ROD ARBEIDHIFRONT
1. MAI ER NEI TIL EEC I
SOLIDARITET MED FOLKENE
IINDOKINA!
KAMP FOR EGNE KRAV
OG INTERESSERI
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Siden 1968 har Rød Arbeiderfront samlet folk som ikke ville la
DNA/LO-ledelsen få monopol på 1. mai. Mot DNA-toppenes tivoli og
borgerlige floskeltaler satte Rød Arbeiderfront demonstrasjoner for folkets
krav, den internasjonale solidariteten og 1. mai som kampdag.
Dette har gitt oppslutning. I fjor var det Rød Arbeiderfront-tog nær 30
steder. I de tre største byene samlet disse togene mer enn andre
demonstrasjoner til sammen! Bare i Oslo gikk nær 5000 med Rød
Arbeiderfront, mot under 3000 i DNAs tog.
I år var det alt j begynnelsen av april klart at det blir Rød Arbeiderfront
over 60 steder. I Oslo, Bergen og Trondheim og mange andre steder tror vi
dette blirhovedoppmarsjen 1. mai.
I ÅR ER DE VIKTIGSTE PAROLENE:

KAMP MOT EEC NEI TIL SALG AV NORGE!
EEC-medlemskap er den viktigste
truselen mot folket nå. I et kamptog for folkets krav må dette sjølsagt stå i sentrum .
KAMP MOT DYRTID OG FORVERRING

Vi har alle fått merke på kroppen
dens voldsomme prisstigningen det
siste året. Lønna har ikke fulgt med
- i tillegg er vi nå inne i et
lønnsoppgjør hvor LOs krav er rein
kapitulasjon for NAF. Det siste året
har vært preget av forverring av
vilkåra for arbeidere, bønder , utdanningssøkende og andre grupper.

I tillegg tre allmenne paroler :
KAMP
MOT
KAPITALEN

MONOPOL-

Det er de store monopolene som
er drivkraften bak EEC-politikken,
det er storbankene som trekker i
trådene når bedriften blir lagt ned
og arbeiderne satt på gata. Det er
monopolene med ELKEM i spissen

som spiller høyt spill med arbeidsplassene for å tvinge igjennom
EEC-medlemskap .
KAMP MOT KLASSESAMARBEID

Vi går imot samarbeid med
monopolkapitalen . Samarbeid med
dem som forsøker å tvinge gjennom
EEC-medlemskap , bedriftsnedleggelser og forverring for folket er
kapitulasjon. Nå må vi reise kampen
mot de i arbeiderbevegelsen som går
inn for kriseforlik med monopolene
- de som sier at arbeidsfolk skal
betale den krisa som kapitalistene
sjøl har skapt. LO-ledelsens lønnsoppgjør»krav» er kriseforlik med
monopolkapitalen .

KAMP MOT IMPERIALISMEN
overalt i verden - (enten det er
den tyske imperialismen som truer
oss fra EEC, den amerikanske imperialismen som rammer Indo-Kinas
folk, eller den Sovjet-imperialismen
som rammer tsjekkoslovakiske og
polske arbeidere) - en sjølsagt ting
på arbeidernes intenasjonale kampdag.
.
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OM LØNNSOPPGJØRET
FOR ET SKIKKELIG LØNNSOPPGJØR!
Den pris- og skatteøkinga som har vært de siste åra· og som det er grunn
tilså frykte i tida som kommer, gjør det nødvendig å stille vesentlig
annerledes krav enn dem LO-ledelsen operer med. Ellers vil lønnstakerne
.
stå igjen med dårligere levestandard enn før.
Alle arbeidere og funksjonærer bør sjøl stille krav og være forberedt på å
kjempe for å få dem gjennom. Streiken i 1970 viste at bare de sorn•gikk til
~
streik gikk ut av det uten tap.
RØD ARBEIDERFRONT vil bli den eneste demonstrasjonen der det vil
bli mulig å demonstrere for skikkelig kompensasjon i lønnsoppgjøret.

OM BYGDE- OG BONDEBEFOLKNINGEN
Reis kampen mot tvaflgsflytting og avfolkingr :~rev arbekfspta·~ser
folk vil bo! Bekjemp statens distriktsfiendtlige-· »landsdelsi,.laner»
samferdselspolitikk! Vern o~ den dyrka jorda! • ~~t_t. .bønden~s k,rav
skikkelige jordbruksoppgjør! EEC v4 rasere , la-~ygda, -jordqrult
fiske! Reis kraftige bygdeaksjone~ mot EEC!
•'
'
·

der
og
om
. og

~.:'

. ~.~:.

OM NATUR- OG MILJØVERN :
-.,_• '.
Kjemp mot monopolkapitalens ødeleggelse av vårt ll;vsiniljø! (jemp mot
forgiftningene både innenfor og utenfor fabrikll:p,brtene! Kjemp mot
raseringa av natur-ressursene. Kj~I!lP mot umene5keliggjøringa "av bomiljøet i byene. Levelig miljø
folket framfor pr9fitt ' til kapitalistene!
EEC vil hindre miljøvern i Norge!
~ _ ...

for

OM KVINNENE :
·
. .
Kjemp mot undertrykkinga av kvinner.-Kjemp rot.lik.rett og lik mulighet
til utdanning, jobb og lik lønn. Kjemp for flere ~ bed~e barnehager og
daghjem tilgjengelig for alle. For rett til abo(,t._'.;,- og for skikkelig
prevensjonsveiledning, trygd og daghjemsplasser ?sv: slik .. at abort blir
unødvend,ig. Kjemp mot kapitalismens misbruk av ~v.ittner som »salisvare» i
reklame og pornografi. Kjemp mot EEC der alle arf>ejdsfol'k undertrykkes
·
·
og kvinner spesielt.

OM UNGDOMMEN :
~.c.:
Paroler som : Støtt elevenes og lærernes keøi,f- :·m ot forve~ring av
arbeidssituasjonen i skolen, Krev flere ungdoms~_b er og fritidstilbud.
Full frihet

ro, politisk og økonomisk kamp i det

·"'I· •

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

Politiske lag, interessegrupper, fritidsklubber og enkeltpersoner:
·Slutt opp om RAF-togene 1. mai.

Rød Arbeiderfronts oppgave er å være uttrykk for ane •former for folkets
kamp. En fagforening, et ungdomslag, en fredsgruppe, mållag eller en
hvilken som helst annen gruppe kan slutte seg til en av parolene eller ta
opp en sak som ikke står i motsetning til dem. Det er tilstrekkelig.
Et boligstrøk saneres fordi en storbank tjener på det. En storbedrift
forgifter omgivelsene. Ei bygd blir uten livsgrunnlag. Det er:monopolkapitalen som dikterer politikken, slik at alt dette kan skje. Derfor er motstand
mot dette ledd i samme kampen, og har sin plass i toget 1. inai.
·
Du kan gå med i en Rød Arbeiderfront-gruppe: Kanskje den er i
boligdistriktet, på jobben eller skolen og tar opp spørsmål derfra. Eller den
består av folk med felles interesser. Noen steder er det alt egne grupper av
målfolk, småbrukere, kulturarbeidere, idrettsinteresserte osv. En god ide
over alt : Kvinnegruppe. Gruppene lager propaganda og paroler.
Slik blir
1. mai trening til et virkelig »demokrati i hverdagen» som du sjøl blir med å
forme.
Er det ingen gruppe der du holder til, eller mener du et viktig spørsmål
blir liggende? Ta initiativet sjøl! Kjenner du steder der du mener det
finnes muligheter for nye tog? Ta kontakt med oss, el1er med kjenninger
på stedet. Mulighetene er ubegrensete.
1. mai vil det også på en rekke steder bli arrangert tog under en eneste
parole: »Nei til EEC». Vi oppfordrer alle til å delta i disse togene.

IKKE NOK MED NEI TIL EEC 1. MAI.
Nei til EEC er den viktigste parolen i årets 1. mai . Hvorfor da ikke bare
demonstrere for den? Fordi l. mai er en dag hvor arbeiderklassen og de
andre progressive delene av folket må demonstrere sin internasjonale
solidaritet. Folket i Indo-Kina gjennomfører akkurat nå en storslått
offensiv som trenger all støtte den kan få. Dette må stå sentralt 1. mai.
Fordi vi nå står midt oppe i et lønnsoppgjør der det står om vår
levestandard skal opprettholdes eller presses ned. 1. mai ·er en naturlig dag
å demonstrere for lokale tariffkrav.
Fordi mange grupper i folket, bl.a. kvinnene, ungdommen og bygdfolket
trenger å demonstrere sine krav som går ut over kampen mot EEC.
Av disse og andre grunner er det ikke ·nok med demonstrasjonstog mot
EEC, sjøl om det er bra. Vi trenger en RØD ARBEIDERFRONT til å
markere bredden i folkets k'amp og vår internasjonale solidaritet .
Alle henvendelser til RAF 1. mai 1972 kan sendes til:
Klassekampens redaksjon, postboks 6179, Etterstad, Oslo 6.
Solidaritetskomiteen for Vietnam, postboks 71, Kjelsås, Oslo 4.
Skriv »RAF 1. mai 1972» Pli konvolutten.
Bestill plakat, løPeseddel, visebok og RAF-merke.
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