NEI til

sovjetisk
flåtebesøk
12.-16. november!
DEMONSTRASJON
14. november

Rød Front i DNS har tatt initiativet til en demonstrasjon mot flåtebesøket den 14. november.
Frammøte på Universitetsplassen kl. 17.30.
Apellant: Leif Gusland (formannskandidat i det nye Rød
Fornt-kandidatstyret i DNS).

Arrangementet støttes av:
AKP (ml), Oslo AKP (ml), Akershus AKP(m1), Red Ungdom,
Norges Kommunistiske Studentforbund
og av følgende enkeltpersoner:
Nerve Træde', Ulrik Sverdrup, Tor mostue, Brynjulf Mugaes,
Egil Olsen, Ake Fiskarstrand, Kåre Kristoffersen, Per
Bangsund, Jan Michelet, Toril Brekke, Per Larsen,
Lillen Hoffman, Tim Drangsholt, Vigdis Vollset,
Kåre Dalene, Tore Gulbrandsen, Frøydis Armand, Lillian Hesen,
Jørgen Furehaug, Peter Hiorth og Karleif Halvorsen.
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Det sosialistiske Sovjet gikk under hele krigen i spissen
for kampen mot fascismen. mange sovjetiske soldater ga
sitt liv. I 1944 frigjorde den Røde Armii Øst-Finnmark.
Ett år seinere trakk de seg vilkårsløst ut, i respekt for
vår suverenitet, i pakt med sosialistiske prinsipper.

SOVJET-UNIONEN HAR BLITT EN STAT SOM UNDERTRYKKER ,JF,
UTBYTTER HJEMME, SOM UTBYTTER OG UNDERTRYKKER FOLKENE I
DEN 3. VERDEN'
DEN 3. VERDEN OG OKKUPERER TSJEKKOSLOVAKIA.
Vi protesterer skarpt mot at dette stolte minnet brukes
til propaganda for de nye tsarene i Kreml. Sovjet har den
:iste tida avslørt sitt sanne ansikt overfor Norge gjennom
- å gå i mot utvidelse av fiskerigrensa. Sovjetiske
trålere driver lønnsomt rovfiske på norske fiskebanker. Militærstrategiske interesser spiller også inn.
- forslag om deling av Svalbard både ut fra økonomiske
og militære årsaker.("Felles suverenitet")
- interesse for norsk olje. Slik nekter de å anerkjenne
hevdvunne folkerettsprinsipper, og prøver å tiltuske
seg andre folks verdier.
Dette er politikken til en imperialistisk stat. Sikring av
egne økonomiske interesser kommer alltid i første rekke.
DNA har igjen markert seg på parti mot folket. En samlet
kystbefolkning krever utvidelse av fiskerigrensa. DNA ta
mer hensyn til Sovjets ønsker og er igjen i ferd med å
skusle bort sjølråderetten vår og livsgrunnlaget til fiskerne. I en slik situasjon forbereder framstående sosialdemokrater en hilsningsadresse til flåtebesøket.
Sovjet er ikke lenger et sosialistisk land. På linje med
USA-imperialismen driver de sitt spill over hele verden.
De driver en politikk som fører til utbytting og undertrykking av verdens folk.
Vi ønsker ikke Tsjekkoslovakias okkupanter velkommen på
norsk jord!:
KAMP MOT DE IMPERIALISTISKE SUPERMAKTENE USA OG SOVJET!
UTVID FISKERIGRENSA NÅ = IKKE TUSK MED SJØLRÅDERETTEN:
1944 - RØD ARMr
1944: RØD ARM5 - 1974: UNDERTRYKKINGSHÆR!
FOR ET SOSIALISTISK SOVJET!
NEI TIL FLÅTEBESØKET - AVVIS TSJEKKOSLOVAKIAS OKKUPAN=
TER!
www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

