tragligl
tragligl

enhet
front -1976
på
klassekampens grunn!

•

KAMP MOT ALL
KVINNEUNDERTRYKKING!
VÆR MED PÅ Å DISKUTERE
PAROLENE FOR FAGLIG 1. MAIFRONTS KVINNESEKSJON
MANDAG 5. APRIL KL. 19.30 I
BANKFUNKSJONÆRS SAMFUNN
INDUSTRIGATA 36
I Oslo går det to tog 1. mai. Det ene arrangeres av Samorg,
det andre av Faglig Første Mai Front.
Samorgs tog står for DNA-LO-ledelsens politikk. I årtier har
DNA-LO-ledelsen vært folkets fiender og i sak etter sak spydodden for en reaksjonær og arbeiderfiendtlig politikk. De er
USA-imperialismens lojale støttespillere, og samarbeider stadig
mer også med den andre imperialistiske supermakta. I fiskerigrensespørsmålet godtar de blindt diktat fra Sovjet, og de unnlater å reagere overfor klare provokasjoner i Barentshavet og
på Svalbard.
DNA-LO-ledelsen er også de undertrykte kvinnenes fiende. De
raserer kvinnearbeidsplasser, går mot daghjemspersonalets
kamp, saboterer kampen for sjølbestemt abort, holder kvinnene
nede i lavtlønnsyrker og hindrer aktivt kvinnene i å reise rettferdige krav i tariffoppgjøret.
Denne politikken støtter SV-ledelsen ved å slutte opp om Samorgs
arrangement. Men for kvinner og menn som støtter kvinnens
kamp mot undertrykking, er Samorgs tog ikke noe alternativ
1. mai. Uansett partitilknytning, det finnes bare ett klassekamptog, FFF.
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

Faglig 1. maifront er det eneste toget på 1. mai som retter seg
mot kvinnenes undertrykkere, mot monopolkapitalen og staten,
mot DNA-LO-ledelsens klassesamarbeid, mot imperialisme og
fascisme. Bare FFF er for enhet mellom undertrykte menn og
kvinner på klassekampens grunn, bare det er for sosialismen.
FFF innbyr kvinner til å danne egen kvinneseksjon i toget. På
arbeiderklassens kampdag skal kvinnenes viktigste klassekrav
bæres fram. Vi skal vise at vi vil fortsette kampen for sjølbestemt abort, for flere og bedre daghjem og mot at kvinnene
skal gjøres til syndebukker i krisa og sparkes først. Vi skal
også vise at kvinnekampen vokser både i bredde og i styrke,
og oppfordrer både organisasjoner og enkeltpersoner om å slutte
opp med egne, lokale paroler. Det er full parolefrihet så lenge
parolene ikke bryter med hovedgrunnlaget for toget, og enhver
kan slutte seg til enten de støtter hele eller deler av grunnlaget.
Som hovedgrunnlag for kvinneseksjonen foreslår vi:
KVINNENE - MONOPOLENES RESERVEARME
KAMP MOT RASERING AV KVINNEARBEIDSPLASSENE
FLERE OG BEDRE DAGHJEM - STATEN SKAL BETALE
FORTSATT KAMP FOR SJØLBESTEMT ABORT - ABORTLOVA ER ET SVIK
KAMP MOT PORNOSPEKULANTENE
EI LØNN Å LEVE AV - KJEMP MOT KRISEFORLIKET
AVVIS KLASSESAMARBEIDET. KVINNER OG MENN FELLES KAMP MOT MONOPOLKAPITALEN
FASCISME BETYR EKSTREM KVINNEUNDERTRYKKING
FORBY NAZIPARTIET NORSK FRONT
KVINNER TIL KAMP MOT ALL IMPERIALISME. KAMP
MOT SUPERMAKTENE USA OG SOVJET
BARE SOSIALISMEN KAN FRIGJØRE KVINNENE
KVINNENE TRENGER EN KAMPORGANISASJON

Kom på møtet 5. april for å diskutere dette grunnlaget. Ta
med lokale paroler!
MØT OPP PÅ GRØNLANDS TORG 1. MAI
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