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VALGALLIANSE 
av AKP(m-1) og uavhellgige sosialister 
Det .norske folkets kamp .mot EEC

medlemskap endte med seier i folke-
- avstemninga. Dette viser at det nytt.er. å 

ta opp kampen mot utenlandsk imperia
lisme og norsk monopolkapital. Men 
forutsetninga var at det lyktes å forene 
arbeiderklassen og andre lag av folket i 
en brei enhetsbevegelse. 

På stadig flere områder er det i dag et 
tilsvarende beh2Y. for å kjempe for 
vanlige arbeidsfolks interesser. Dyrtid, 
bolignød, fraflytting og stress er stikk-

'-' ord for en økende sosial nød i vårt land. 
I kampen mot denne utviklinga e~ 
2å venstresida en viktig forutsetning. 
· Utifra den bevegelsen som i dag vokser 

fram mot kapital og stat, burde det være 
mulig å forene alle krefter til venstre for 
DNA-ledelsen også ved stortingsvalget. 
De breie og slagkraftige enhetstogene 
1. mai, burde fått sin naturlige fort
settelse i felleslister for hele venstresida i 
det kommende valget. Vi beJslager 
derfor sterkt ar · iuitiatjvtakern~ ,1il 

...Sest&~iffisk Ya)gforbund brøt med en 
slik enhetspolitikk. 

Arbeidernes Kommunistparti (m-1) og 
mange partiløse har helt fram tj) i d~ 
arbeidet for en full sa · av venstre

et har ikke kommet fram politis 
uenighet som gjorde noen splittelse 
nødvendig. Vi ser derfor boikott
politikken overfor AKP(m-1) som et 
beklagelig uttrykk for at antikommu
nistiske tendenser fortsatt preger deler 
av venstresida. Å akseptere eller bøye 
seg for en slik politikk, vil etter vår 
oppfatning være en farlig oppmuntring 

for krefter som ønsker en liknende 
splittelse også i andre tverrpolitiske 
aksjoner og masseorganisasjoner. 

Arbeidernes Kommunistparti (m-1) og 
uavhengige sosialister har derfor gått 
sammen om å danne en Rød Valg
allianse. Vi vil hele tida være villig til å 
ta opp forhandlinger sgro kau forene' 
b~lB ueastre~ i ett valgsamarbeid. 
Fordi dette til nå ikke har lykkes, vil 
valgalliansen stille egne lister i alle 
fylker. 

Rød Valgallianse baserer sin politikk 
på følgende hovedpunkter. 

Forsvar folkets interesser 

Den økonomiske situasjonen for den 
jevne mann og kvinne er i dag truet. 
Skatter, avgifter og prisstigning har 
skapt en dyrtid som tærer hardt på 
folkets levevilkår. Årets tariffrevisjon ga 
bare halv kompensasjon for prisstigninga 
siste året. Denne utviklinga merkes 
særlig hardt for de mange som må betale 
i dyre dommer for et sted å bo. Rød 
Valgallianse vil sammen med andre 
partier og grupper arbeide for å fjerne 
momsen på matvarer og heve progre
sjonsgrensene for statsskatt slik at de 
ikke rammer vanlige lønnsinntekter. Vi 
krever at pengene · til offentlige formål 
tas der de først og fremst fins, gjennom 
en skjerpet skattlegging av storindustri 
og storbanker. 

Vi vil dessuten kjempe mot statens 
uvettige sløsing med arbeidsfolks skatte-

penger til strukturrasjonalisering_ og 
NATO-opprustning. 

Rød Valgallianse vil konsekvent støtte 
all kamp som de fagorganiserte , tryg-
dede og ungdom under utdanning f~ - -
for å sikre sine økonomiske og s~~ 
kår. Vi vil motarbeide alle forsøk pa å 
sette ulike klasser og grupper innafor 
det arbeidende folket opp mot hver
andre. Det er i arbeiderklassens interesse 
at f.eks. fiskere, småbrukere og vanlige 
bønder sikres skikkelige livsinntekter. 
Valgalliansen vil gå aktivt mot den 
hetsen som i dag føres mot landets 
trygdede. 

De norske kvinnene er i dag under
trykt både politisk, økonomisk og 
sosialt. Rød Valgallianse vil spre opp
lysning om ulike former for kvinne
undertrykkelse i vårt samfunn, og 
arbeide for oppslutning om de krav som 
kvinnebevegelsen sjøl har reist. Vi vil 
legge særlig vekt på å delta i kampen for 
en kraftig økning av barnehage- og 
daghjemsplasser og støtte til kvinnenes 
krav om rett til sjølbestemt abort. 

Det er i dag en viktig oppgave å 
kjempe mot ytterligere avfolking av 
innlandsbygder og kyststrøk. Både 
arbeiderklassen i byene, som opplever 
bolignøden, og bygdefolk har interesse 
av å gå mot denne nedlegginga av viktige 
distrikter og landsdeler. Rød Valg
allianse vil legge særlig vekt på å ta opp 
kampen mot den raserings- og sentrali
seringspolitikken som landsdelsplanene 
legger opp til. Det er i dag bare 
monopolkapitalen som kan tjene på slik 
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folkefiendtlig utvikling. Legg arbeids
plassene der folk vil bo, er vårt krav. 

På stadig flere områder trues i dag 
livsmiljøer og natur av den herskende 
klassens profittjag. Store industri
arbeidsplasser sikrer sjelden arbeiderne 
et skikkelig vern mot støy og for
urensning. Byenes bo-miljøer er i mange 
tilfeller uten friområder og leikeplasser. 
Motorveier og saneringsplaner er blitt en 
trusel for stadig flere. Rød Valgallianse 
vil arbeide for å presse staten til 
tvangstiltak mot storkapitalens rovdrift 
på ressurser og miljø. Vi krever også at 
monopolkapitalen skal betale utgiftene 
til nødvendig natur- og miljøvern. Vi vil 
'Overalt støtte kampanjer mot ut
plyfidring av jordas og havets ressurser. 
Vi vil delta i den kampen som reises mot 
storflyplasli og motorveier, i ungdoms
akajoner »for et sted å være» og i 
liknende aksjoner som verner folks 
livsmiljø. 

Forsvar norsk sjølråderett 
Internasjonal so1idaritet 

Folkets nei til EEC hindret salg av 
norsk sjølråd-erett. Men mektige krefter 
vil de kommende åra arbeide for å endre 
dette. Høyre og • Seips Folkeparti har 
åpenlyst demonstrert sin forakt for 
folkets avgjørelse. DNA-ledelsen har 

mobilisere støtte til de indokinesiske 
folkenes kamp mot USA-imperialismen. 
Et hovedkrav vil være rask norsk 
anerkjennelse av folkets egerr regjering i 
Sør-Vietnam: Den Provisoriske Revolu
sjonære Regjeringen (PRR). Solidari
teten må også gjelde innafor våre egne 
landegrenser. Valgalliansen vil ta opp 
samenes kår og være med på å avsløre 
den uretten som den norske staten har 
gjort og gjør mot samene. 

DNA er ikke et regjerings
alternativ for arbeiderklassen 

DNA-ledelsen har allerede varslet at 
regjeringsspørsmålet vil bli »hovedsaka» i 
årets valgkamp. Men både EEC
spørsmålet og en lang rekke andre saker 
viser at DNA-toppen ikke er noe 
alternativ til den nåværende borgerlig
kapitalistiske koalisjonen. DNA-ledelsen 
er ikke sosialister, men borgerlige 
politikere som aldri vil kunne danne 
noen arbeider-regjering. Valgalliansen vil 
derfor ikke binde seg til noen parlamen
tarisk støttepolitikk for et DNA i 
regjeringsposisjon. Vi vil fra sak til sak 
vurdere alle partiers politikk, og støtte 
eller reise kamp mot denne utifra hva 
som er arbeiderklassens interesse. 

Som system er kapitalismen bygd på 
kapitalens ønske om profitt. Et men
neske eller en arbeidsplass blir vurdert 
etter om de kan gi profitt. Dersom 
kapitalistene kan få mer profitt et annet 
sted så tar de uten skrupler arbeids
plassene fra et helt lokalsamfunn, slik 
som på Knaben. Demokratiet er ikke 
reelt når folket ikke kan beste"mme over 
avgjørende ting som arbeid og leve
forhold. 

snart sagt det ene, snart det andre. Rød 
Valgallianse vil derfor arbeide for å For et sosialistisk Norge • 

Mot dette systemet stiller vi sosia
lismen. Rød Valgallianse vil arbeide for 
å spre forståelsen for at bare et 
sosialistisk Norge fullt og helt kan sikre 
interessene til arbeidsfolk flest. Innafor 
Rød Valgallianse er det ulike opp 
fatninger om veien til sosialismen og 
innholdet i det sosialistiske samfunnet. 
Men vi er enige om følgende : Med 
sosialisme mener vi ikke et statskapita
listisk system, der »nasjonaliserte» direk
tører og borgerlige byråkrater fortsetter 
å diktere politikken. Vi mener et system 
hvor produksjonen er erstattet med 
produksjon for folkets behov, et system 
hvor samfunnet utvikler seg etter en 
plan som folket har den fulle kontrollen 
over og ikke etter hva kapitalen til 
enhver tid må finne det lønnsomt å 
investere i. Et slikt system vil åpne for 
et helt nytt demokrati, også på områder 
som i dag er lukket for arbeidsfolk flest, 
slik som det økonomiske livet og 
statsapparatet . 

Vi erkjenner at det ennå er langt fram 
til et sosialistisk samfunn og at det bare 
kan -virlcetiggføres--- -gjeftflOffl -arcbeider
klassens egen kamp. Vi står ikke for den 
oppfatning at arbeiderklassen, gjennom 
å stemme på Valgalliansen eller andre 
partier, kan oppnå sosialisme i Norge. 
Men den sosialistiske målsettinga vil 
være grunilleggende for valgalliansens 
arbeid. 

holde opinionen mot EEf våken, og vil . . 
støtte det .arbeidet som motstands- Hovedsakene 1 forbmdelse med 
bevegefsen dnver. -----------~~We-re-a- forsvare --de---

Det siste året har vi gang på gang fått økonomiske og politiske interessene 
bekreftet at NATO bruker sitt apparat i som i dag har størst betydning for det 
Norge til overvåking av norske stats- arbeidende folket. Men sjøl om det i dag 
borgere. Dette viser helt tydelig at kan oppnås resultater i kampen, vil 
NATO ikke står på det norske folkets alltid - nye problemer oppstå så lenge 
side, men regner alle framskrittskrefter ?Pit~lismen og imperialismen fortsetter 
som en mulig fiende. Storbritannias a eksistere. 
militære overgrep mot sin NATO-allierte ,-----------.------------------------
Island viser til fulle hvor mye verd dette HVOR FINNER DU ALLIANSEN? 
»forsvaret» er. Dette, NATOs støtte til 
Portugals kolonikriger og faren for å bli 
ttukket inn i en storkonflikt, gjør at vi 
går sterkt inn for at det norske 
medlemskapet i NATO sies opp. 

Rød Valgallianse vil spesielt arbeide 
for kravet om at den norske fiskeri
grensa utvides til minst 50 mil. Dette vil 
hindre en utplyndring av havets ressur
ser og sikre kystbefolkninga et fortsatt 
næringsgrunnlag. 

Når et flertall på Stortinget nå har gitt 
råderetten over viktige norske oljekilder 
til utenlandske selskap, er det på høy tid 
å reise en protest mot slik unasjonal 
politikk. Norge må ta den fulle kontrol
len over våre oljeressurser. 

Nasjonal sjølråderett må samtidig gå 
hånd i hånd med internasjonal solidari
tet med andre folk og nasjoner som 
kjemper mot imperialismen. Vi støtter 
det palestinske, irske og de afrikanske 
folks kamp for nasjonal frigjøring og 
sosial rettferdighet. Valgalliansen går inn 
for aktiv solidaritet med den kampen 
Island fører for å beskytte sin fiskeri
grense mot tyske og britiske stormakts
overgrep. Vi vil spesielt arbeide for å 

Den midlertidige adressen til Rød Valgallianse er: Tollbugt. 7, Oslo 1 
(inngang fra Skippergt.). Tlf.: 42 62 69. 
Postadresse: Boks 211 Sentrum, Oslo 1. 
Se i lokalavisa, på løpesedler o.l. etter adressene som valgalliansen vil 
skaffe seg lokalt. 

SEND STØTTE! 

Om du ikke finner noen representanter for Rød Valgallianse lokalt 
med en gang, så bruk denne talongen: 

TIL RØD VALGALLIANSE 
Boks 211 Sentrum, Oslo 1. 

Jeg vil gjerne delta i valgarbeidet for Rød Valgallianse o 
Jeg ber om nærmere opplysninger .. □ 

Jeg støtter Rød Valgallianse, og har sendt økonomisk støtte til 

Kampfondet, postgirokonto 2 20 81 30, postboks 9152 Vater

land, Oslo 1 D 

Navn . .. 

Adresse: 
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