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GOD TUR TIL GRØNLANDSTORG 1. MAI!
Vi er tillitsvalgte fra Oslo Samorganisasjon som har tatt initiativ til Faglig
har god
Vi
mai 1985.
Solidaritet 1.
tradisjon i å arrangere landets største
klare det
Hjelp oss til å
1. maitog.
igjen.
faglig utgangspunkt,
Selv om vi har et
vil dere av parolene se at en rekke
interessegrupper har samarbeidet med oss
- og gitt sitt preg på toget.
AVVIS PARTIMISBRUKET AV FAGBEVEGELSEN
Faglig Solidaritet-85 er et klassekamptog - vi avviser all partimisbruk og
dirigering av 1. mai arrangementet.
Vi
er ikke
interessert i valgkamptog for
Arbeiderpartiet.
NEI,
mai
er
1.
arbeider- cg fagbevegelsens dag, ikke
partienes dag.
Vi vil derfor
ikke tillate partimarkeringer og partiseksjoner.
LA OSLO LEVE - STATENS ANSVAR
kravene fra
på
FS-85 legger stor vekt
høst.
Staten
budsjettkampene i fjor
vi
godtar
ødelegger kommunenes økonomi,
problemene veltes over på penikke at
sjonister og vanlige lønnstakere.
REIS KAMP MOT ARBEIDSLØSHET
SKJÆRINGER

OG NED-

Samtidig med at arbeidsløsheten øker på sine
det offentlige ned
skjærer
veltes
over
på
utgiftene
budsjetter,
FS-85
vil
arbeidsfolk.
sloss for
industriarbeidsplassene, vi vil slå tilbake på alle forsøk på å ta fra oss oppsom
arbeidete rettigheter
sykelønnswww.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

mot innføring av
Kjempe
ordninga.
bruk av
karensdager og for ubegrenset
egenmeldinger.
ved
tariffvoldgift
Vedtak om bruk av
med kamp - vi må
oppgjørene
må møtes
å støtte
denne
tvinge LO-ledelsen til
kampen.
KAMP MOT USA OG SOVJETS KRIGSPOLITIKK STØTT DEN 3. VERDENS KAMP FOR NASJONAL
FRIGJØRING OG UAVHENGIGHET.
NEI TIL SUPERMAKTENES ATOM-KAPPRUSTING.
FS-85 stiller
til begge
superkrav
maktene
samtidig
om atomnedrustning,
føres mot
støtter vi
den kampen som
supermaktene.
Det er USA og Sovjet som
sine
truer verden med atomkrig, med
enorme våpenarsenaler
har de et sterkt
osv.
press mot Europa, Midt-Østen, Asia
Vi går derfor inn for et sterkt og uavforsvar
Et
hengig forsvar
av Norge.
uten atomvåpen og uavhengighet av NATO.
FULL
6-TIMERS
NORMAL-ARBEIDSDAG
MED
LØNNSKOMPENSASJON FOR ALLE INNEN 1992.
Faglig Solidaritet - 1985 er delt opp i
seksjoner,
faglig seksjon blir
foruten
kvinner,
som:
det ulike
seksjoner
samer,
forsvar,
Anti-imperialistisk,
anti-rasistisk, ungdom, natur, homofile,
kultur,
arbeidsløse,
anti-atomvåpen,
by/bolig, målaktivister og studenter.
Det vil være reservasjonsrett og som før
vil det være anledning til å slutte seg
slik
En
til toget på egen plattform.
ikke
bryte
må selvfølgelig
tilslutning
med togets grunnlag.
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FAGLIG SOLIDARITET 1985.

Avvis partimisbruket av fagbevegelsen.
La Oslo leve - statens ansvar.
Forsvar det offentlige helsetilbudet Nei til privatisering.
6 timers normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon for alle innen 1992.
Reis kamp mot arbeidsløshet og nedskjæringer.
Gjenreis sjukelønnsordningen.
Avvis Syses industripolitikk - Støtt
Syd-Varanger og Sulis.
Fleksibel pensjonsalder fra fylte 62
år.
Arbeidere og undertrykte i alle land
foren dere.
Kamp mot begge supermakter USA og
Sovjet.
Støtt den 3. verdens kamp for nasjonal frigjøring og uavhengighet.
LO: inviter den palestinske fagbevegelsen til LO-kongressen.
Sovjet ut av Afghanistan - Støtt den
væpna motstandskampen.
regjeringa
og
Fordøm
LO:
USAS
agresjon mot Nicaragua.
Sør-Afrika: Full boikott nå.
For et sterkt atomfritt og uavhengig
forsvar utafor NATO.
Oslo som pornofri by.
Kamp mot all rasisme.
Anerkjenn samenes nasjonale rettigheter.
LO og NAFs nulloppgjør - Gavepakke til
kapitalen.
La ungdommen leve - spreng budsjettet.
Jentene har kraft og tæl - vi vil
tjene penga sjøl.
Opp alle jordens homofile.
Lær av stuntpoetene: Lars Roar Langslet les dikt på Stortinget.
Oslo Østkant har et språk - hetser'u
blir det bråk.
Høyere utdanning - Statens ansvar.
Titania: hold giften for dere sjøl.
For et sosialistisk Norge.
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