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•

FAGLIG SOLIDARITET 1. MAI 1982 ble danna på en konferanse av faglige
tillitsmenn den 25. mars. Konferansen var innkalt for å ta stilling til det vedtatte
1. mai-opplegget til Oslo Samorg.
•
Konferansen konstaterte at Samorgs 1. mai-opplegg ikke hadde tatt hensyn til
det sterke ønske fra fagorganiserte i Oslo om ett samlende demonstrasjonstog. Å
få til et slikt tog i år' måtte forutsette:
at det ble vedtatt skarpe og klare paroler om de viktigste sakene i Norge og
internasjanalt,
at alle partimarkeringer ble holdt utenfor arrangementet.
Samorgvedtaket oppfyller ingen av disse forutsetningene. På denne bakgrunn
vedtok konferansen å danne FAGLIG SOLIDARITET 1. MAI 1982. Konferansen vedtok hovedparoler for demonstrasjonen og ba de samorgrepresentantene
som tilhørte mindretallet på Samorgs 1. mai-møte, å utgjøre hovedkomite.
FAGLIG SOLIDARITET 1. MAI 1982 vil utenom den faglige seksjonen ha
egne seksjoner for ulike saker/områder som internasjonal solidaritet, anti-rasisme, same, mot atomvåpen, 'ungdom, student, barn, kvinne, homofile, kultur,
anti-nazi og natur og miljø. Det vil også være en egen seksjon for lokale bydelskrav (boligseksjon).

Oppmøte:

Grønlands torg
kl. 12.30
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

HOVEDPAROLER FOR FAGLIG SOLIDARITET 1. MAI 1982:
Vekk med lønnstaket — fri, lokal forhandlingsrett.
Stopp NAF — kjøpekrafta opp på 79-nivå.
Vi godtar ingen lønnsnemd eller kopling.
Enhet i fagbevegelsen.
9010 lavlønnsgaranti — stopp hetsen mot oljearbeiderne.
Forsvar industriarbeidsplassene i Oslo.
Kamp mot all arbeidsløshet.
Full Støtte til SOLIDARITET — Sovjet, henda vekk fra Polen.
Frihet for El Salvadors folk — Nei til USA-innblanding.
Full støtte til DISK — Støtt kampen mot militærdiktaturet i Tyrkia.
Sovjet ut av Afghanistan — Full støtte til motstandskampen.
Nei til alle atomvåpen.
Fjern alle atomvåpen rettet mot Europa — Atomvåpenfritt Norden.
Nei til utplassering av nye A-våpen i NATO — Sovjets SS-20 raketter må fjernes.
Senk husbankrenta — ned med gårdeierveldet.
Overklassen har penger kommunekassa trenger — Innfør rentetak — skatt på luksusboliger.
Stans raseringa av kollektivtrafikken — statsmidler til Oslo.
Stopp nedskjæringene i helse- og sosialsektoren.
Anerkjenn samenes nasjonale rettigheter.
Nei til all kvinneundertrykking.
Forby alle rasistiske og nazistiske organisasjoner.
21. For et sosialistiske Norge.

H OVEDKOMMITE:
Håvard Libæk
Tore Kristiansen
Per Schanke
Preben Christensen
Synnøve Strande
Astrid Skrei ting
Ottar Solberg

Følgende representanter i Oslo Samorg:

Håkon Sv. Høst
Thorvald Steen
Sveinar Bones
Gullbrand Helteberg
Terje Skog
Morten Falck
Tore Gulbrandsen
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