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FAGLIG SOLIDARITET 1982
Faglig solidaritet I.mai 1982 ble danna
på en konferanse av faglige tillitsmenn
25.mars i år. Konferansen var innkalt
for å ta stilling til det vedtatte I.mai
opplegget til Oslo Samorg. Konferansen
fastslo at det også i år ville bli nødvendig med et alternativt tog til Samorgtoget, og Faglig solidaritet ble vedtatt
danna.
Hvor går hovedskillelinjene mellom
Samorg og Faglig solidaritet?
I. Samorgtoget blir et partitog.
DNA-, SV-, og NKP-re p resentantene i
Oslo Samorg vedtok at Samorgtoget
s skal ha partimarkeringer. Tor Halvorsen er allerede utpekt som hovedtaler på Youngstorget, etter diktat
fra Oslo Arbeiderparti, og bak NKPs
fane vil en kanskje finne støtteparoler for quislingregimet i Kabul.
Hestehandelen mellom DNA, SV, og NKP
i Samorg har resultert i et utvanna
og lite konkret parolegrunnlag. Ved
å framme almene paroler om fred og
nedrustning unnlater Samorg å ta stilling til hvem som må ruste ned og hvem
som truer verdensfreden: de to supermaktene USA og Sovjet. Supermaktenes
forbrytelser i Afghanistan og El Salvador nevnes ikke konkret.
Tor Halvorsen som hovedtaler representerer på ingen måte kampviljen
blandt de fagorganiserte mot lønnsnedslag og sosiale nedskjæringer.
Han vil tvert i mot garantere at DNAs
linje for klassesamarbeid og toppplans"kamp" mot arbeidskjøperne vil
stå sentralt i Samorgarrangementet.
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DU SKAL IKKE BO DEG 'HJEL:
NEI TIL OPPLØSNING AV BORETTSLAG!
Høyre-regjeringa har lagt fram sin nye
boligpolitikk. Den går bl.a. ut på å
oppløse borettslag, oppheve forkjøpsretten og oppheve takstbegrensningen
ved salg.
Dette vil være den siste spikeren i
likkjista til den sosiale boligpolitikken
her i landet. DNA-regjeringas politikk
tidligere har lagt grunnen for dette,
bl.a. gjennom rentepolitikken.
Regjeringa vil ventelig få flertall
Stortinget til å åpne adgang for oppløsing av de frittstående borettslagene.
Slike er det mange av her på Torshov.
Ved oppløsing vil leilighetene bli omsatt på det frie markedet og prisene vil
skyte i været. Det er sannsynlig at salgsverdien kan bli den 3-4 dobbelte av dagens
takst. For de som skal flytte inn på Torshov vil det bety en svær Økning i boutgiftene, mens bankene kan hove inn svære
rentegevinster.
På Torshov er det i dag et av de beste
bomiljøene i sentrum av Oslo. Oppløsing
av borettslaga vil uten tvil større spekulasjon i prisøkninger og økt gjennomtrekk.

For å nyskape en sosial boligpolitikk
må bl.a. følgende gjøres:
det må bygges minst 50.000 boliger pr. år.
J - sterkere offentlig kontroll av boligomsetning.
boliger må fritas for moms.
1 - lengre avdragstid og fastfrysing av
1
husbankrenta til 7,5%.
i- det må innføres rentetak.
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KOLLEKTIVTRAFIKKEN
I fjor vedtok Høyre, AP, og KrF et
fellesforslag til langtidsbudsjettet for
tilskudd til Oslo Sporveier som vil bety
drastisk reduksjon av kollektiv-tilbudet
i åra framover.
For 1982 er omfattende sparetiltak foreslått: - færre avganger for busser og
trikker, - reduksjon av drifttidens lende,
- total innstilling av ruter utenom rushtiden.
Vi på Torshov har allerede merka hva som
ligger i bystyrets fagre ord om Økt kollektivtilbud. Både trikkene og 20-bussen
har fått færre avganger. 27-bussen har
lenge vært trua med nedlegging.
Økt privatbilisme betyr dårligere bomiljø
med økt støy, forurensing og stress.
Trafikkulykkene øker i antall. Vi må kreve
at kollektivtransporten styrkes og ikke
saneres.
ARRANGEMENTER PÅ TORSHOV

30.april kl 19.30
Faglig Solidaritet på Torshov
har kjøpt "Den store barnedåpen" som
spilles på Torshovteateret.
Billetter fåes bl.a. på stand
på gaten lørdagene framover.
Etter forestillingen blir det en liten
sammenkomst i foieen, med salg av
forfriskninger.
Bygg Band spiller.
I.mai kl 09.45
Parkmøte i Torshovparken.
Musikk, kultur, appell.
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