blindern, Oslo 3.

Flere opplysninger:
EDYU/ELF
Boks 80, Blindern, Oslo
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