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Krev Vietnam
Arbeidsløshet og
lønnsnedslag —
ut av
reis kampen!
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Kampuchea!
Norge i 1979:

1.MAI 1979
1. mai vil bli feiret under den største økonomiske krise siden 30- åra. I Oslo
har 240 Tandbergarbeidere nettopp blitt henvist til arbeidskontoret. Bare her i
byen har det forsvunnet 9000 industriarbeidsplasser fra 1971 til 1978. Mens
5000 saker ligger i «venteskuffen» på Oslo trygdekontor, går kommunen inn
for ansettelsesstop p . Arbeidsløsheten er nå 50 prosent større enn på samme tid
i fjor, og regjeringa regner med at den kommer til å bli enda større.
Til tross for lønns- og prisstopp vil det bli 4 prosent prisstigning i 1979. Og
ifølge Kleppe & Co går vi ikke bedre tider i møte. Regjeringa har allerede nå
varslet at lønnsoppgjøret i 1980 må bli et «moderat» oppgjør med statlig styring. I klartekst betyr dette nye lønnsnedslag.

STORE PROFITTER,
MEN ARBEIDSFOLK BETALER KRISA
Men ikke alle får svi for den økonomiske krisa. Eksportindustrien hadde i
1978 bedre tider enn på lenge. De store monopolene hovet inn kjempeprofitter. DNAs linje er klar: De rike skal skånes, profittene skal være størst mulig.
Det er arbeidsfolk som skal bære byrdene av krisa. Ikke bare gjennom lønnsnedslag, men også gjennom innstramninger på andre områder som er viktige
for vanlige arbeidstakere og deres familier: Få nye daghjem, nedbygging av
kollektivtransporten, økt boligdyrtid og lengre boligkøer.
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SOLIDARITET MED KAMPUCHEA OG ERITREA
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Ute i verden er det folk som har fått en ny fiende å slåss mot i året som har
gått.
Kampuchea er igjen okkupert av fremmede styrker. Vietnam har innsatt et
quislingregime i Phnom Pehn.
Med unntak av Sovjet og deres nærmeste allierte har en samlet verden fordømt den vietnamesiske okkupasjonen. Også for dem som ikke støttet Pol
Pots regime er det klart at Vietnam grovt har krenket Kampucheas nasjonale
sjølråderett og den internasjonale folkeretten.
I fjor kunne 1. mai feires i frihet i store deler av Eritrea. Men i 1978 kom
Sovjet og Cuba inn på arenaen. Forsynt med napalm og splintbomber, offiserer og rådgivere fra Sovjet og Cuba, har Etiopia igjen okkupert deler av Eritrea.
1. mai er arbeiderklassens internasjonale kamp- og solidaritetsdag. I begynnelsen av 70-åra var det kampen mot USA-imperialisme n som sto i sentrum
for klassekamptogene. I dag føres de to største frigjøringskrigene i verden mot
Sovjet og deres allierte, Etiopia og Vietnam. Det er støtten til Kampucheas og
Eritreas frigjøringskamp som må prege gatene 1. mai 1979.
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I Faglig 1. maifront skal alle de grupper som har ulike krav å stille mot
regjeringas krisepolitikk, for flere daghjemsplasser; utbygging av kollektivtransporten, flere og billige boliger, stå sammen og vise styrke. Du inviteres til
å reise lokale kampsaker fra arbeidsplassen eller bomiljøet ditt i toget.
Det vil være en viktig inspirasjon for folkene i Kampuchea og Eritrea om de
får vår støtte på arbeiderklassens internasjonale solidaritetsdag.
Faglig 1. maifront er et enhetsfronttog. Fagforeninger, interesseorganisasjoner og fronter inviteres til å slutte seg til på sitt eget grunnlag innafor heie
eller deler av hovedgrunnlaget.
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HOVEDPAROLER:
Krisa betyr lønnsnedslag og arbeidsløshet — reis
kampen
Krev frie forbundsvise oppgjør i 1980 — uten statlig
innblanding
Sovjet ut av Afrikas Horn — Fritt Eritrea
Vietnam ut av Kampuchea
Kamp mot all kvinneundertrykking
Kollektivtransporten må utbygges — ikke nedtrappes
Vi krever flere og billigere boliger
For et sosialistisk Norge
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BAK4oLDET Ø SPORVEIEN ER VELORGANISERT

INITIATIVTAKERE:
Faglig 1. mai-frontkomiteen i
Jan Gunnar Molde, varamann til
styret i Murernes Union
Sveinar Bones, medlem av hovedstyret i Oslo Sporveisbetjenings forening
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Oslo består bl.a. av:
Kåre Tallaksen, varamann til
styret i arbeiderforeninga ved
Vinmonopolet
Terje Skog, formann i Heismontørenes forening
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