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SLUT'T
OPP
Nr. 1. 1 971

ENHETS FR ONTS AN G

"

Og menneske er et menneske
derfor må man la det få brbd
for det blir ikke mett av prat
slik endres ikke" dets ndd
Refr:
Slutt opp, kamerat.
Slutt opp om oss.
Kamerat, din plass er-klar
Slutt ppp om arbeidernes enhetsfront
Du som'også er proletar.
Du er' proletar og - derfor.
kan ingen annen gjdre-deg - fri
Befrielsen er kun ditt' eget verk
når du knuser alt slaveri

KAMERATER
Dette er fdrste nummer av
ei avis som vi marxistleninister i Haugesund har
tenkt å gi ut regelmessig,
to ganger i måneden håper
vi. For å gidre avisa til
et sterkt vapen på det lokale plan, trenger vi stbtte, DIN stdtte. Dere kan
hjelpe oss med innlegg og
ideer, eller fakta om situasjonen i Haugesund. Og
kritikk av arbeidet vårt
er ikke minst viktig, for
uten kritikk og - sjd1kritikk
kan vi ikke gjdre framsteg'.
Hvordan dere' kan treffe
oss? På stands, ldpeseddelutdeling, - eller•når vi
selger. "Klassekampen".
SLUTT OPP.

B. Brecht

NEI TIL EEC
Vi ml-ere tar" et klart standpunkt i EEC-saka. Spdrsmålet om å
være for eller mot - norsk medlemskap i EEC, ser vi som et spdrsmål om å være for' eller"mot - • at
storkapitalen skal dominere i samfUnnet vårt.
EEC-saka har - en klar- sammen,
heng med den dyrtidspolitikken den
norske regjeringa fdrer. Innfdringa av momsn, prisstigninger., sikte
skatteavgifter- alt er tiltak for
å gjdre oss klar til EEC-medlemskap. Politikken vår - skal gjdres
mest mulig lik EEC-landenes, slik
at - det - blir en mindre overgang for
oss når vi fdrst'kommer inn.
Vi vet alle - at EEC bygger Då
".Romatraktaten", og "Romatraktaten
innebærer de tre prinsippene om
fri etableringsrett, fri kapitalbevegelse og fritt arbeidsmarked.
HVa vil dette bety for oss i
praksis? Jo- at det blir investert

der' mulighetene for-profitt er stdrst: HVor Kommunikasjonene er gode
og hvor råvarer og tjenester legger .
forhldenti forsbedriftene, byene og tettstedene vil
bli foretrukket fdr distriktene,
arbeidsplassene i distriktene forsvinner.- Fri kapitalbevegelse, kapitalen kan flyttes og - samles på
tvers av landegrensene. Enhetene:
blir stbrre og mektigere, folk vil
miste enhver" mulighet til å bestemme hva som må gjdres, bestemme over'
sin egen framtid.- Fritt arbeidsmarked, kapitalen kan flytte arbeidskrafta som den måtte finne det
for' godt.
Hvordan er•så utsiktene i EEClandene?- Til stadighet ser vi eksempler på nye . kriser. Arbeidsldsheten f.eks. stiger. I Vest-Tyskland er-det' såleis -. 43% flere arbeidsldse i år enn i fjor.
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De eneste som kan hindre , en
kuppinnmeldelse i EEC, er folket
jol. For historiene viser gang 3å gang at det bare er' fblkets
egen kamp som gir seier. "Der er
ingen som kjemper for deg, du må
tielv velge din vei."
Derfor opnfordrer vi alle til
å stritte opp om anti-EEC-arbeidet. Gå inn i "Folkebevegelsen
mot EEC" eller "Arbeiderkomiteen
mot EEC og Dyrtid" og,kjemp aktivt. Det er DIN kamp for det er
DI framtid det gjelder.
SLUTT' OPP, KAMERAT,
KAMPEN
MOT EEC OG' DYRTID.

VART SYN PA KONTAKT-FORUM
Nå nylig er . det her i Haugesund
blitt opprettet en ungdomsforening "Kontakt-Forum". Kont akt -Forum
har som formål å samle forenings' lbs ungdom i byen.
Vi vet alle at sittas;jonen på
ungdomssektoren i Haugesund ikke
er slik den burde være. F.eks. har
en hel del"stoff" sirkulert i byee
i den seinere tid. Disse , stoffene
har ingen annen misjon enn rådeleg_,
geise, og har i altfor stor grad
grepet om seg her og i distriktet - .
Stadig flere ungdommer kommer i
kontakt med disse giftene, og for
mange blir bekjen` ekapet av både
lang og snvende art.
Hvorfor har s utviklinga blitt slik?- Man kan _eke bare si det er
på grunn av manglende tilbud til
ungdommen. Det ville være å feie'
problemet, altfor lettvint til side
- Men en ting er sikkert; hvis man
hjelper ungdommen i Haugesund med
de problemene de måtte ha, viser
forståelse, gir dem noen muligheter utenom idrett' og kristent arbeid, vil man kunne klare å trekke
en god del ungdom bort fra den
verden av "stoff" og alkohol som
de lever I.
Kan "Kontakt-Forum" klare dette
må man si at de til fUlle fortjee
ner de 107000-kronene Glede sdkte
kome 'men om.
>rå er jo storreisen på dette
beldpet kanskje litt unfair over-

USA-IMPERIALISMEN
USA-imperialismen blir i
dag sterkt angrepet av fOlket
Indokina, org'biir• der påfdrt
nederlag på nederlag.
Vi vil oppfårdre alle til
å stritte opp om arbeidet til
"Solidaritetskomiteen fbre Vietnam". SOLKOM's linje - i kampen
mot imperialismen er' den rette.
De vil gjdre opinionen i landet
vårt oppmerksomme på det som i
virkeligheten foregår . Vietnam,
få folk til å se situasjonen i
det rette perspektivet.
SOLKOM stiller ingen betingelser for den stetten de gir
PRR og FNL, de vet at folket i
Indokina sjdl vet hva de trenger
mest direkte ,teltte er derfor
det rette. Vi vil anbefale dere
alle å kjdpe SOLKOM's organ "For
Vietnam", og ta kontakt med den
lokale FNL-gruppa.
Slutt opp om parolen "USA
Ur AV INDOKINA"
LA 20. DESEMBER (FNL'S NASJONALDAG) BLI EI STOR MASSEMONSTR1NG I KAMPEN MOT USA-IMPERIALISMEN.
for de andre fOreningene i byen,
og det- er. mulig at Kontakt-ForUM3 virksomhet er lagt noe for
stort opp,- men fbrddm ikke Kontakt•Forum fer du har sett hva
de kan klare å utrette.
På dette grunnlaget vil vi
oppfordre alle til å stutte opp
om Kontakt-Forums a.rbeidez Se
med forståelse på ungdomsproblemene i Haugesund. La deg ikke

lure til å sette dette tiltaket
opp mot andre sosiale tiltak.
Penger finnes til både unge og
eldre, til barnehager og til idrettsarbeid til bedre utbygt
sosialarbeid i det hele.- Penger
finnes hvis politikerne vil.
SLUTT DERFOR OPP OM KONTAKT-FORUMS KAMP MOT KOMMUNALE
PAMPER.
SOSIALPROBLEMENE har også
mange andre sider som vl skal ta
opp seinere.

