SV PRØVER Å HINDRE AT FAGLIG 1.MAI-FRONT PÅ TORSHOV HOLDER PARKMØTE
Faglig l.mai-Front på Torshov og Sinsen har fire år på rad markert arbeiderklassens internasjonale kampdag med et arrangement i Torshovparken. I år har
imidlertid Faglig l.mai-Front blitt nektet å holde parkmøtet, - med den begrunnelse at parken allerede er opptatt av Sosialistisk Venstreparti.
Men hva er realitetene ?
SV og "NKP"s møte, kamuflert som "Sosialistisk Arbeiderenhet", tar ikke til før
klokka 1130 - halv tolv - ved musikkpavillionen. Likevel har SV fått reservert
heile parken fra klokka 9 til 15, av politiet og Oslo Kommune. Det er både tid
og plass nok til å arrangere et møte ved Fernanda Nissen statuen klokka 10, eller
1030 uten at arrangementene kolliderer på noen måte. Men Oslo Kommune, Park- og
Idrettsvesenet, sier at siden SV søkte først, så har de rett til å disponere
parken for det tidsrommet søknaden gjelder.
SKAL SV BESTEMME OM FAGLIG 1.MAI-FRONT SKAL HOLDE PARKMØTE ??
Oslo Kommune "beklager", men det er opp til SV å avgjøre om andre arrangører skal
slippe til i parken i den tida SV sjøl ikke har noe arrangement!: Men med vilken
rett kan SV disponere parken på et tidspunkt de sjøl ikke holder noe møte ? Med
vilken rett, - og med vilken hensikt,- skal de kunne nekte andre å avholde et
møte som er avsluttet lenge før deres eget møte tar til ??
NEI FRA SV ; ET ANGREP PÅ YTRINGSFRIHETEN.
Sjøl om Faglig l.mai-Front var uenig i at SV skulle kunne avgjøre dette spørsmålet,
ble det tatt kontakt med formannen i det lokale SV-laget, Lars Oltedal, og den ansvarlige for arrangementet, Tomas Hoel. Begge"nektet" faglig l.mai-Front å holde
sin markering. Det var SV som hadde fått tillatelsen, og sjøl om de ikke kom til
å bruke parken heile tida, skulle nok politiet sørge for at ingen andre slapp til.
Dette er et grovt angrep på ytringsfriheten, satt i scene av SV, støttet og bygget
opp av politiet og Oslo Kommune.
SVs SANNE POLITISK ANSIKT.
Dette er historien om hvordan SVs sanne politiske ansikt ser ut, når den demokratisk(
maska flerres av, og den røde make-upen tørkes bort. Og det er ikke noe vakkert syn
som stirrer oss i møte. Deres nei til Faglig l.mai-Front er et nei i Bresjnevs ånd.
Det er derfor ingen overraskelse at SV og "NKP"s arrangementer l.mai ikke tar avstand fra supermakta Sovjet, og okkupasjonen av Tjekkoslovakia, - og at de ikke
støtter de polske arbeidernes kamp mot utbytting og undertrykking. De står for den
samme politikken, bare de får lov til å slippe til.
MØT FRAM VED "ROSEFRILUFTEN" .
Sjøl om Faglig l.mai-Front er nektet å holde sitt arrangement,- kan ikke vi som
støtter den politikken de står for bøye oss for dette diktatet.Da ville det bare bli
to borgerlige arrangmenter i parken l.mai, SVs og DNAs. Møt derfor fram på plassen
ved "Rosefriluften" klokka halv elleve - 1030.

www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april
2012)
l.mai-aktivister

på Torshov/sinsen.

