OM HAUGESUNDS DAGBLAD OG YTRINGSFRIHETEN
I går arrangerte FNL-gruppa i Hgsd. en fredelig demonstrasjon mot USAimperialismen med særlig vekt på "Green Borets", dens siste propagandaframstøt her i Haugesund. Dette ble tatt ille opp i visse kretser. En
gjeng fascistyngel forsøkte etter beste evne å ødelegge demonstrasjonen.
I ytringsfrihetens navn rev silkerampen ned transparenter, og dro løpesedler ut av hendene på folk.
Hva skriver så høyreorganet Haugesunds Dagblad om demonstrasjonen?
I lederen i dag 20/6 står følgende:"I motsetning til de vestlige demokratier der ethvert menneske har en hellig rett til å gi utrykk for sin
mening,frykter man i kommuniststatene denne frie rett til tanker og
meninger mer enn noe annet.Det er slike systemer vi vil få også her i
landet hvis disse ytterliggående unge mennesker engang skulle vinne
fram. Det demonstreres gjennom demonstrasjonene mot "Green Berets".
Derfor må vi se disse demonstrasjonene som det de virkelig er:
protester mot ytringsfriheten. Man kan ikke tydeligere demonstrere sin
utakt med den norske almenhet."
Vi gjennomførte en demonstrasjon på fredelig måte for å gi uttrykk
for vår mening. Vi ble utsatt for fascistpøbel og HDs vrede, de førstes
framferd hadde lite til felles med forsvar for ytringsfrihet. Men hvem
blir beskylt for å "protestere mot ytringsfriheten" ? Dersom HD mente
noe med sin leder, burde de gått til skarpt angrep mot de som krenker
et menneskes "hellige rett til å gi uttrykk for sin mening".
I går prøvde høyrepøbelen å ødelegge den anti-imperialistiske
demonstrasjonen og det etterfølgende møtet. Disse folka møtte sjølsagt
ikke fram med argumenter, skjellsord mot anti-imperialister, bråk
under møtet, og ødeleggelse av plakater var derimot relevante uttrykksmidler som de fant å kunne bruke. Er det kanskje dette disse folka,
godt assistert av HD, mener er å forsvare ytringsfriheten?
Forsvarer så HD menneskets"hellige rett" til ytringsfrihet,forsvarer HD folkenes interesser når de åpent støtter USAs folkemord i
Indo-Kina, når de åpent støtter USAs og andre Nato-lands grufulle
forbrytelser mot det greske og det portugisiske folk, når de åpent erklærer at nettopp USA- det land som påfører verdens folk større lidelser
enn noe annet land i verdenshistorien- er en forsvarer av folks interesser overalt!! Dette viser bare en ting: Disse folka tråkker med glede
på andre for sjøl å kunne stå oppreist.
Høyrepøbelens opptreden interesserer oss lite- de trenger ikke vår
hjelp for å bli avslørt; det greier de sjøl gjennom sin egen oppførsel.
La dem ture fram- HD med sine hyklereske ord om ytringsfriheten og
fascistyngelen med sin pøbelaktige opptreden.Deres handlinger virker
bare som en boomerang som slør tilbake på dem sjøl, og ingen andre enn
dem sjøl.
SEIER FOR FNL!
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN!
TIL KAMP MOT "GREEN BERETS"!
USA UT AV INDO-KINA!
NORGE UT AV NATO!
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