
FRAM FOR 
RØD 

VALGALLIANSE! 
OPPROP FRA SENTRALKOMITEEN TIL AKP(m-Os MEDLEMMER 

Kamerater! 
AKP(m-1) og en del uavhengige sosia

lister i Oslo/Akershus har nettopp gått 
sammen om å opprette en Rød Valg
allianse. Vår primære målsetting har hele 
tida vært å forene hele venstresida i et 
valgsamband. På grunn av den anti
kommunistiske boikotten av AKP(m-1) 
fra initiativtakerne til Sosialistisk Valg
forbund har dette ikke lykkes. Rundt om 
i landet har partiavdelingene arbeidet 
hardt og tålmodig for å oppnå front
samarbeid fylkesvis. Dette viste seg i 
praksis vanskelig de fleste steder. En 
viktig årsak har vært mangelen på et 
sentralt, landsomfattende initiativ. 

Denne situasjonen ble drøftet av det 
2. møtet i sentralkomiteen som nylig ble 
avholdt. Resultatet av møtet var vedtaket 
om å utbygge et mest mulig omfattende 
samarbeid med uavhengige sosialister og 
andre partiløse foran valget. Kort tid etter 
ble Rød Valgallianse av AKP(m-1) og 
uavhengige sosialister dannet på et møte i 
Oslo. 

Dette valgsamarbeidet har som sin 
politiske plattform et opprop som er 
offentliggjort ~La. i Klassekampen. Vi 
håper at dette vil bli studert og diskutert i 
alle partilag. For valgalliansen stiller 
partiet overfor store oppgaver: 
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- Vi må sammen med flest mulig 
uavhengige sosialister og progressive kon
stituere Rød Valgallianse i hvert eneste 
fylke, nominere felles listeforslag, opp
rette by/bygde-utvalg og lokale valkamp-
grupper. , · 

- Vi står i de kommen.de månedene 
framfor et omfattende massearb~id. Vår 
politikk må lit gjennom aviser og 
løpesedler, stands og presentasjonsmøter. 
På arbeidsplasser og i boligstrøk må vi 
nytte enhver anledning til å legge fram 
vårt syn på det arbeidende folkets 
problemer. 

Il.HVORFOR 
RØD VALGALLIANSE 

Partiets landsmøte vedtok at AKP(m-1) 
skulle delta i årets ,stortingsvalg, og ga 
Sentralkomiteen i oppdrag å arbeide for 
størst mulig enhet i valget. Men de 
ledende kreftene i · partiene bak Sosia
listisk Valgforbqnd har systematisk sabo
tert mulighetene for å forene hele 
venstresida. Argumentene har vært som 
keiserens nye klær, og det som står 
tilbake er rein anti-kommunisme. Etter 
vår oppfatning ville en listetrekking fra 
AKP( m-l)s side være en livsfarlig konse
sjon til en feilaktig enhetspolitikk, som 
ville fått ødeleggende konsekvenser for alt 
enhetsarbeid etter valget. Det er viktig i 
denne forbindelse å være klar over at det i 
Sosialistisk Valgforbund finnes to tenden
ser: For det første ønsket om breiest 
mulig enhet, som særlig er utbredt blant 
mange partiløse sosialister. På den andre 
siden tendensen til å opphøye anti
kommunismen nærmest til et prms1pp, 
som særlig representeres av folk av 
Gustavsens type. 

Mange uavhengige· sosialister og progres
sive har i likhet med partiet sett faren ved 
anti-kommunismen, og har ønsket å gå 
sammen med AKP( m-1) . Arbeidet for en 
korrekt enhetspolitikk er derfor en viktig 
grunnpillar for Rød Valgallianse. 

Vi vil ikke på noen måte se Sosialistisk 
Valgforbund som en »fiende» i valg
kampen. Tvert om vil tilbudet om å 
forene kreftene stå åpent så lenge det har 
noen hensikt. Men ledelsen i sosialistisk 
Valgforbund må sjøl· påta seg ansvaret for 
minskede mandatmuligheter, for to even
tuelle alternativer til venstre 'for høyre
sosialdemokratiet, for tapet av tusener av 
kampvillige aktivister i valgkampen -
dersom de ønsker å tviholde på anti
kommunismen og splitte kreftene! 

Rød Valgallianse er rettet mot mono
polene og imperialismen, og vil gå ut i 
valgkampen med et konkret program til 
forsvar av folkets interesser. Kampen mot 
skatteflåing og dyrtid vil være særlig 
sentral. Men valgalliansen vil overlate til 
borgerskapet å strø om seg med valgflesk 
og løfter om gull og grønne skoger. Rød 
Valgallianse ser høstens stortingsvalg i 
sammenheng med den voksende masse
bevegelsen. Det den vil love er kommu
nistiske og progressive stortingsrepresen
tenter som kan støtte opp opi bevegelsen 
i folket, og forene seg med folkets kamp. 

Sjøl om vi ikke ønsker å slåss mot 
Sosialistisk Valgforbund, men mot mono
polkapitalen, er det også saker i Rød 
Valgallianses opprop som skiller seg fra 
den linja Valgforbundet til nå har lagt 
opp. Et viktig spørsmål er synet på 
DNA-ledelsens politikk. Ledende krefter i 
Sosialistisk Valgforbund har spredd ideen 
om en DNA-regjering er prinsipielt å 
foretrekke! Å framstille DNA-toppen 
som et »arbeideralternativ» sprer i praksis 
farlige illusjoner om høyre-sosialdemokra
tiet. DNA-toppens politikk er borgerlig 
politikk! Valgalliansens politikk er klar: 
den vil ikke binde seg til noen parlamen
tarisk støttepolitikk for DNA i regje
ringsposisjon. Kommunistenes og Rød 
Valgallianses linje er fra sak til sak å 
vurdere alle partiers politikk , og støtte 
eller reise kamp mot denne utfra hva som 
er i arbeiderklassens interesser. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Rød Valgallianse vil også arbeide for å 
spre forståelsen for at bare et sosialistisk 
Norge fullt og helt kan sikre arbeider
klassens interesser. Men den vil samtidig 
slå fast at arbeiderklassen, verken gjen
nom å stemme på Valgalliansen eller 
andre partier, kan oppnå sosialisme i 
Norge. 

Ill. ORGANISER TUSENVIS AV 
AKTIVISTER TIL INNSATS 

I VALGKAMPEN! 

Sentralkomiteen har vedtatt en valg
kampplan, som er diskutert med represen
tanter for Distriktsstyrene, og på valg
konferanser i partiet. En umiddelbar, 
sentral oppgave er å gå i spissen for å 
organisere og konstituere organer for 
valgalliansen på fylkes-, by/bygd- og 
lokalnivå. Flest mulige uavhengige må 
mobiliseres og trekkes med i arbeidet . 

Men viktig er det også å komme ut med 
politikken. Sentralkomiteen oppfordrer 
derfor partiets medlemmer til innsats i ei 
AKSJONSUKE 18.-23.juni. Vi opp
fordrer medlemmene til å gå i spissen for 
å utdele Valgalliansens presentasjonsavis, 
arrangere stands, møter og innsamlinger. 

Sommerleirene er en viktig del av 
partiets virksomhet i sommer. Sentral
komiteen oppfordrer alle parti-

medlemmer til å melde seg på, og 
mobilisere størst mulig antall sympati
sører og , progressive. Leirene blir gode 
tilbud av organisert politikk og organisert 
ferie og rekreasjon. Hovedtilbudene når 
det gjelder politikken blir diskusjon om 
valget og det faglige arbeidet, samt en 
rekke seminarer om ulike politiske og 
ideologiske spørsmål. 

IV. MÅLET ER MINST 150 000 
TIL KAMPFONDET I LØPET AV 

VALGKAMPEN! 

Et grunnleggende vilkår for å kunne 
gjennomføre en skikkelig valgkamp er at 
det finnes et solid finansielt grunnlag. 
Skal vi kunne legge, dette, har vi 
kommunister ett våpen: Å stole på 
massene og egne krefter! 

Sentralkomiteen setter som mål å samle 
inn minst 150 000,- kr. i løpet av 
valgkampen til KAMPFONDET. Vi opp
fordrer partiets medlemmer og sympati
sører å ta de tiltak som trengs for å nå 
dette målet. 
FRAM FOR EN RØD V ALGAL
LIANSE ! 
FRAM FOR EN SEIERRIK VALG
KAMP! 

AKP(m-l)s Sentralkomite. 

AKP(m-0 BEHOLDER SITT NAVN 
Kommunaldepartementet har nå kon

statert at partiet oppfyller lovens krav om 
minst 1000 stemmeberettigete medlem
mer. Men samtidig har det avslått å 
registrere partiets navn, fordi det kan 
»forveksles» med NKP. Reidar T. Larsen 
har i den forbindelse skrevet en rekke 
klagebrev over hvor stor forvirring dannel
sen av AKP(m-1) har skapt ut over landet. 
Sentralkomiteen ser statens avgjørelse 
som et klart maktovergrep og en inn-

snevring av ytringsfriheten. Skal avgjørel
sen følges konsekvent betyr den i praksis 
at ingen partier i framtida kan benytte 
kommunistisk, sosialistisk eller for den 
del kristelig som en del av navnet. Et 
bestemt parti skal altså ha monopol på en 
ideologisk betegnelse som partiet sjøl 
løper politisk lengre og lengre fra! 

AKP(m-1) vil ikke skifte navn. For det 
eneste kommunaldepartementet har rett 
til å avgjøre er hvilket valgnavn partiet har 
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rett til å stille opp under. Landsmøtet 
bestemte at SK kunne søke om en ny 
betegnelse for dette formålet, samtidig 
som AKP(m-1) ble opprettholdt som 
partiorganisasjonens navn. På grunn av 
farene for utelukking av NRK dersom den 
formelle godkjennelsen av partiet trekker 
lengre ut , har vi vedtatt å registrere 
partiet under navnet Rød Valgallianse. 
Politisk vil alt materiell som sendes ut ifra 
partiet alene være underteknet AKP(m-1) 
og det som går ut i valgalliansens navn stå 

for samarbeidstiltak. Fordi alle valglister 
vil ha både kommunister og uavhengige 
vil også disse reelt stå for noe mer enn 
partiet aleine. Vi vil altså skille klart 
mellom partiet og alliansen , og konse
kvent holde ' fast på den minimums
plattformen vi har utgitt sammen. Men 
gjennom å la AKP(m-1) registrere allian
sens navn unngår vi en rekke formelle og 
praktiske vansker med ny navneinnsam
ling, ny byråkratbehandling i departe
mentet osv. 

OM SOMMERLEIRENE 

Lista for årets sommerleirer, der partiet 
står som initiativtager, er nå klar: 

For Østlandet/Sørlandet: 
1. Haraldvangen i Hurdal, 1- 7 juli. 
2. Vestoppland Folkehøgskule, 

· 15- 21 juli. 
· 3 . Vestoppland Folkehøgskule, 

22- 29 juli. 
4. Håøya i Oslofjorden, 28 juli- 4 august 

Trøndelag/Møre: 
5. Ved Soria-Moria-parken Verdal, 
28. juli- 4 . august. 

Nordland: 
6. Utafor Nesna, 5- 12 august. 

Troms/Finnmark: 
7. · Polleidet i Lyngen , 29. juli- 4. august. 

Vestlandet: 
8. Herdla, 22- 29 juli. 

Som dere ser, er det et omfattende 
tilbud på leirer. Sentralkomiteen har fatta 
vedtak for rammene for leirene, når det 
gjelder innholdet i dem. 

For det første vil leirene legges opp på 
det viset at halvparten av tida avsettes til 
organiserte, politiske tilbud, og halv
parten til organiserte ferie/fritidstilbud . 
På dette viset har en sikra mulighetene for 
ferie og rekreasjon . 

Når det gjelder politikken blir denne 
lagt opp omkring tre saker : 1. Valget 
2. Faglig arbeid 3. Seminarer om en 
rekke politiske og teoretiske spørsmål. 

For medlemmene er det nå viktig å få 
spredd opplysninger om leirene til flest 
mulig, og få inn et så stort antall 
påmeldinger som mulig. 

Mobiliseringa til sommerleirene er en 
viktig oppgave både når det gjelder å 
knytte mange nye folk til partiet, og når 
det gjelder valgkampen. 

Så til slutt noen praktiske råd for 
påmelding av Østlandsleirene: 
I. Påmeldingsskjemaer fås ved helst å 
henvende seg, men også ved å skrive til 
partikontoret i Oslo. 
2. Påmeldinger kan også leveres direkte , 
dersom de opplysninger det spørres etter i 
KK nr. 18 er med. 
3. Prøv å samle opp påmeldinger for 
medlemmer og sympatisører lagsvis, og 
lever dem personlig på partikontoret 
Oslo så fort som mulig. 
4. Ved påmelding betales kr. 50,- i 
påmeldingsgebyr. Prisen pr. person er 
kr. 200,- . 
5. Les for øvrig nøye i KK hver uke når 
det gjelder opplysninger om sommer
leirene. 
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