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Forord 

Politisk plattform for Rød Valgallianse ble vedtatt på Landskonferansen 
1. juni 197 5. Her møtte det delegater fra alle fylker i landet, samt fra de 
kommuner som har vedtatt å stille liste ved høstens valg. 

Før landskonferansen var det sendt ut et programforslag til diskusjon og 
kritikk. Landskonferansen valgte en redaksjonskomite som ble gitt i fullmakt 
å revidere programforslaget ut ifra vedtatte endringer og retningslinjer. 

I tråd med programmets anvisning om å arbeide for språklig-jamstilling også 
i egne publikasjoner er del I og Il skrevet på nynorsk og arbeidsprogramdelen 
på bokmål. 

Oslo 23. juni 1975 
Redaksjonskomiteen. 
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Frå TV-studio 
valnatta 1973. 
Borgarskapet 
satsar stort på å 

.. framstille poli
tikken til dei 
borgarlege ar
be i da rpa r t ia 
som sosialisme. 
Men ikkje 
noko val kan 
rokka ved det 
monopolkapi
talistiske dikta
turet. 
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KVEN ER V.ALA VIKTIGE FOR? 
Så snart vi nærmer oss eit val, vert folk 

tuta øyra fulle med kor viktig valet er. 
Partileiarane står fram i store, statsregis
serte debattar i fjernsyn og radio og forte! 
oss at framtida for land og kommune står 
og fell med ei røyst til deira liste. Arbeids
folk skal løysa problema sine med ein 
røystesetel. Politikarane lovar store 
reformer. Skifte av regjering eller ordførar 
vert gjerne framstilt som reine kata
strofen, eller som heilt avgjerande for å 
oppnå verkelege framsteg. 

Demokrat;sk maske. 
I kommune- og fylkestingvala som kjem 

no, står vi enda ein gong framfor ein 
storstilt propagandaoffensiv, frå herskar
klassen. Herskarklassen ønskjer å halda 
oppe ei demokratisk maske, saman med 
idear om at det er folket som rår, nett 
fordi vi lever i eit klassesamfunn der 
monopolkapitalen styrer utviklinga. Val 
til kommunestyre og fylkesting er eit slikt 
dekkje som skal halda oppe myten om 
»folkemakt» og »nærdemokrati». Heile val
sirkuset vert laga til med dette målet for 
auga. Difor må det lagast slik at det ser ut 
som om svært ulike alternativ står opp 
mot kvarandre, at kampen er hard 
mellom »styrarar» og opposisjon. 

Val endrar ikkje 
makttilhøva 

I eit kapitalistisk samfunn er det 
sjølvsagt ikkje det same om folk har rett 
til å røysta ved alminnelege val eller ikkje. 
Dersom folk misser denne retten ville det 
vera eit teikn på at det kapitalistiske 
diktaturet med borgarleg-demokratiske 
rettar var omskapt til eit ope fascistisk 
terror-regime. 

Vi skal verja retten til å stille lister og 
til å røyste i parlamentariske val under 
kapitalismen. Men vi skal samstundes slå 
fast at dei parlamentariske organa er 
organ for klassestaten og ikkje for folket . 

Fleire og fleire ser at dei rause vallov
nadene ikkje er verde noko som helst. All 
røynsle viser at styreskifte mellom borgar
lege og sosialdemokratiske parti ikkje 

fører med seg ei einaste viktig endring i 
den rådande politikken. Det er det same 
om Det Norske Arbeiderparti og Sosial
istisk Venstreparti samarbeider og kallar 
dette eit sosialistisk fleirtal, eller dei 
tradisjonelle borgarlege partia sit på 
taburettane. Resultatet. vert det same. 

Parlamentariske val har aldri gjort slutt 
på den kapitalistiske utbyttinga, kriser og 
arbeidsløyse, dyrtid og inflasjon, sentral
isering og øydelegging av natur- og livs
miljø. 

Valkampen legg opp til at folk skal 
røysta, og nøya seg med det. I tida 
mellom vala skal folk halda seg i ro og gje 
over ansvaret til yrkespolitikarane og 
byråkratiet i stat , fylke og kommune. 

Når folket har gjort si »borgarplikt», tek 
partia med sete i kommunestyre og 
fylkesting til med hestehandel for å skaffa 
seg bein og posisjonar. For SV er det til 
-dømes eit prinsipp å røyste på ein 
Arbeidarparti-ordførar, same kor roten 
han er, berre DNA lovar å sikre SV plassar 
i nokre »viktige komitear». På same vis går 
alle desse partia inn for å løyna for folk at 
kommunestyre og fylkesting handsamar 
viktige saker som til dømes gjeld ned
legging av store arbeidsplassar i distrikta. 

Propagandaoffensiv for 
herskarklassen 

Dette spelet for syns skuld tyder ikkje 
at dei borgarlege, sosialdemokratiske og 
revisjonistiske partia er like i alt eller 
samde i alt. 

Ein del av valsirkuset er at profil og 
taktikk skal og må vera ulike. Dels må dei 
ulike partia i ord ta omsyn til krav og 
interessar i dei delane av folket som dei 
freistar å vinne for seg, og dels er dei ulike 
profilane eit uttrykk for motsetnader 
innafor borgarskapet sjølv. Men det av
gjerande og grunnleggjande er likevel at 
både dei ope borgarlege partia, og DNA 
og SV står for ein borgarleg, parlamentar
isk politikk innafor ramma til det kapital
istiske klassediktaturet. 
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NOREGEREIT 
MONOPOLKAPITALISTISK 
DIKTATUR. 

Noreg er eit kapitalistisk klasse
samfunn. Proletariatet lønns
arbeidarane - må selja arbeidskrafta si for 
å leva. Denne arbeidarklassen er utbytta. 
Gjennom slitet sitt i produksjonen skaper 
arbeidarane dei verdiane som kapitalist
klassen grunnar makta og rikdomen sin 
på. Motseiinga mellom arbeid og kapital, 
mellom borgarskap og proletariat, er den 
grunnleggjande klassemotseiinga i sam
funnet vårt. 

Kapitalismen i Noreg er i dag utvikla til 
statsmonopolkapitalisme. Eit lite mindre
tal av innbyggjarane - monopolborgar
skapet - eig og kontrollerer størsteparten 
av all industri, bankar, trygdelag, vareom
setjing og skipsfart. Denne herskarklassen 
har makta over staten og bruker han 
politisk, økonomisk og militært for å 
sikra det borgarlege klassediktaturet. 

Monopolkapitalen utbyttar arbeidar
klassen, ranar til seg dei verdiane som vert 
skapte av arbeidande bønder og fiskarar. 
Difor er han i dag hovudfienden til heile 
det arbeidande folket. 

Statsmonopolkapitalismen 
Staten, med byråkrati, domstolar, politi 

og militærvesen, blir framstilt som ein 
»allemannstenar», ein nøytral oppmann 
som er til, upåverka av stridande parti- og 
gruppeinteresser. lkkje minst gjeld dette 
før parlamentariske val. Men dette biletet 
av staten er falskt. Lenin definerte staten 
som »ein maskin til å halda oppe herre
dømet til ein klasse · over ein annam> 
(Staten og Revolusjonen, s.24). 

Dette gjeld og dei økonomiske tilhøva i 
samfunnet. Den borgarlege staten er 
kapitalistane sin stat. »Jo fleire produktiv
krefter han overtek som sin eigedom, dess 
fleire statsborgarar utbyttar han. 
Arbeidarane vert framleis lønnsarbeidarar, 
proletarar». (Engels) Det er ei lovmessig 

utvikling under kapitalismen at felles
kapitalisten, Staten, overtek meir og meir 
av kontrollen med produktivkreftene. 
Dette ser vi på ymse vis i dag. 

Gjennom skattar og avgifter tek staten 
pengar frå folket og stiller dei til rådvelde 
for monopolkapitalen på ulike måtar: 
Stønad til kapitaleksport, kjøp av varer og 
tenester frå monopolgruppene, kjøp av 
ulønsame og sal av lønsame verksemder, 
utbygging av samferdsel og offentlege 
tenester som monopolkapitalen treng. 

Utviklinga av statsmonopolkapitalismen 
syner seg m.a. gjennom Statoil, som 
saman med dei aller største halvstatlege 
og privateigde monopola - Norsk Hydro, 
Årdal og Sunndal Verk, Saga Petroleum, 
Akergruppen, Borregaard o.s.b. - skaffar 
seg alt større kontroll over det økonom
iske livet. 

Staten har spelt ei leiande rolle i struk
turrasjonalisering og avfolking, for på det 
viset å setja ut i livet politikken til 
monopolborgarskapet. 
I dag vert den statsmonopolistiske 
kapitalen spydodden i norsk imperial
isme. Frå før har norske reiarar bygt seg 
opp på krigsfart og spekulasjon. Ei re~kje 
norske verksemder utbyttar den tredje 
verda. Planen til DNA-regjeringa om å 
bruka oljemilliardane til plassering i ut
landet står for eit sprang i oppbygginga av 
sin statsfinansiert, norsk imperialisme. 

Monopolkapitalen sitt diktatur 
Monopolkapitalen har makta over 

staten og bruker han for å oppretthalde 
kapitalismen som system. Sjølv om det er 
store motseiingar og kamp mellom mono
polborgarskapet og resten av borgar
skapet, har de sams interesse av å opprejt
halde kapitalismen for å utbytte og 
undertrykkje arbeidarklassen og andre lag 
av folket. 
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8 e g r e n s e t o-I 
exercise firm sand 
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an1eq iverksatt. mot sabotas1e av viktige militaere 

sabo~sje mot kaianlegg i floroe 
exerc1se exercise exercise 
bt 

To av Wintex-telegramma, som syner korleis borgarskapet øver seg i å 
nytte valdsapparatet sitt mot arbeidsfolk. 

Styresettet i Noreg er ikkje eit 
demokrati, eit folkestyre for og av det 
arbeidande folket . Alle viktige avgjerder 
vert i praksis tekne av monopolkapital
istane eller byråkratane i den kapitalist
iske staten. Dei avgjer kvar investeringane 
skal gå, kva som skal produserast i Noreg, 
og kvar produksjonen skal gå føre seg. 

Det er denne herskarklassen som har 
makt til å tilsetja og avsetja løns
arbeidarar, gje eller nekte kreditt, laga 
eller leggja ned arbeidsplassar. Første om
synet er støtt den jakta monopolkapitalen 
fører på maksimalprofitt , ikkje det som 
arbeidsfolk og samfunn verkeleg treng. 
Dette er monopolkapitalen sitt diktatur 
over det arbeidande folket. 

Staten og militærapparatet 
- våpen mot folket 

Kjerna i staten til monopolborgarskapet 
er militærapparatet. I siste instans er det 
våpenmakta som skal verna og tryggja 
makta til den herskande klassen. 

Det borgarlege militærapparatet er retta 
mot det arbeidande folket. Det går klårt 
fram av røynslene fra Sulitjelma i 191 7, 
Menstadslaget i 1931 og avsløringane fra 
NATO-øvingane Wintex -73. Borgarskapet 
er budd på å bruka vald mot arbeidar
klassen, og om det er naudsynt for å 
halde oppe klassediktaturet vil. det gjenn
omføre eit reaksjonært militært stats
kupp. 

Gjennom medlemskapen i NATO er 
Noreg militært underlagt supermakta 
USA. Slik får utanlandske imperialistar, 
særleg USA, kommandoen over dei 
militære styrkane og høve til å bruka dei i 
sine interesser og ekspansjonsplanar. Slik 
aukar sjansane for at Noreg kan verta 
nytta som brikke i ein militær samanstøyt 
mellom supermaktene USA og Sovjet. 

Kva med det borgarlege 
demokratiet? 

Det kapitalistiske klassediktaturet kan 
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ta ulike former. Det parlamentariske 
demokratiet under kapitalismen er ei 
betre statsform for arbeiderklassen enn 
fascismen , som er det opne, terroristiske 
diktaturet til kapitalen. Dei demokratiske 
rettane som arbeidsfolk har greidd å 
kjempa seg til er gode i seg sjølve, og dei 
må vi verja og utvida. Retten til å »seia 
meininga sb>, driva opplysningsarbeid, 
skipa parti og faglege organisasjonar lettar 
kampvilkåra for arbeidarklassen. 

Men ikkje noko av dette rokkar ved 
diktaturet til monopolkapitalen. For det 
første er dei demokratiske rettane til folk 
flest sterkt innskrenka. Det er monopol
borgarskapet som eig og kontrollerer mest 
alle ytringsmiddel, som aviser, vekepresse 

og trykkeri. Dei avgjer kvar stønad, i for 
av lysingar og liknande, skal gå. Gjenno 
sitt eige statsapparat har monopolborgar 
skapet kontroll med kringkastinga. Heil 
det politiske systemet gjer det uråd fo 
vanlege arbeidsfolk å ta del. 

For det andre er det slik at når arbeids, 
folk tek dei demokratiske rettane 
alvorleg, og nyttar dei for å fremja sine 
interesser, vert dei med ein gong utsette 
for åtak. Streikande arbeidarar møter 
arbeidsrett og tvungen skilsdom. Revolu
sjonære og progressive arbeidarar som vil 
slåst står i fare for å bli sparka frå jobben. 
Progressive organisasjonar og arbeidsfolk i 
kamp vert systematisk stengde ute og 
sverta i avisene og kringkast-inga. 

DEi PARLAMENTARISKE ORGANA 
REISKAPAR FOR 

HERSKARKLASSEN 
Av dei borgarlege partia vert kommune

styre og formannskap framstilte som 
»demokratiske talerøyn> for folk i 
kommunen. Borgarskapet freistar å narra 
folk til å tru at dei rår over lokal
politikken og utviklinga i lokalsamfunnet, 

• sidan dei har rett til å røysta på represen
tantar til kommuQ.estyret. 

Men i røynda har kommunestyra til og 
med mykje mindre formell makt enn 
Stortinget. Budsjetta til kommunane er 
nesten heilt låste fast til utgifter som er 
vedtekne av sentrale statsorgan. 

Kommunane er pålagde å ordna med 
skular og kyrkjer, med sosialvesen, gater, 
vegar, kloakk, tomter, reguleringssaker og 
anna. Kommunane er og pålagde å driva 
inn ein del av dei skattane som vert tynte 
ut av folk. 

Kommunane er administrative einingar 
for staten og monopolkapitalen. Dei er 
ein del av klassestaten. 

Lydige tenarar for 
monopolkapitalen 

I alt det dei kommunale organa gjer, må 

dei ta omsyn til »næringslivet», det vil seia 
monopolkapitalen. Dette er utgangs
punktet for løyvingar og vedtak !i 
kommunestyra. I kommunar der eit stort 
konsern er dominerande, har ikkje 
kommunestyret makt til å gjera noko som 
helst som går mot interessene til 
konsernet. Og dersom diktaturet t ill 
monopolkapitalen vert for synleg og for 
umogleg til å kunna godtakast, vert ein 
protest frå kommunestyret berre som eiit 
hjelpelaust papirvedtak. Då svensk mono
polkapital for eit par år sidan la ned 
gruvesamfunnet Knaben, kunn 
kommunestyret ikkje gjera noko ann 
enn å seia seg lei for utviklinga. 

For tida kjem det daglege meldingar o 
nedlegging av verksemder, oppseiingar o 
permitteringar av arbeidarar. Eit sams 
trekk er at kommunestyra ikkje kan beri e 
ein einaste arbeidsplass. · Men dei 
kommunale organa kan ikkje sjåast på 
som passive offer, dei spelar og aktivt 
med. All røyndom syner at dei på alle vis 
stør monopolkapitalen, m.a. med tomter, 
gratis industribygg for å »sikra» arbeids
plassane. 
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Klassesamarbeidet sett i system 

For å sikra at stat og monopolkapital 
heile tida har kontroll med det som går 
føre seg i kommunestyra, er det bygd opp 
eit system av komitear, utval og prose
dyrer i samband med sakshandsaminga. 

I samband med til dømes planarbeid og 
industrireising går representantar for 
styresmaktene, kapitalen og lokale 
politikarpampar inn i eit intimt sam
arbeid. Dette korporative systemet, med 
hemmelegha:lding og økonomisk press, 
gjev stor makt til rådmenn og topp
byråkratar. Særleg i større byar er råd
mannsveldet sterkt. At det kjem politisk 
utpeika rådmenn, slik som i Oslo, gjer 
ikkje tilhøva betre for arbeidsfolk. Men 
dette systemet er med på å gjera partia 
direkte ansvarlege for å administrera det 
lokale statsapparatet. 

Gjennom fylkesmannen passar staten 
på at kommunestyra følgjer dei retnings
linene og reglane staten har sett opp. 

Bydelsutvala 

Bydelsutvala er eit anna propaganda
nummer for »nærdemokratiet» som har 
samanheng med vaia i haust. Men bydels
utvala har lite med demokrati å gjera, dei 
er tvert om ein freistnad på å organisera 
klassesamarbeidet ned til den minste 
geografiske eininga. 

For det første har innbuarane i bydelen 
ingen som helst innverknad på korleis 
bydelsutvalet skal vera samansett, heller 
ingen kontroll med medlemane . Utvala 
vert sett saman i samsvar med storleiken 
på partigruppene i kommunestyret. Partia 
avgjer kven dei vil ha i utvala. 

For det andre har utvala inga makt. Det 
meste eit slikt utval kan få gjort er å 
ordne opp med ein plan eller eit gate
kryss. Bydelsutvala er fortvila freistnader 
frå borgarskap, sosialdemokrati og andre 
reformistar på å gjenoppretta tilliten til 
partia deira, eit forsøk på å knekke lokale 
leigebuarorganisasjonar . og sabotere 
massekampen i distriktet. 

Vaiet 

Kvifor kjem reformane 
i fylkesforvaltninga no? 

haust vert av politikarane til 
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borgarskapet og av reformistar framstilt 
som ein ny milepel for demokratiet. 
Staten nyttar store summar på å propa
gandera for omorganiseringa av det lokale 
styringsverket som Stortinget har ved
teke. For første gong skal det i år vera 
direkte val til fylkesting. Denne for
samlinga har til no vore sett saman av 
representantar valde av dei einskilde 
kommunestyra innan fylket. 

Fylkestinga er liksom kommunestyra 
basta og bundne av retningslinjene og 
pålegga til staten. Borgarlege politikarar 
nyttar også denne forsamlinga til å driva 
fram politikken til klassestaten og mono
polkapitalen. Fylkestinga fungerer som 
aktive reiskap og som sandstrøarorgan for 
politiske hovudliner som er dregne opp i 
konserndireksjonar og statsbyråkrati. 

Her, som i andre parlamentariske organ, 
vil hemmeleghalding av vedtak og 
debattar verta tekne i bruk for å verna 
kapital og statsbyråkrati mot protestar og 
aksjonar frå arbeidsfolk. 

Reformene i fylkesforvaltninga inneber 
mellom anna at fleire oppgåvar vert lagde 
på fylkeskommunen, og ein auke av det 
fylkeskommunale byråkratiet, forutan at 
det heretter skal haltlast direkte val av 
representantar til fylkestinga. 

Tidspunktet for »reforma» er ikkje til
feldig. Ho kjem i ei tid då staten driv ei 
veldig utbygging av den stats-monopolis
tiske sektoren. 

Reiskap for staten 

Denne · utbygginga kostar milliardar. 
Pengane skal skaffast ved å auka ut
suginga av arbeidsfolk. 

Samstundes er det politisk motstand i 
Noreg mot auka statsskattar, mot »meir 
byråkrati». Det høver godt å snakka 
vakkert om nærdemokrati og desentrali
sering. 

Dessutan er det opplagt tungrodd at 
statskontor skal grava seg ned i alle 
detaljsaker. 

Difor vert ei rekkje nye oppgåver lessa 
over på fylka. Dette gjeld oppgåver innan
for dei tradisjonelle arbeidsområda til 
fylka: utdanning, helsestell og vegar. 
Fylka får nye oppgåver innanfor sam-
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ferdsel, kraftutbygging og planlegging. 
Det er til og med framlegg om å oppretta 
eigne fylkeskommunale industriselskap. 

Ved at ein innfører direkte fylkesskatt 
skal arbeidsfolk få betala kostnadane, 
samstundes som staten kan seia seg fri for 
ansvaret når folk protesterer. 

Staten vil freista å leia merksemda frå 
sin politikk ved å få folk til å slåst 
innbyrdes om løyvingar frå fylkes
budsjettet. 

Tidlegare har alle kommurtar, også dei 
aller minste, vore representerte i fylkes-

KOIIJGE 
DG 
K1'11:K'T 

tinget. Nyordninga som er vedteken 
garanterer ikkje dette. Staten oppmodar i 
staden partia til å syta for det som vert 
kalla brei geografisk representasjon. 
Mange små kommunar vil i praksis mista 
all representasjon i dei nye fylkestinga. 

Ei viktig side ved utbygginga av fylkes
ting er å binda nye sjikt av borgarlege og 
sosialdemokratiske politikarar til stat og 
kapital. Fylkestinga vil kunna tena som 
springbrett for borgarlege karriere
politikarar. _ 

RRC 
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Rottefeller for folkelege kampar 

Dei parlamentariske . organa på 
kommune- og fylkesplan er reiskapar for 
diktaturet til herskarklassen, slik som dei 
parlamentariske organe på riksplan er det . 

Vedtaket om folkevalde fylkesting er 
ein freistnad på å fanga opp misnøye og 
kamp. Det er ein freistnad på å danna 
støytputer mellom folket og den eigent
lege fienden - monopolkapitalen og 
staten hans. 

11 

SV er med på propagandaoffensiven for 
»reformene» i lokalforvaltninga. I sin iver 
etter posisjonar i byråkrati, fylkesutval og 
formannskap løyner dei grunnlaget for 
»reforma»: Staten og monopolkapitalen 
treng å auka utsuginga og tryggja det 
borgarlege klassediktaturet. 

Vala til fylkesting og kommunestyre er 
ikkje noko trugsmål mot diktaturet til 
borgarskapet. Dei er ikkje middel til å 
betra kåra for arbeidsfolk, og slett ikkje 
til å gje arbeidsfolk makt i Noreg. 

INGA STØTTE KORKJE TIL 
OPE BORGARLEGE PARTI 
ELLER TIL DEi BORGARLEGE 
ARBEIDARPARTIA 

Det er naudsynt for monopolkapitalen 
at det finst både ope borgarlege parti og 
borgarlege »arbeidarparti>> som sluttar opp 
om det kapitalistiske systemet, og som 
arbeider innafor ramma av det 
parlamentariske »demokratiet». Monopol
kapitalen treng slike parti til å føra 
politikken sin aktivt fram innanfor dei 
parlamentariske organa, og til å driva 
fram støtte for denne politikken i folket. 

Dei borgarlege partia er mange. Dette 
har både historiske årsaker og samanheng 
med at monopolkapitalen treng å føre 
politikken sin ut til ulike klasser og 
sosiale sjikt. 

Dei ope borgarlege partia, frå Høgre til 
Venstre, forsvarer meir eller mindre util
slørt det kapitalistiske systemet, ut
byttinga og profittjakta. De_tte er oppgåva 
deira, å få flest mogleg til å godta 
kapitalismen som det beste alternativet, 
eller i det minste som noko uunngåeleg. 

For det store fleirtalet av arbeidsfolk 
luktar det for mykje overklasse av borgar
lege politikarar som Willoch og Myrvoll. 
Difor må monopolkapitalen ha parti som 
i den sosiale profilen og demagogien er 
mot kapitalismen og for sosialismen, men 
som kan avleia misnøye og kampvilje i 

arbeidarklassen og andre lag av folket. 

Naudsynte for monopolkapitalen 

Det trengst borgarlege, reformistiske 
»arbeidarparti>>, som bruker kampsymbola 
til arbeidarklassen og vender seg til han, 
men som samstundes dekkjar over mot
setnaden mellom arbeidarklassen og 
borgarskapet og som stryk ut skillet 
mellom kapitalisme og sosialisme. 

Lenin sa det slik i artikkelen »Imperial
ismen og kløyvinga i sosialismen», frå 
1916, der ha_n tok føre seg oppkomsten 
til eit privilegert sjikt, eit arbeidararis
tokrati, i alle dei imperialistiske landa: 

»I vår tidsalder går det ikkje utan val, 
massane kan ein ikkje vera forutan, men i 
epoken til boktrykkjarkunsten og 
parlamentarismen er det uråd å leia 
massane utan eit vidt forgreina, 
systematisk gjennomført, solid utbygd 
system av smiger, løgn og bedrag, utan å 
sjonglera med populære slagord som er på 
moten, utan lovnader til høgre og venstre 
om alle moglege reformer og alle moglege 
føremuner for arbeidarane - berre for at 
dei skal avstå frå den revolusjonære 
kampen for å styrta borgerskapet». 
(Vår omsetjing. Red. kom.) 
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DEi OPE BORGARLEGE PARTIA 
Det tradisjonelt reaksjonære og 

arbeidarfientlege partiet Høyre har inga 
høg stjerne hjå arbeidsfolk her i landet. I 
heile soga si har Høyre vore eit støtteparti 
for imperialistiske framstøyt i Noreg. 
Partiet forsvarar ope USA-imperialismen, 
og gir klår støtte til monopolkapitalen. 
Samstundes prøver partiet å sikra seg 
røyster og stønad frå småborgarlege lag av 
folket ved hjelp av fagre ord om »det 
private initiativ». 

Men kvar gong klassekampen vert 
skjerpa, som i dag, vert Høgre tvungen å 
kaste den liberale og »verdikonservative» 
maska, og stå fram som den lydige rei
skapen for reaksjonen. Skipinga av ALP, 
eit parti med klåre fascistiske trekk, som 

ein konkurrent til Høgre, har forsterka ·1 
dette. 

Venstre og Senterpartiet freistar å 
plassera seg i noko dei kallar »den grønne 
polen», i motstand til den raude og den 
blå polen. Men unnateke sluttstriden om 
EEC, har både dei og Kristeleg Folkeparti 
vore faste støttespelarar for imperial
ismen, 

Dei går konsekvent inn for å nytta 
tvungen valdgift og innføra Skånland
utvalet. Politikken <leira har som mål å 
knebla arbeidsfolk. Det finst knapt eit 
einaste døme frå dei siste åra på at desse 
partia har gjeve støtte til arbeidarar i 
kamp for betre løn og auka demokratiske 
rettar. 

KNUS DET NYE NAZISTP ARTIET! 
Dei halv- og heilfascistiske organi

sasjonane som dukkar opp no på ytste 
høgre fløy viser klårt kor langt krisa og 
opprotninga er komne i borgarstaten. 

Historia har synt oss at nett fascismen 
og nazismen er halmstrået monopol
borgarskapet grip til krisetider. 

Fascismen er det opne borgardiktaturet 
når ein riv den demokratiske maska av. 

Raud Valallianse oppmodar alle anti
fascistiske krefter til å slåst mot det nye 
nazi-partiet med alle middel. Vi må krevja 
at det vert forbode for nye og gamle 
nazistar og organisera seg i eit parti! 

DNA ER REGJERINGSPARTIET 
TIL MONOPOLA 

Toppleiinga i DNA har i 35 av dei siste 
40 åra sete med regjeringsmakta i Noreg. I 
heile denne tida har dei administrert 
samfunnet for monopolkapitalen. Sam
stundes har dei hatt ordførarpostar og 
konimandostillingar i kommunar og fylke 
i endå lengre tid. 

Resultatet har ikkje vorte sosialisme, 
men ei styrking av dei store private 
monopola og ei rask utvikling av stats
monopolkapitalismen. 

På alle felt har DNA-toppen saman med 
leiarane i LO arbeidd for interessene til 
monopolkapitalen og imperialismen. 
NATO-medlemsskap, unntakslover, utan
landsk oppkjøp av nøkkelindustri, 

freistnader på å få Nmeg inn i EEC, 
tvangslover mot streikande arbeidarar -
alt dette er tiltak som ber merket til 
DNA-toppen. DNA har vore spydodden 
for USA-imperialismen her i landet. 

Nett DNA-leiarane har gått i spissen for 
avfolkings- og sentraliserings-politikken. I 
fagrørsla har dei i fleire tiår kjempa mot 
arbeidarklassen. Med Hovudavtala har dei 
fått stadfesta klassesamarbeidet. Dei har 
sabotert lønskamp og streikar og gått i 
spissen for tidsstudiar og anna arbeidar
fiendsleg rasjonalisering. Norsk Arbeids
giverforening, Norges Industriforbund og 
utanlandske imperialistar kunne ikkje ha 
ønskt seg ei betre regjering. Med sin 
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kontroll over fagrørsla har DNA- og LO
leiarane sikre arbeidsfreden og profitten 
til monopola. 

Ideologisk og i praktisk politikk har 
DNA fremja klassesamarbeid. I praksis 
ved eit nettverk av samarbeidsutval og 
komitear, der LO-leiarane har lenka fag
rørsla til stat og monopolkapital. 
Ideologisk ved at DNA i lang tid har 
propagandert at klassekamp er avlegs, og 
at det gjeld å samarbeide. DNA har vore· 
den drivande krafta i utviklinga av det 
korporative samfunnet i Noreg. 

DNA-toppenerein del 
av herskarklassen 

DNA- og LO-leiinga er i dag ikkje berre 
politiske talsmenn for politikken til 
herskarklassen. Dei er sjølve ein del av 
herskarklassen og rekrutterer til han 

Dette skiktet har kontroll over kapital 
som er samla inn i fagforeningar og 
samyrkelag og har slått seg opp som 
byråkratkapitalistar. Dei driv Lands-
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banken, Samvirke og NKL som tradi
sjonelle kapitalistiske verksemder, som 
ikkje skil seg prinsipielt frå Bergens 
Privatbank, Storebrand eller Irma-kjeda. 

DNA-leiarane har nytta posisjonane i 
stat og fylke til å få seg feite stillingar i ei 
lang rekkje statlege verksemder. Årdal og 
Sunndal Verk, Raufoss Ammunisjons
fabrikk, Kongsberg Våpenfabrikk, Norsk 
Jernverk og no sist Statoil er monopol
konsern som dei reknar som sine eigne. 

Den veldige oppbygginga av slike stats
monopolistiske verksemder som går føre 
seg no, er i ferd med å føre industri
leiarane i DNA heilt til toppen i monopol
borgarskapet i Noreg. 

Samarbeid med DNA/LO-leiinga er 
difor ikkje eit samarbeid med villfarne 
reformistiske sosialdemokratar som »tek 
feil» i enkelte spørsmål - slik som SV
leiinga hevdar. Det er tvert om å søkja 
einskap med monopolkapitalen si eiga 
regjering og med den byråkratkapitalist
iske delen av herskarklassen i Noreg. 

INGA STØTTE TIL 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI! 

I 1973 trudde mange at SV ville bli eit 
bra alternativ til DNA-leiing og klassesvik. 
Men hendingane i dei to åra sidan valet 
har bit for bit skrelt vekk alle lyse voner 
om SV. 

På felt etter felt har SV verka som eit 
lydig støtteparti. for DNA-leiinga, som eit 
regjeringsparti utan taburettar. 

Svik i sak etter sak 

I abortsaka let SV omsynet til samvetet 
til Otto Hauglin telja meir enn omsynet 
til den lange kampen arbeidarkvinnene 
har ført og dei vallovnadene SV sjølv gav 
om å stø kravet om sjølvbestemt abort. 

Trass i alle fine programfråsegner frå 
197 3 har SV sett strek over kampen mot 
moms på matvarer. Etter stortingsvalet 
gjekk dei mot aksjonar mot matmomsen 
fordi det gjorde det vanskeleg for dei 

sjølve å halde seg inne med DNA-folk i 
finanskomiteen. 

Kommunalråd Roar Wiik frå SV har 
vist seg å vera ein ivrig mann til å rasere 
eldre bustadområde i Oslo for å skaffa 
tomter og høve til profitt for OBOS, 
Ungdommens Selvbyggerlag · og dei store 
entreprenør-kapitalistane. 

I faerørsla ligg sentrale SV-tillitsfolk på 
kne for å få »einskap» med topp-pampane 
i DNA. I. mai har SV nytta til å gå hand i 
hand med Tor Aspengren, både i 197 4 og 
I 97 5. I røynda stør SV-toppen ei 
regjering som står for interessane til. 
monopola og imperialistane. 

Klassesamarbeid 

»Einskapspolitikken» deira spring ikkje 
ut frå klassekampen, men frå ønskjet om 
klassesamarbeid. Målet på lang sikt for 
denne politikken kjem meir enn tydeleg 
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fram når sentrale tillitsfolk innafor SV 
ope snakkar om å slå saman DNA og SV, 
som noko å ønskja seg i framtida. Dei 
seier og at SV må vurdera å gå inn i 
regjeringa. 

SV legg seg på ryggen for den borgar
lege staten, mellom anna ved å gjera både 
organisasjonen og pressa heilt avhengig av 
statleg stønad. 

Sosialistisk Venstreparti er ikkje ein 
sunn plante . med rota frukt i toppen. 
Distrikts- . og lokallag i SV dyr kar og 
klassesamarbeidet. I kommunestyra set 
SV-arane omsynet til ein »ansvarleg 
budsjettpolitikk» høgt over det som tener 
arbeidsfolk. Det finst ikkje noko 
medlemsdemokrati i SV. Staben av faste 
sekretærar og tpppfolk avgjer alt utan å 
høyra kva medlemmene meiner. 

SV stør den sovjetiske 
sosialimperialismen 

SV-leiinga let som dei slåst mot 
imper1alismen. Men sanninga er at dei stør 
den imperialistiske supermakta Sovjet. På 
SV-kongressen i Trondheim tidlegare i år 
greidde SV-leiinga å få Sovjet skildra som 
ein sosialistisk stat og ei kraft i kampen 
mot imperialismen! 

Sendelag frå SV dreg til det byråkrat
kapitalistiske Aust-Europa og hyllar 
»sosialismen» der. Men dei gir inga støtte 
til kampen mot undertrykking, for sosial
isme, som går for seg i satelittstatane til 
Sovjet. I dag nektar SV å kjempa mot den 
sovjetiske okkupasjonen av Tsjekko
slovakia, og stør i praksis den permanente 
undertry lekinga. 

Dette er ikkje anti-imperialisme og 
internasjonalistisk solidaritet. Det er 
roten, pro-imperialistisk politikk! 

Anti-imperialismen til SV har vore 
ynkeleg å sjå til på andre felt og. I ord er 
dei mot USA-imperialismen. Men SV har 
stort sett nekta å slutta <;>PP om demon
strasjonar mot USA, som til dømes 
aksjonane mot krigsforbrytarane Henry 
Kissinger og James Schlesinger. 

Under oktober-krigen i 1973 nekta 
SV-leiinga å slutta seg til demonstrasjonar 
mot Israel, for krava til palestinarane. 

At mange av medlemene og sympati
sørane til SV står for ein annan kurs 
endrar ikkje innhaldet - i den »anti
imperialistiske» linja til leiinga i SV. 

Vil føra statsmonopol
kapitalismen til endes 

Strategisk står ikkje SV for nokon veg 
som fører til sosialisme. Dei kan nok ta 
ordet »revolusjon» i munnen ved festlege 
høve, men innhaldet i prinsipp
prograni.met og den praksisen partiet står 
for er anti-revolusjonær, og borgarleg 
reformisme. 

SV driv framleis og preikar teorien om 
å nå fram til sosialismen gjennom fleirtal 
ved val og parlamentariske reformer. Dei 
nektar framleis å læra av det som hende i 
Chile. Det syner at arbeidarklassen må 
verja seg mot fascisme og vald med si eiga 
våpenmakt. 

SV ønskjer seg oppslutnad ved val, plass 
i regjeringa og nasjonalisering av hovud
delane av økonomien. Dette er i praksis 
programmet for å føra til endes den 
statsmonopolkapitalistiske utviklinga i 
Noreg, eit program for å stadfesta det 
borgarlege klassediktaturet. 

Dette er ingen revolusjonær, marxistisk 
strategi. Det er ein fullstendig revisjon av 
prinsippa åt marxismen-leninismen, kort 
sagt moderne revisjonisme. Den moderne 
revisjonismen fungerar såleis som mono
polkapitalen sitt politiske agentur 
Noreg. 

Ingen Sovjet-agentur i Noreg! 

dag arbeider revisjonistane i Vest
Europa febrilsk for å manøvrera seg inn i 
regjeringspos1sJonar og for å vinna 
kontroll med arbeidarklassen. 

I Portugal grip revisjonistpartiet til kol
svarte fascistmetodar for å stogge 
streikande arbeidarar, og særskilt for å 
knusa den revolusjonære rørsla. 

I Italia, Frankrike, Hellas, i dei skandi
naviske landa, i landa i den tredje verda, 
overalt, slåst revisjonistane med nebb og 
klo mot dei revolusjonære. Samstundes 
freistar dei å gjera seg til vens med 
borgarskapet og sosialdemokratane. 
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FORAN SAMLINGSKDNGRISSIN 

Denne teikninga nytta avisa Klassekampen i samband med »samlings
kongressen» til SV. Utviklinga etterpå har stadfest_enda meir korleis SV 
stør borgarskapet, anten det gjeld Bratteli eller Bresjnev. 

Desse revisjonistane verkar som 
politiske agentar for Sovjet og Sovjet sitt 
ønskje om verdsherredøme. 

Til hausten skal arbeidsfolk i Noreg ta 
stilling til vala. Då bør korkje pro
amerikansk politikk frå DNA eller pro
sovjetisk politikk frå SV få tilslutnad og 

støtte frå sosialistar og revolusjonære. 
Både for arbeidarklassa og for dei 

progressive kreftene som enno finst i eller 
sympatiserer med SV, vil det vera det 
beste at politikken til SV-leiinga får den 
tilbakegangen han fortener ved vala. · 

FRAM FOR RAUD V ALALLIANSE! 
Raud Valallianse vil ta del i vala til 

hausten for å fremja sin revolusjonære 
arbeidarpolitikk, og kjempa mot alle 
borgarlege myter om at kommunestyra, 
fylkesting og andre parlamentariske organ 
nokon gong kan verta reiskap for »folke
makt». Difor lovar vi ikkje folk gull og 
_grøne skogar om dei røystar på listene 
våre heller, slik dei borgarlege partia har 
·for vane. 

Vi lovar noko anna: 
Raud Valallianse vil konsekvent ta del i 

og stø den kampen som arbeidsfolk sjølve 
fører mot monopolkapital og imperial
isme. Talsmennene våre i valkampen, 
såvel som dei representantane vi måtte få 
i fylkesting og kommunestyre, skalkonsek
vent reisa kampkrava til arbeidarklassen, 
og arbeida for å avdekkja pampevelde, 
korrupsjon og borgarleg hesthandel om 
lagnaden til vanlege folk. 

Vi vil arbeida for å få fram at dei 
folkevalde organa slett ikkje er reiskap for 
arbeidsfolk, men for kapitaldiktatur over 
folket. 
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Vi godtek aldri noko teieplikt i desse 
forsamlingane, og vi vil alltid fortelja folk 
om saker som har å gjera med livs
interessene deira. Dette gjer vi same kva 
trugsmål stat, fylke eller kommune kjem 
med for å knebla våre og andre represen
tantar. 

Vi godtek inga form for røysteplikt i 
personval eller i saker der valet står 
mellom fleire dårlege utvegar for folk 
flest. 

For eit sosialistisk Noreg! 

Ei røyst på Raud Valallianse er ei røyst 
for ei revolusjonær rørsle i kamp, for 
verkeleg anti-imperialistisk solidaritet, 
mot all reformisme, revisjonisme og alt 
klassesamarbeid. 

Ei røyst til Raud Valallianse er støtte til 
den politiske linja som slår fast at berre 
den kampen arbeidarklassen og andre 
arbeidsfolk fører sjølve kan gje resultat og 
siger, både på kort og lang sikt. 

Ei røyst til Raud Valallianse er stønad 

til kampen for eit sosialistisk Noreg, eit 
samfunn der arbeidarklassen har knust 
borgarstaten og skipa proletardiktaturet, 
eit samfunn der all ka.pitalistisk utbytting 
er avskaffa. · 

Representantar for Raud Valallianse er 
bundne av dette programmet. Den første 
og viktigaste oppgåve deira er å vera med i 
og stø den kampen som arbeidsfolk fører 
for livsvilkåra og rettane sine. Dei skal 
ikkje ha økonomisk føremon av verva 
sine! 

Boikott listene der Raud 
Valallianse ikkje stiller! 

Der Raud Valallianse ikkje stiller liste, 
oppmodar vi til boikott av listene til dei 
andre borgarlege rikspartia. 

Ei røyst til slike er å stø den linja som 
saboterer klassekampen, til dei som forte! 
at: borgarlege byråkratar og politikarar 
kan ordne opp. 

Ei røyst til DNA er å stø regjeringa til 
monopolkapitalen og hjelpe dei med å 

Landskonferansen til Raud Va/allianse 1. juni valde eit landsutval. 
bile tet sit ein del av landsutvalet ved bordet i lag med Elsa Berg, veteran frå 
krigen som deltok på landskonferansen. Frå venstre Bjørn Tørhaug, Turid 
Skagen, Leif Johannesen, Elsa Berg, Sigurd Allern, Helge Øgrim og 
Magnhild Johansen. 
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leggja landet ope for USA-imperialismen. 
Ei røyst til SV er det same som å slutta 

seg til politikarar som stør sosialimperial
ismen til Sovjet og samarbeidar med 
DNA/LO-leiinga. Dei står for ein »veg til 
sosialismen» som inneber nederlag for 
arbeidarklassen og styrkjing av klasse
diktaturet til statsmonopolkapitalismen. 

Den reaksjonære politiske linja til SV 
står ved lag sjølv om einskilde på SV
listene meiner seg å stå til venstre for 
partileiinga. Slike folk får vi heller freista 
å overtyde om at dei gjer den beste 
innsatsen for sosialismen ved å trekkja seg 
frå SV-lista og stø Raud Valallianse. 

Bygdelister, grendelister o.l. på sida av 
dei rikspolitiske partia er allmennt heller 
ikkje nokon utveg for arbeidsfolk. Raud 
Valallianse vil til dømes stø aksjonar mot 
byggjing av kjernekraftverk i Noreg. Men 
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det er fårleg å tru at vi vinn den kampen 
ved å få inn nokre motstandarar i 
kommunestyret, folk som kan hende i 
andre saker tek reaksjonære og arbeidar
fiendslege standpunkt. 

Raud Valallianse understrekar at masse
mobilisering og folkelege aksjonar er 
mykje viktigare enn høg prioritering av 
parlamentarisk arbeid dersom ein vil ha 
resultat i kampen mot stat og monopol
kapital. 

Både der · vi stiller liste og der vi ikkje 
gjer det vil Raud Valallianse gå aktivt ut 
med den politikken vi står for, slåst for 
interessene og krava til arbeidsfolk, og stø 
all kamp som rettar seg mot monopola og 
imperialismen. 

Bli med i det arbeidet Raud Valallianse 
driv for eit sosiali~tisk Noreg! 
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Il. 
Vegen til 
sosialismen 
VI LEVER I IMPERIALISME-EPOKEN 
»Imperialismen er treskelen til den sosiale 
revolusjonen til proletariatet» (Lenin i 
føreordet til arbeidet sitt om imperial
ismen). I dag er den revolusjonære rørsla 
på frammarsj over heile verda. Like visst 
som at kapitalismen følgde på føydal
ismen gjennom revolusjonær kamp, er det 
at kapitalismen i den imperialistiske 
epoken må verta avløyst av sosialismen og 
proletardiktaturet. 

Men samfunnet kan ikkje gli utan 
vidare frå imperialisme og inn i sosial
ismen. Dei sosialistiske klassikarane 
peikte gong på gong på at det kapitalist
iske diktaturet ikkje let seg avskaffe på 
fredeleg vis. Historia har bekrefta det, og 
frigjeringskrigane etter den andre verds
krigen har synt at det gjeld meir enn 
nokon gong i den imperialistiske epoka. 

Brennpunktet for deri revolusjonære 
kampen i verda i dag er kampen mot 
supermaktene USA og Sovjet. Super
maktene står for monopolkapitalismen og 
imperialismen i si mest utvikla form. 

Imperialismen fører til krig 

Imperialismen er kapitalismen av i dag. 
Omkring hundreårsskiftet var tida for 
den gamle frikonkurransekapitalismen 
definitivt slutt. Sidan har store monopol
konsern og finanskapitalistar dominert 
det økonomiske livet fullstendig i alle 
kapitalistiske land. 

Med framvoksteren av monopola vart 
grensene til nasjonalstatane for tronge. 
Dei største kapitalistmaktene avslutta1 
oppdelinga av verda. Men ei slik opp
deling er aldri endeleg. Verda står aldr~ 
stille. Industrielt nivå og militærteknikk/ 
utviklar seg stadig, og endrar styrke
tilhøva mellom stormaktene. Herskar
ambisjonane til dei einskilde stormaktene 
er ulike. 

Imperialiststatane og monopola 
kjempar alltid om råvarekjelder og 
marknader. Framgang for den eine vil seia 
tilbakegang for den andre. Denne rivali
seringa har inga fredeleg løysing. 
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Resultatet er og vil alltid vera krig. 

USA-dominans etter krigen 

Etter andre verdskrigen var USA den 
dominerande imperialistmakta, med 
»interesser» på alle kontinent og med ei 
militærmaskin verda ikkje hadde sett 
maken til. 

I tida etter 1945 bygde USA opp eit 
nykolonialt utsugarsystem i den tredje 
verda. Via Marshallhjelp, korrupsjon og 
trugsmål skaffe landet seg økonomisk, 
militært og politisk herredøme over heile 
Vest-Europa. Over heile verda bygde USA 
eit nett av militærbasar. 

Den nye aggressive 
supermakta Sovjet 

Sovjet var den første sosialistiske staten i 
verda. I 1917 gjennomførte det 
arbeidande folket revolusjonen og sette i 
gang med å byggja sosialismen, med 
entusiastisk støtte frå arbeidarklassen 
verda over. Under andre verdskrigen 
danna Sovjet bolverket mot fascismen. 

Men i livd for kampen mot ytre fiendar 
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voks det fram indre fiendar av sosialismen 
og proletardiktaturet. I midten av 
1950-åra greip dette nye byråkrat
borgarskapet makta med Nikita 
Khrustsjov i spissen. 

I dag er Sovjet eit borgarleg klasse
diktatur, der arbeidarklassen, bøndene, 
intellektuelle og nasjonale minoritetar 
vert utsette for fascistisk undertrykking. 

Sosialismen vil og må koma 

Imperialismen er det høgste stadiet i 
kapitalismen. Men like visst er imperial
ismen det siste stadiet før revolusjonen og 
sosialismen. 

Kapitalismen var i si tid ei progressiv 
kraft, som førte til ei eksplosjonsarta 

· utvikling av teknologien og den materielle 
produksjonen. Samstundes stridde borgar
skapet seg til fridomar og rettar i kamp 
mot den gamle føydaladelen. 

I dag er kapitalismen i imperialistisk 
utgåve ei tvers gjennom reaksjonær kraft, 
som held folk nede over heile verda i 
fattigdom og ufridom. Imperialismen 
rustar opp og fører krig. Den monopol-
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kapitalistiske jakta på maksimal profitt er 
ikkje ei kraft som utviklar produksjonen i 
takt med det folk treng. I staden raserer 
ho land og område, og hindrar produktiv
kreftene i å utvikla seg til beste for folket. 

Imperialismen er eit økonomisk system 
som kastar stadig fleire menneske inn i 
utbytting og ufridom, medan profitten og 
makta vert samla på stadig færre hender. 
Denne grunnleggjande motseiinga i det 
kapitalistiske - i dag det imperialistiske -
systemet, er nøydd til å sprengja systemet 
og tvinga fram den sosialistiske revolu-

sjonen. Det er ei historisk lov. 
Den samfunnskrafta som kjem til å leia 

striden for sosialismen er den samfunns
klassen som står skarpast i motsetnad til 
monopolborgarskapet og kapitalismen, 
den klassen som ikkje har anna å misse 
enn lekkjene sine - arbeidarklassen. 

Frigjeringskampen til dei undertrykte 
folka i verda, mot supermaktene og 
imperialismen, for nasjonalt sjølvstende 
og sosial frigjering, er i dag hovudkrafta i 
den sosialistiske verdsrevolusjonen. Denne 
kampen går voldsomt framover i dag. 

ST ATSMONOPOLKAPIT ALISME 
ER IKKJE SOSIALISME 

Ein viktig del av valkampen til dei 
borgarlege arbeidarpartia går ut på å 
spreie dei tvers igjennom borgarlege 
tesene om att det går ein fredeleg og 
parlamentarisk veg til sosialismen. Denne 
teorien har bakgrunn i ei førestelling som 
er livsfårleg for arbeidarklassen : At staten 
eksisterer uavhengig av klassane, og at han 
difor kan gjerast til ein reiskap for 
arbeidarklassen under kapitalismen. 

I Noreg har DNA stått som den.fremste 
representanten for denne ideologien i 
meir enn 50 år. Historia har synt at denne 
ministersosialismen berre styrkjer mono
polkapitalismen. Samstundes svekkjer han 
kampkrafta til arbeidarklassen ved at han 
spreier illusjonar om monopolkapitalen 
og staten hans. 

SV bles nytt liv 
i borgarleg teori 

I den siste tida har SV freista å blåsa 
nytt liv i teorien om at statsdrift og 
nasjonalisering under kapitalismen er steg 
på vegen mot sosialismen. 

Dette skjer samstundes med at Statoil 
svingar seg opp til ein monopolistisk 
gigant i norsk samanheng, i nært sam
arbeid med britiske og amerikanske olje
monopol. Og det skjer samstundes med at 
ein stadig større del av den norske 
arbeidarklassen har avslørt og avvist 
snakket til DNA om statsdrift og 
»demokrati i hverdagen». 

To-stegs strategien 
til revisjonistane 

I tråd med den revisjonistiske sjarm
offensiven andsynes sosialdemokrati og 
borgarskap, har norske revisjonistar og 
ført fram teorien om ein fredeleg to-fase 
overgang til sosialismen. 

I følgje den moderne revisjonismen skal 
sosialistane vinna fleirtal i parlamentet og 
danna ei nasjonal anti-monopolistisk 
regjering. Denne regjeringa skal så 
gjennomføra ein fase· der ein 
nasjonaliserer nøkkel-industri - d.v.s. 
fullfører den statsmonopolistiske ut
bygginga og demokratiserer stats
administrasjonen. 

Folk som statsmonopolisten 
Johnsen representerer første fase i 
den fredelege utviklinga til sosialis
men, etter det rivisjonistane hevdar. 
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Den neste fasen er at »sosialismen» skal 
innførast fredeleg fordi monopol
kapitalen, ifølge revisjonistane, er sterkt 
svekka gjennom dei første tiltaka. Sjølv 
om SV sitt prinsipprogram formelt ikkje 
snakkar om to faser, så er strategien 
akkurat den same. 

Dette er ei line for styrking av stats
monopolkapitalismen. For nasjonalisering 
og auka statseigedom er heilt i tråd med 
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kapitalismen sine allmenne utviklings-
1.agar, og dermed identiske med monopol
borgarskapet sine interesser. Dette er 
ikkje ein veg til revolusjon og sosialisme, 
men ein veg for herskarklassen til å auke 
utbyttinga og utbyggja det borgarlege 
klassediktaturet. Det er ikkje utan grunn 
at SV er mot proletardiktaturet for dei er 
for borgardiktaturet! 

VEGEN TIL SOSIALISMEN 
ER REVOLUSJON 

Raud Valallianse avviser all reformistisk 
ideqlogi om at arbeidsfolk kan sikra 
interessene sine og byggja sosialismen 
gjennom parlamentariske val . og lov
reformer. 

Vi avviser og lina til reformistane i 
kampen for dagskrava. Reformistane 
propaganderer at arbeidsfolk kan oppnå 
betringar gjennom samarbeid med mono
polkapitalen, ikkje ved å kjempa aktivt 
mot han. 

Berre ein sosialistisk revolusjon som 
styrtar statsmakta til monopolkapitalen 
vil kunne gjera slutt på utbyttinga og 
undertrykkinga av det arbeidande folket. 

Revolusjonen til mass1µ1e 

Den norske sosialistiske revolusjonen 
må vera massane sitt verk. Den kon
sekvent revolusjonære klassen, proletari
atet, vil gå i spissen for revolu
sjonen og gjennomføre han i ein allianse 
med arbiedande bønder, fiskarar og andre 
lag i folket som er undertrykte og ut
bytta. 

Er det verkeleg uråd å gå ein fredeleg og 
parlamentarisk veg til sosialismen? 

Raud Valallianse vil streka under at å 
satsa på denne lina i utgangspunktet er å 
velja ei rein nederlagsline for arbeidar
klassen. 

Erfaringar frå andre revolusjonar syner 
at borgarskapet · vil freista å halde opp 
klassediktaturet sitt med vald. NATO og 
det borgarlege militærapparatet er organi
sert med dette for auga. 

Revolusjonen kviler 
på våpenmakt 

Reformistar og revisjonistar med SV i 
spissen freista lenge å framheva Chile som 
døme på at det gjekk an å gå den 
fredelege vegen til sosialismen. 

Det enda med fascist-kupp og blodbad 
for arbeidarklassen. Medan arbeidar
klassen vart nekta å væpna seg, fekk 
borgarskapet fritt øva seg til kuppet. 

Framleis hevdar reformistar og revisjon
istar at lovvedtak og reformer er vegen til 
sosialismen. · 

Arbeidarklassen har sjølvsagt interesst: 
av ein overgang til sosialismen med minst 
mogleg bruk av vald. Men det er livsfårleg 
å gå ut frå at han skal verta fredeleg. 
Tvertimot må vi gå ut frå at borgarskapet 
vil setja seg desperat til motverje, og at 
dei vil setja i verk all slag svart og 
fascistisk terror for å knusa arbeidar
klassen og dei revolusjonære. 

Arbeidarklassen må byggja sin eigen 
strategi på realitetar og historiske 
røynsler, ikkje på fromme ønskje om eit 
snilt og føyeleg borgarskap. 

Difor er det tvingande naudsynt at 
arbeidarklassen byggjar på si eiga våpen- · 
makt og er førebudd på · eit valdeleg 
oppgjer med imperialisme, fascisme og 
reaksjon som vil knuse revolusjonen. 
Styrketilhøvet mellom klassane, kven som 
står sterkast og best førebudd av arbeidar
klassen og herskarklassen, avgjer graden 
av valdsbruk under revolusjonen. 
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Raud Valallianse vil arbeide for å skape 
politisk forståing for at arbeidarklassen 
må verja revolusjonen og sosialismen med 
våpen i hand. 

Lang valdstradisjon i Noreg 

Ei side ved reformistane si framstelling 
av den norske historia som det bør 
leggjast stor vekt på å avsløra og visa 
attende, er påstanden om at Noreg har ei 
spesielt fredeleg fortid. 

Tvertimot har herskarane i Noreg nytta 
vald så lenge folk har kjempa mot ut
bytting og framandvelde. Det første ut
trykket for den moderne arbeidarrørsla i 

T E.R "L 
MÅ FO 

MoT FOL 

Noreg, Thranittar-rørsla, vart slegen ned 
med valdsmakt. 

Det kapitalistiske Noreg syner ei rekkje 
døme på at politi og militærmakt har 
vorte nytta mot arbeidarklassen. Utan
landske imperialistar og den norske 
klassestaten er i dag vilj uge til å nytta alle 
middel til å knuse freistnader på å innføre 
sosialismen. NATO-øvingar som Strong 
Express og Wintex er gode nok prov i så 
måte. Sosialimperialistane sine militær
øvingar som Okean-øvingane i 1970 og 
197 5 tyder det same. 

Å oversjå dette er å stilla arbeidar
klassen for eksekusjonspeletongen. 
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DET SOSIA.LISTISKE 
DEMOKRATIET 
OG PROLETARDIKTATURET 
Første oppgåva for den sosialistiske 
revolusjonen er å vinna statsmakta. Sosial
ismen kan berre verta bygd og sikra 
dersom det borgarlege byråkratiske stats
apparatet vert knust og proletardiktaturet 
vert oppretta. Det vil seia at vi får ein 
demokratisk stat som tener folket og 
undertrykkjer den gamle herskarklassen. 

Det borgarlege militærapparatet må 
gjerast til inkjes. I staden kjem folke
væpning for og av arbeidarklassen. Berre 
på denne måten kan arbeidarklassen sikra 
og halda på makta si. Berre slik kan den 
sosialistiske staten - proletardiktaturet -
bli til røyndom. Det er klassediktaturet til 
arbeidarklassen over den gamle herskar
klassen.· 

Som alle andre statsformer historia 
kjenner, er proletardiktaturet eit klasse
diktatur. Men det skil seg frå dei andre 
ved det at det store fleirtalet av folket rår 
over eit lite mindretal. 

Proletardiktaturet er difor den mest 
demokratiske statsforma som historia 
kjenner til no. 

Klassekampen held fram 

I det sosialistiske samfunnet vil klassane 
og klassekampen framleis vera til. I lang 
tid framover kjem den gamle herskar
klassen til å freista å organisera seg for å 
føre inn att kapitalismen og det borgar
lege klassediktaturet. 

Dette kontrarevolusjonære arbeidet 
kjem til å kunna stø seg på sterke restar 
av borgarleg kultur og seder som framleis 
er ved liv. 

I den første tida under sosialismen vil 
det og vera former for småproduksjon på 
private hender som kan avle stordrift og 
kapitalisme. 

Imperialistiske statar kjem til å gjera 
freistnader på å bryta sund den nye 

sosialistiske staten både økonomisk, 
politisk og militært. 

Ikkje minst vil det vera fåre for at nye 
byråkratsjikt svik revolusjonen, og freistar 
å rana til seg særrettar for å gjera seg sjølv 
til ein ny herskarklasse. I Sovjet førte 
dette til kontrarevolusjon. Kultur
revolusjonen i Kina var retta mot slike 
tendensar. 

Arbeidarklassen, og dei som allierer seg 
med han, må undertrykkja alle former for 
borgarskap heilt til alle klassar er av
skaffa. 

Berre slik kan sosialismen bli bygd, 
berre slik vert grunnen lagd for å fjerna 
alle klasseskille og all ' klasseunder
try kking. 

Borgarskapet lyg om 
proletardikta turet 

Reaksjonen freistar alltid å framstilla 
proletardiktaturet som eit udemokratisk 
terrorstyre, eit diktatur over arbeidsfolk. 

For å få det til forfalskar dei soga til 
det sosialistiske Sovjet. Men særleg satsar 
dei på å nekta for at det har vore ein 
kapitalistisk kontrarevolusjon i Sovjet og 
andre Aust-europeiske land. 

Den fascistiske terroren med politi og 
militærstyrkar mot streikande arbeidarar, 
innesperring av revolusjonære og andre 
opposisjonelle i sinnssjukehus, og det at 
Sovjet-leiarane har gjort til inkjes dei 
demokratiske rettane, vert framstilt som 
sosialisme. 

Slike overgrep mot arbeidarklassen 
provar nettopp at sosialismen og proletar
diktaturet ikkje rår i <lesse landa. Det er 
tvert om diktaturet til borgarskapet. 
Dess klårare kan ein sjå kor viktig det er å 
halda oppe og styrkja proletardiktaturet 
under sosialismen, som ein garanti for 
demokrati og fridom for arbeidsfolk, mot 
borgarleg kontrarevolusjon og fascisme. 
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Korleis skal organiseringa 
av sosialismen vera? 

Eit sosialistisk Noreg vil tyda fridom på 
· arbeidsplassane og i <lei militære styrkane, 
og høve til å nytta yttringsfridomen i 
presse og kringkasting. 

Det arbeidande folket kjem til å ha 
kontroll med statsadministrasjonen på 
alle plan. Parlamentarismen, som tene 
som dekkje for det borgarlege diktaturet, 
vil verta avskaffa. 

I staden vert nye demokratiske organ 
skipa, valde av og i det arbeidande folket, 
som skal gjera vedtak og setja dei ut i livet 
på alle plan i samfunnslivet, medrekna 
militærapparatet. 

Arbeidsfolk skal ha kontroll med dei 
valde talsmennene sine på alle plan. Dei 
har rett til å kalla attende talsfolk som 
arbeider mot interessene deira. For å 
løysa motsetnader i folket og for å avsløra 
tildriv til byråkrati og pampevelde skal 
metoden vera demokratisk masse
mobilisering og politisk kritikk. 

Lovene og domstolane skal verja 
arbeidarklassen mot utbytting og under
trykkjing, i staden for å hegna om 

kapitalen og retten til privateige av 
produksjonsmiddel, slik det er i dag. 

Sjølvberging i økonomien 

Under sosialismen vil målet for produk
sjonen og samfunnsøkonomien vera å 
fylla dei materielle og kulturelle behova 
til det arbeidande folket. Arbeidarklassen 
kjem til å kontrollera fabrikkar, produk
sjonsutstyr og naturressursar. Dette vil 
dels verta organisert gjennom sosialistisk 
statseigedom, dels som sosialistisk gruppe
eigedom (kooperativ). 

Proletardiktaturet skal sikra at resul
tatet av arbeidet til folket . tener arbeids
folk sjølve, og at· ikkje direktørar og 
byråkratar stikk det i sine eigne lommer. 

Planleggjinga skal skje ut frå dei lang
siktige interessene til folket, ikkje ut frå 
profittinteresser. Sentral planleggjing, 
kopla saman med lokalt initiativ og 
demokrati, vil koma i staden for det 
anarkiet som pregar den kapitalistiske 
økonomien. 

Eit sosialistisk Noreg må byggja på 
prinsippet om økonomisk sjølvberging. 

- \..__ 

Proletardiktaturet i Kina gjev grunnlaget for eit verkeleg demokrati. Eigne 
demokratiske organ for arbeidsfolk har korne i staden for borgarleg 
parlamentarisme. 
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Dei delane av landet som idag vert avfolka 
og lagde øyde, skal verta bygde opp att. 
Dei rikare områda av landet skal hjelpa 
dei veikare. 

Frigjering, solidaritet! 

Sosialismen vil leggja grunnlaget for ei 
kraftig utvikling av produktivkreftene, 
slik at teknologi, maskinar og ressursar 
for fullt skal verta utnytta i samsvar med 
det folket treng. Dette vil verta innleiinga 
til ein ny æra. 

For kvinnene vil sosialismen tyda verke
leg rett til arbeid og opna for at kvinnene 
skal kunna ta full del i den samfunns-' 
messige produksjonen. Kvinnene vil på 
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den måten ta eit avgjerande steg på vegen 
til full frigjering. 

Initiativa og skaparkrafta til ungdomen 
vil koma fullt til sin rett under sosial
ismen. 

Eit sosialistisk Noreg tyder verkeleg 
nasjonal sjølvråderett og frigjering frå alle 
imperialistiske maktblokker. Dette vil gje 
oss høve til eit solidarisk samarbeid med 
andre folk og nasjonar, grunna på 
prinsippa om likeverd og ikkje-inn
blanding. Sosialistiske land og folk som 
kjempar for nasjonal og sosial frigjering 
skal ha spesiell støtte frå oss. 

Først når sosialismen har sigra over 
heile verda, kan det verta slutt på alle 
krigar, utbytting og undertrykkjing. 
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·111. 

rbeids 
rogram 

Bare et sosialistisk samfunn kan varig 
sikre interessene til arbeiderklassen og 
andre deler av det arbeidende folket. 

Så lenge kapitalismen består vil det 
alltid eksistere utbytting og under
trykking, kriser og nød. På ny og på ny vil 
arbeidsfolk måtte forsvare seg mot angrep 
fra utenlandsk imperialisme, monopol
kapital og dens stat. 

Rød Valgallianse vil på alle felter delta i 
og støtte den kampen det arbeidende 
folket fører for sine interesser. Det er 
nettopp gjennom kampen for nære øko
nomiske, sosiale og politiske interesser at 
arbeidsfolk får kamperfaring, ser hvem 
som er venn og hvem som er fiende og 
styrker sine organisasjoner. 

Gjennom denne kampen kan det 
arbeidende folket slå monopolkapitalens 
angrep tilbake og midlertidig oppnå for
bedringer. Den bidrar også til å styrke 

arbeiderklassens enhet, og til å utvikle 
kampfellesskapet mellom arbeiderklassen, 
arbeidende Qønder, fiskere og andre 
grupper. Rød Valgallianse vil legge vekt 
på å øke forståelsen for at ingen resultater 
i dagskampen er varige så lenge kapital
ismen og utbyttingssystemet fortsatt 
består. 

Vi tar som utgangspunkt for alt vårt 
arbeid at det bare er arbeidsfolks egen 
kamp og handling som kan bringe seier, 
både i dag og på lang sikt. Vi legger derfor 
stor vekt på å delta i og styrke de 
folkelige masseorganisasjonene, og vi vil 
konsekvent støtte den kampen de fører. 
Spesielt viktig ser vi arbeidet for å gjøre 
fagbevegelsen, arbeidernes klasseorganisa
sjon, til en kamporganisasjon. 

I dette arbeidet bygger vi på prinsippet 
om enhet på klassekampens grunn. Alle 
krefter som virkelig vil kjempe mot 
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imperialismen og monopolkapitalen må 
forenes. Vi går mot alle forsøk på å sette 
ulike undertrykte grupper opp mot hver
andre. Dette har i mange år vært DNA
pampenes taktikk for å lamme alle 
progressive aksjoner. Ingen deler av det 
arbeidende folket får bedre levekår om 
andre grupper lar være å reise kamp for 
sine krav. Tvert i mot er denne kampen i 
praksis en støtte for det arbeidende 
folkets samlede kamp mot klassefienden. 

Vi går også mot alle parlamentariske 
illusjoner om at folkevalgte organer og 
borgerlige løftepolitikere kan »ordne opp» 
i problemene. Først når arbeidsfolk setter 
makt bak sine krav, er det mulig å vinne 
fram. l mange tilfeller går nettopp »de 
folkevalgte» i spissen for reaksjonære til
tak, som f.eks. arbeiderfiendtlig rasjonali
sering i kommunale bedrifter, ned
skjæring av kollektive ytelser. Under slike 
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omstendigheter må den politiske kampen 
rettes direkte mot de parlamentariske 
organene sjøl. 

Vi ser det også som vårt mål å avsløre 
forsøk på å sabotere eller forråde arbeids
folks kamp. De borgerlige »arbeider
partiene» DNA og SV, støtter av og til i 
ord krav som arbeidsfolk stiller. Men 
erfaringene viser at de i praksis saboterer 
anti-imperialistiske aksjoner, undergraver 
støttearbeid til streiker, aksepterer »taus
hetsplikt» i parlamentariske organer når 
saker som bedriftsnedlegging o.l. 
behandles. Kampen mot opportunisme og 
klassesamarbied er etter vår oppfatning en 
viktig del av den daglige kampen arbeids
folk må føre for å vinne fram. 

Ut fra dette vil vi i de kommende åra 
legge særlig vekt på å støtte og utvikle 
kampen på følgende områder. 

1. KAMP MOT DE 
IMPERIALISTISKE 
SUPERMAKTENE 
USA OG SOVJET 

Verden er i dag prega av fire grunn
leggende motsigelser. Det er for det første 
motsigelsen mellom imperialismen med 
supermaktene USA og Sovjet .i spissen, og 
verdens folk. For det andre har vi mot
sigelsen mellom proletariatet og borger
skapet i alle de imperialistiske landa, 
inkludert den sosial-imperialistiske 
blokka. For det tredje mot-
sigelsen mellom imperialistmaktene inn
byrdes, særlig mellom de to super
maktene USA og Sovjet. Og til sist har vi 
motsigelsen mellom de sosialistiske landa 
og imperialismen. Den viktigste av dem -
hovedmotsigelsen - er i dag den første -
mellom imperialismen med supermaktene 

USA og Sovjet i spissen og verdens folk. 

Hovedfienden til alle folk i verden er de 
to supermaktene USA og Sovjet. De 
eksporterer kapital og deltar i utbyttings
prosjekter i alle verdensdeler. Dels skjer 
det gjennom direkte investeringer, og dels 
gjennom kreditter som er knyttet til 
ulikeverdige handelsavtaler. Dersom deres 
herredømme trues, tyr de til militær 
intervensjon og okkupasjon. 

De to supermaktene driver ei intens 
rivalisering om verdensherredømme, og 
deres gjensidige våpenkappløp er langt 
mer omfattende enn Hitler-Tysklands før 
den 2. verdenskrig. På grunn av super-
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maktenes rivalisering og den· sovjetiske 
sosialimperialismens kamp for ei nyopp
deling av verden, rykker den 3. verdens
krig nærmere for hver dag. Med falskt 
snakk om »fred og avspenning» forsøker 
de å skjule det rasende våpenkappløpet og 
dekke over sine krigsforberedelser. 

Over alt i verden står supermaktene 
USA og Sovjet mot hverandre, væpnet til 
tennene. Men særlig er det rike og 
industrielt utviklete Europa et viktig om
råde. Her har USA-imperialismen mest å 
tape og den sovjetiske sosialimperialismen 
mest å vinne. Her står to enorme krigs
maskiner oppmarsjert i hver sine interes
sesfærer, mens de nye tsarene i Kreml, 
intrigerer - blant annet gjennom sine 
revisjonistiske »broderpartier» i · Vest
Europa - for å øke sin innflytelse . 

. Vårt land er et av de områdene som kan 
bli slagmark i en konflikt mellom de to 
supermaktene. Den skjerpa motsetninga 
mellom dem på Nordkalotten kan dels 
sees i lys av oppmarsjfen i Europa. Men 
den er også et resultat av de spesielle 
militære og økonomiske forholda på 
Nordkalotten, som gjør at områdene i dag 
har større verdi både for USA og Sovjet. 

Hovedkrafta i kampen mot de to 
imperialistiske supermaktene USA og 
Sovjet og all annen imperialisme, er 
landene og folkene i den tredje verden. 
Over alt hvor supermaktene plyndrer og 
kuer nasjoner og folk, reises kampen mot 
dem. Og det viser seg at de kan beseires 
og nedkjempes. For trass i enorm militær 
styrke, er supermaktene kolosser på leir
føtter. Det viser de indo-kinesiske 
folkenes kamp til fulle. 

1 dag forener landene og folkene i den 
tredje verden sine krefter i kampen mot 
de to supermaktene, mot kolonialisme og 
imperialisme. Folkene i IndocKina har 
revet se.g løs fra imperialismens klør og 
undertrykte folks kamp for nasjonal og 
sosial frigjøring. 

Vi legger stor vekt på å delta i og støtte 
den kjempende anti-imperialistiske beveg
elsen som har vokst fram i Norge. Vi vil 
aktivt gå med i alle aksjoner og demon
strasjoner som forsvarer norsk sjølråderett 
og solidariserer seg med den kampe_n som 

står klare til å ta fatt på gjenoppbygginga 
etter imperialismens herjinger. I Midt
Østen kjemper det palestinske folket en 
framgangsrik kamp for retten til å bestå 
som nasjon. Folkene i de gamle portu
gisiske koloniene i Afrika er i ferd med å 
jage koloniherrene hjem. 

Trass i at de har ulike samfunnssystem, 
går de råvareproduserende landene i den 
tredje verden sammen for å ivareta felles 
interesser. De oljeeksporterende landene 
sin organisasjon OPEC er et eksempel på 
dette. På FNs havrettskonferanse, på 
ernæringskonferansen i Roma og på 
befolkningskonferansen i Bucuresti har 
det samme gjentatt seg: landene i den 
tredje verden mot supermaktanes rov
griskhet. 

De sosialistiske landene Kina, Albania, 
Nord-Vietnam og Nord-Korea tilhører 
den tredje verden og utgjør en solid støtte 
til den kampen den tredje verden fører. 
Samtidig viser de hvilken vei folkene og 
landene i den tredje verden må gå for å 
oppnå frigjøring og nasjonal uavhengig
het. 

I Norge bidrar ulike politiske partier til 
å spre supermaktenes real<sjonære myter 
og propaganda. USA har i hele etter
krigstida hatt sine varmeste forsvarere og 
talsmenn i DNA-ledelsen og Høyre. SV 
har på sin side stilt seg til disposisjon for 
Sovjets imperialisme og bidrar aktivt til å 
spre løgnene om at Bresjnev & Co. er 
»fredselskende» og representerer et sosial
istisk !and. 

Norge må bevares som suveren stat på 
tross av den norske herskerklassens 
ønsker om og forsøk på ·å selge landet. Vi 
går mot at det avgis nasjonal suverenitet 
til imperialistmaktene. Vi går mot alle 
internasjonale avtaler som medfører tap 
av nasjonal suverenitet, og ser det som 
viktig å hindre at handelsavtaler brukes 
som middel til å undergrave sjølråde
retten. Slike handelsavtaler må alltid følge 
prinsippet om likeberettigelse og gjensidig 
fordel. 

Arbeiderklassen er den eneste konse
kvente og ledende forsvarer av nasjonen i 
imperialismens epoke. 

Rød Valgallianse vil, som det eneste 
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alternativet ved dette valget, konsekvent 
kjempe mot begge supermaktene. Mot 
dem som står for den borgerlige ideen at 
et lite land må støtte seg på en super
makt, hevder vi at arbeiderklassen og det 
arbeidende folket må kjempe for nasjonal 
sjølråderett og uavhengighet og lite på 
egne krefter. Vi vil konsekvent støtte 
frigjøringsrørslene i den 3. verden og alle 
undertrykte folks kamp for nasjonal og 
sosial frigjøring. 

SOLIDARITET MED 
VERDENS KJEMPENDE FOLK 

Arbeiderklassen i de imperialistiske 
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landene og folkene i den tredje verden 
kjemper mot den samme fienden - den 
internasjonale monopolkapitalen og 
imperialismen. Mot alle forsøk på å binde 
arbeidernes faglige og politiske organisa
sjoner til supermaktenes og andre 
imperialistiske lands interesser, vil Rød 
Valgallianse stille en ekte proletarisk 
internasjonalisme. 

Rød Valgallianse legger stor vekt på å 
utvikle solidaritetsarbeidet med de krefter 
som kjemper mot de to supermaktene og 
all annen imperialisme. Vi støtter fullt ut 
folkene som fører frigjøringskrig mot 
utbytterne, og små og mellomstore land 
som kjemper for sin nasjonale suveren itet 

De indokinesiske folkenes seier viser oss hvordan en liten nasjon kan slå en 
stor nasjon. Her marsjerer frigjøringsstyrkene inn i byen Cam Ranh i 
Sør- Vietnam. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



30 

og uavhengighet. Vi støtter sosialistiske 
land som Kina, Albania, Nord-Korea og 
Nord-Vietnam (DRV). 

Vi vil legge særlig stor vekt på å styrke 
solidaritetsarbeidet for de heroiske indo
kinesiske folkene. Deres kamp og strål
ende seirer mot USA-imperialismen qg alle 
nasjonale forrædere har vist at små 
nasjoner kan bekjempe aggresjonen fra ei 
imperialistmakt gjennom å stole på egne 
krefter, gripe til våpen og føre kamp etter 
folkekrigens prinsipper. 

Vi støtter fullt ut Tsjekkoslovakias folk 
i kampen mot Sovjets okkupasjon. Vi vil 
bidra til å utvikle 21. august som en 
kampdag mot sosialimperialismen, for 
sjølråderett og sosialisme for alle under
trykte folk og nasjoner i Øst-Europa. 

Vi vil arbeide for at den anti-imperial
istiske opinionen blir brei og slagkraftig i 
Norge, og av alle krefter støtte det 
arbeidet som anti-imperialistiske front
organisasjoner som Solidaritetskomiteen 
for Vietnam, Palestinakomiteen, Chile
komiteen o.a. driver. Det er nettopp dette 
praktiske solidaritetsarbeidet, med 
aksjonsuker, innsamlinger, opplysnings
kampanjer og demonstrasjoner som gir 
resultater, - og ikke parlamentarisk 
korridorpolitikk. · 

RV bekjemper på et prinsipielt grunn
lag norsk imperialisme. På grunn 
av statens store oljeinntekter vil norsk 
kapitaleksport - som er et viktig øko
nomisk kjennetegn ved imperialismen -
øke kraftig i omfang dersom DNA
regjeringas planer følges. Dette er spekula
sjon i lave lønninger i andre land og kan 
true arbeidsplasser i vårt eget land. 

Vi vil bekjempe statens planer om 
kapitaleksport og støtter andre folk og 
nasjoner mot norske . etableringer. Vi 
støtter også land som kjemper mot de 
norske redernes utplyndring gjennom 
fraktratene. 

KAMP MOT NATO OG 
WARZAWA-PAKTEN 

Norge er medlem av NATO, og viktige 
deler av militærapparatet er direkte 

underlagt USAs kommando. Dette er ikke 
et forsvar , men en trusel både mot norsk 
sjølråderett og arbeiderklassens kamp. 
Wintex-øvelsene og Trædalsaka har av
slørt at NATO-styrker trenes opp tn' 
krigføring mot norske arbeidere, anti
imperialister og marxist-leninister. Norge 
fungerer også som en base for USAs 
atomstrategi. 

Rivaliseringa mellom supermaktene på 
og rundt norsk territorium er en fare for 
freden. Sovjet har verdens største flåte
base på Kola-halvøya og har drevet land
gangsøvelser retta mot norskekysten. 
USA bygger også opp sitt militærapparat. 
Alt dette gjør det sannsynlig at Norge vil 
bli trukket inn i en militær konflikt 
mellom supermaktene. 

Vi går derfor mot norsk NATO
medlemskap og krever NATO ut av 
Norge. Dette må gå hånd i hånd med 
kampen mot Sovjets opprustning og krigs
planer. Vi støtter kravet om oppløsning 
av Warzawa-pakten. Da den ble skapt var 
denne alliansen et forsvarssystem for det 
sosialistiske Sovjet og landene i Øst
Europa. Men i dag er den forvandlet til et 
redskap for sovjetisk undertrykkings
politikk og militære ekspansjonsplaner. 

Vi avviser også planene om et »kollek
tivt sikkerhetssystem» under Sovjet og 
USA sine vinger. Disse planene har i dag 
som h_ensikt å dekke over supermaktenes 
krigsplaner og øke deres mulighet til 
militær utpressing. Kollektiv sikker
hetspakt vil ikke kunne garantere norsk 
sjølråderett i tilfelle krig, og ikke minske 
faren for krig. Fra supermaktenes' side er 
det bare å skulle lure folk til å se bort fra 
den økende krigsfaren. 

Kamp for freden er i dag kamp mot de 
to supermaktenes våpenkappløp og mot 
deres aggresjon, mot både NATO og 
Warzawa-pakten. ' 

50 MILS FISKERIGRENSE NÅ! 
200 MILS ØKONOMISKE SONER! 

Ressursene i havet er en del av livs
grunnlaget for folket langs kysten, særlig i 
Nord-Norge. De er også viktige for å 
trygge mulighetene for sjølberging av mat 
i et framtidig sosialistisk Norge. I dag 
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Demonstrasjon 
utafor Sovjets 
ambassade i 
Oslo på 
6-årsdagen for 
invasjonen av 
Tsjekko
slovakia. 

drives det imidlertid et systematisk og 
farlig rovfiske, med imperialistland som 
Sovjet, Vest-Tyskland og Storbritannia i 
spissen. Trålere fra disse landa har også 
stått for store bruksødeleggelser på 
norske banker. 

Kampen for utvidelse av fiskerigrensa 
og økonomiske soner er ikke bare et 
spørsmål om ressurser i havet. Den er en 
viktig nasjonal kamp mot imperialismen, 
og mot den ene av de to supermaktene -
Sovjet. Denne kampen har betydning for 
arbeiderklassen og hele det arbeidende 
folket i vårt land. 

DNA-regjeringa har lenge forsøkt å 
dysse ned ' kampen med fine ord og feite 
løfter. Men utsettelse har fulgt på ut
settelse, og DNA-ledelsen har på ny vist at 
de går imperialismens ærend. Vi gir vår 
fulle støtte til den kampen fiskarlaga og 
Aksjon Kyst-Norge har reist. Bare mobili
ser,,ing av hele det arbeidende folket kan 
presse regjeringa til å innfri krava. 
50 mils-grensa må innføres nå, uten »unn
taksordninger» for imperialistlandas 
flåter. 

Vi støtter også ubetinget kravet om at 
Norge ·ensidig skal etablere 200 mils øko
nomisk sone. Det må innebære full 
nasjonal og folkerettslig kontroll over 
ressursene i havet og på havbunnen, bety 
ei fiskerigrense på 200 mil og rett til å 
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nekte sivil og militær aktivitet fra frem
mede stater i området. Dersom det ikke 
er tilfelle kan 200 mils økonomisk sone 
på ingen måte erstatte en utvidelse av 
fiskerigrensa. 

FULL NASJONAL KONTROLL 
OVER OLJA! NEI TIL IEA! 

Funnene av olje og gass i Nordsjøen har 
skjerpet imperialismens, og særlig de to 
supermaktenes, interesse for politisk og 
økonomisk kontroll over Norge. USA har 
ekspandert kraftig i Nordsjøen, bl.a. 
gjennom Rockefeller-trustens banker og 
oljeselskaper. Opprettelsen av det inter
nasjonale energibyrået, IEA, og presset 
for å få Norge som medlem, er uttrykk 
for det samme. Med alle midler prøver 
USA-imperialismen å sikre seg politisk og 
økonomisk kontroll over petroleumsres
sursene på vår kontinentalsokkel. 

Samtidig har Sovjet skjerpet appetitten 
på områdene i nord. Sosialimperialismen 
har begynt å presse den norske regjeringa 
for å få »lik suverenitet» med Norge på 
Svalbard, der selskaper både fra Sovjet og 
USA er i gang med oljeleting. Dette er i 
praksis et territorielt ekspansjons-krav fra 
sovjetisk side. Sovjet har også nektet å 
godta det hevdvunne midtlijeprinsippet 
for grensedelinga i Barentshavet, et om
råde som hører til de rikeste i verden. I 
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stedet går Sovjet inn for et sektor
prinsipp som vil gi det kontrollen over 
store deler av Norges havområder og 
kontinentalsokkel. 

DNA-regjeringa har gang på gang bøyd 
unna for de to supermaktenes krav. SV 
forsøker sin vane tro å dekke over Sovjets 
reaksjonære politikk. Rød Valgallianse vil 
bekjempe dette og støtte kampen for full 
nasjonal kontroll over oljeressursene og 
den norske kontinentalsokkelen. 

Vi går mot konsesjoner til utenlandske 

selskaper og støtter kravet om nasjonal
isering av hele petroleums-sektoren. Vi vil 
mobilisere til kamp mot all unnfallenhet 
fra regjeringa si side overfor Sovjets krav 
på Svalbard og i Barentshavet. Vi går mot 
enhver norsk tilknytning til IEA og 
støtter aksjonen mot denne vestlige 
petroleumsklubben. Vi støtter fullt ut det 
arbeidet mot statens oljepolitikk som 
Samarbeidsgruppa for Natur og miljø
vern (SNM) og andre organisasjoner har 
satt i gang. 

2. FOR ARBEIDER· 
KLASSEN - MOT 
MONOPOLENES 
PROFITT 

Monopolkapitalens grunnlov er jakten 
på maksimal profitt. For å holde 
profitten oppe forsøker den herskende 
klassen på stadig nye måter å øke ut
byttinga av arbeiderklassen. Tidsstudier 
og annen arbeiderfiendtlig ra~jonalisering 
blir tatt i bruk for å øke arbeidstempoet 
og utsvettinga. Dersom profitten blir 
truet av sviktende markeder, gjennom
føres det arbeidsplassnedleggelser og inn
skrenkninger. 

De økonomiske krisene under kapital
ismen er overproduksjonskriser, dvs. at de 
varene som blir produsert ikke finner 
avsetning. Krisene er innebygd i det 
kapitalistiske systemet, i motsetninga 
mellom den samfunnsmessige karakteren 
som produksjonen har, og det at produk
sjonsforholdene er kapitalistiske. Krisene 
har fulgt kapitalismen helt siden den 
oppstod. 

Alle de store kapitalistiske landas øko
nomi, også i Øst-Europa, er i dag prega av 
den sykliske verdenskrisa med masse-

arbeidsløshet og synkende produksjon. 
Denne sykliske krisa må sees i sammen
heng med den allmenne krisa i det 
kapitalistiske verdenssystemet. Helt 
siden den 1. verdenskrig og Oktober
revolusjonen i Russland i 191 7 har denne 
allmen11e krisa eksistert. Kapitalismen har 
nådd sitt siste stadium, - imperialismen, 
og 'derfor finnes det ikke noen annen 
løsning enn at kapitalismen faller og blir 
erstattet av sosialismen. Denne allmenne 
krisa er i dag blitt kraftig skjerpa særlig på 
grunn av de indo-kinesiske folkenes fri
gjøring fra det imperialistiske verdens
systemet. 

Alle de store kapitalistlandas økonomi I 
er i dag prega av massearbeidsløshet og 
synkende produksjon. I USA, der krisa er 
kommet lengst, er det over 8 millioner 
arbeidsløse. I Storbritannia nærmet tallet 
på arbeidsløse seg l million. I det kapital
istiske Sovjet er offisielt ingen arbeids- , 
løshet, men rapporter forteller om en 
»flytende arbeidsstyrke» på 4 millioner. 
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Utviklinga er den samme over alt i den 
kapitalistiske verden. 

Det internasjonale kapitalistiske valuta
systemet er prega av raske svingninger og 
kaos. Fordi monopolene forsøker å berge 
profitten tross synkende omsetning, har 
prisene blitt satt kraftig opp. Den sterke 
inflasjonen har redusert arbeidsfolks 
kjøpekraft enda mer, og det skjerper 
overproduksjonskrisa ytterligere. 

I Norge var det ved utgangen av april 
-7 5 18.000 arbeidsløse med krav på trygd, 
8.000 mer enn på samme tid året før. I 
månedsskiftet april/mai var nesten 10.000 
sagt opp, permittert eller satt på kortere 
arbeidstid på grunn av krisa. 

Krisa slo først ut i eksportnæringer som 
hermetikkindustrien, papirindustrien, 
tekstil- og konfeksjonsindustrien, men 
slår nå for fullt inn 1 verftsindustrien, og 
bygg- og anleggsbransjen. Arbeiderklassen 
må derfor være forberedt på at tida 
framover vil bli prega av ei voksende 
økonomisk krise, også i Norge, med ned
leggelser og økende arbeidsløshet. 

Rød Valgallianse vil på alle områder 
støtte og delta i arbeiderklassens kamp 
mot krisa og andre felter av dagskampen. 
Vi ser denne kampen som svært viktig av 
flere grunner. Det er qet eneste som 
nytter for å hindre eller begrense for
verring av arbeidsfolks kår eller for å gjøre 
forbedringer mulig. 

Dessuten er nettopp dagskampen 
grunnlaget for at arbeiderklassen blir 
sammensveisa og får de kamperfaringer 
den trenger for å avskaffe hele det 
kapitalistiske utbyttingssystemet. Sjøl om 
den <;laglige kampen kan gi viktige seirer 
og nederlag - så er det bare en sosialistisk 
revolusjon som kan avskaffe både 
lønnsslaveriet og krisene. 

Rød Valgallianse vil kjempe mot 
mytene om at staten, dens sentrale og 
lokale apparat, er en nøytral mekler 
mellom arbeiderklassen og monopol
kapitalen. Alle erfaringer viser at staten, 
iberegna den såkalte folk evalgte 
organene, konsekvent er et redskap for 
profittinteressene. Yi avviser derfor alle 
illusjoner om at arbeidsfolk kan forbedre 
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sine kår gjennom valg og lovreformer. 
Vi vil arbeide for å avsløre DNA/LO

toppens taktikk for å verne om mono
polenes interesser med å sette »høytlønte» 
arbeidere opp mot lavtlønte, arbeidere 
mot studenter og skoleelever, trygdede 
mot arbeidere osv. Denne splittelsesvirk
somheten har utelukkende som hensikt å 
lamme kampkrafta både i arbeiderklassen 
og andre grupper. 

Samtidig vil vi understreke at arbeider
klassen, både i dagskampen. og på lang 
sikt, trenger allierte. Den må i kampen 
samle om seg alle lag av folket som blir 
utbytta og undertrykt av den herskende 
kbssen, monopolkapitalen, og stå 
sammen med dem mot den felles fienden. 

Fagbevegelsen er arbeidernes klasse
organisasjon i Norge. Rød Valgallians<t vil 
støtte og delta i alt arbeid som tar sikte 
på å gjøre fagbevegelsen til en kamp
organisasjon. Arbeidsfolk i dette landet 
kan ikke kjempe virkelig effektivt mot 
monopolkapital og utenlandsk imperial
isme dersom ikke fagforeninger og 
klubber deltar aktivt i kampen. Skal det 
lykkes må også de fagorganiserte ta 
kampen opp mot all klassesamarbeids
ideologi og bli kvitt sosialdemokratiets 
og revisjonistenes kvelende grep om store 
deler av dagens fagbevegelse 

Vi vil skarpt avvise· SV-ledelsens konse
kvente samarbeidslinje med DNA/LO
toppen i fagbevegelsen. DNA/LO-toppen 
er som vi har vist, en, del av den herskende 
klassen i Norge, og derfor er et slikt 
samarbeid samarbeid med arbeider
klassens og de fagorganisertes fiender. 
Enhet i fagbevegelsen må bygges på 
klassekampens grunn, og ikke på klasse
samarbeidets grunn. 

Vi vil i tida framover legge særlig vekt 
på kampen på disse områdene : 

- KAMP MOT ARBEIDSLØSHET, 
NEDLEGGING OG PERMITTERINGER 
- GÅ MOT ALLE SPLITTELSESFORSØK 

I mange år har det vært relativt lav 
arbeidsløshet i Norge. Den voksende 
internasjonale krisa gir nye perspektiver. 
Stadig større deler av ar.beiderklassen 
berøres av krisa gjennom arbeidsløshet, 
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permitteringer og kortere arbeidsuke. Sjøl 
om arbeid til alle bare kan innfris under 
sosialismen, er dette også i dagens sam
funn ei riktig og nødvendig parole å 
konfrontere den herskende klassen med. 

DNA-regjeringa sin politikk for å møte 
krisa er statsstøtte til monopolkapitalen 
og kriseforlik for arbeiderklassen. SV 
følger mer enn villig med på denne 
ferden. Men å bruke folks skattepenger til 
å subsidiere Reksten, Aker-konsernet og 
andre monopoler, er ingen løsning. Det 
kan i beste fall døyve krisa for ei stund, 
mens enda større vansker venter rundt 
neste sving. Demagogien om å »redde 
arbeidsplasser» på denne måten skal bare 
tjene til å bremse arbeiderklassens egen 
kamp mot krisa. 

Rød Valgallianse vil støtte alle 
arbeidere som kjemper mot nedlegging og 
innskrenking. Dersom arbeidsfolk på en 
bedrift som trues nedlagt går til okkupa
sjon av bedriftens lokaler for å styrke sine 

krav om opprettholdelse av produk
sjonen, vil vi fullt ut solidarisere-oss med 
deres aksjon. I ·. områder hvor det er stor 
arbeidsløshet vil vi arbeide for dannelsen 
av egne organiserte komiteer for arbeids
løse. 

Etter hvert som krisa skjerpes er det 
grunn (il å vente alle slags tiltak fra 
monopolkapitalen med sikte på å svekke 
arbeiderklassens kampkraft; politiske 
oppsigelser og forsøk på splitte klassen 
etter nasjonalitet, kjønn og alder. Mot alle 
slike reaksjonære framstøt stiller Rød 
Valgallianse parolen om solidaritet. 

Rød Valgallianse går inn for full 
kompensasjon i tilfelle arbeidsløshet. 
Overalt må det reises kamp mot ned
legging av bedrifter og »halv uke». Offent
lig ansettelsesstopp og liknende rasjonali
seringstiltak må bekjempes. Det grunn
leggende kravet må hele tida være arbeid i 
stedet for sosialhjelp. 

Politisk proteststreik mot dyrtida og matmomsen, Nyland Vest i Oslo. 
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www.pdf-arkivet.no (2020)



- FULL STØTTE TIL 
ARBEIDERNES LØNNSKAMP 

~vær på vakt mot kriseforlik. 

Lønnskampen som arbeiderklassen 
fører dreier seg om prisen på arbeids
krafta, om graden av utbyttinga. Den er 
en kamp mellom arbeiderne og kapital
istene, mellom dem som blir utbytta og 
dem som utbytter, om fordelingen av de 
verdiene som arbeiderne skaper gjennom 
sitt arbeid. Rød Valgallianse støtter fullt 
ut arbeiderklassens kamp for at mest 
mulig av de verdiene den sjøl skaper skal 
tilfalle den. 

Vi går mot den reaksjonære »nullvekst
ideologien», som går ut på arbeiderne 
frivillig skal gi avkall på lønnsforhøyelser 
og senke sin levestandard. Denne ideolo
gien er som skreddersydd for monopolene 
akkurat nå, for den betyr at arbeidsfolk 
legger seg på ryggen for krisas herjinger og 
avstår fra å føre kamp mot det som 
skaper krisa - monopolkapitalen og 
imperialismen. 

Også borgerlige økonomers teorier om 
at det er lønnsøkninger som er årsaken til 
prisstigninga, blir ofte retta mot arbeids
folks lønnskrav. Arbeidsfolk må ikke la 
seg lure av denne argumentasjonen, for 
årsaken til inflasjonen er først og fremst 
monopolenes forsøk på å holde profitten 
oppe. 

Ved tariffoppgjørene må det kjempes 
for full kompensasjon for pris-, skatte- og 
produktivitetsøkning. Rød Valgallianse 
går mot alle forsøk på å lamme 
arbeidernes økonomiske kamp gjennom 
samordning av lønnsoppgjørene eller 
statlige råd, slik Skånlandutvalget fore
slår. 

Vi vil så skarpt vi kan gå mot DNA
regjeringas planer om dempete lønnskrav 
for ikke å »øke krisa» under tariffopp
gjøret i 1976. Dette er ikke et forslag for 
å trygge arbeidsplassene, det er et forslag 
for å velte byrdene av krisa over på 
arbeidsfolk og trygge profitten for mono
polkapitalen. Ledelsen i SV har full
stendig slukt den reaksjonære demagogien 
til DNA/LO-toppen, og arbeider nå på 
spreng sammen med den for å få i stand 
et kriseforlik. Rød Valgallianse opp-
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fordrer alle arbeidere til å være på vakt 
mot og avvise alle forsøk på å gjennom
føre kriseforlik. 

- MOT SKATTEPLYNDRING 
OG DYRTID 

Inflasjonstakten i Norge er nå oppe i 
10-12 %. Så å si hver dag stiger prisene. 
Dette er en av de måtene monopolene 
prøver å holde profitten oppe. Samtidig 
øker utplyndringa av arbeidsfolk gjennom 
skattene. Alt dette rammer i særlig grad 
de som fra før av har det hardest; unge 
familier, familier med mange barn og 
lavtlønte. 

Rø'd Valgallianse vil særlig gå inn for å 
avskaffe hele momssystemet og andre 
indirekte skatter. Skal det lykkes vil det 
kreve en langvarig og hard kamp fra folk 
på arbeidsplassene og andre. Sviket til 
SVs stortingsgruppe i momssaka viser 
hvordan det går dersom en forliter seg på 
at noen stortingsrepresentanter skal ordne 
opp og lar dem styre massebevegelsen. 

Vi støtter kravet om raskt å få bort 
momsen på alle matvarer, og vil delta i 
aksjoner som kjemper for dette. De 
direkte skattene for alle lønnsarbeidere 
må senkes, og progresjonsgrensene for 
vanlige lønninger må heves. Prinsippet må 
være: hev skattene for m01:iopolene, stor
kapitalistiske foretak og rikfolk! 

-FORSVAR STREIKERETTEN! 

Streikekampene i 197 4 og -7 5 har vist 
en sterk politisk kampvilje i arbeider
klassen. Derfor forsøker også NAF, DNA
regjeringa og LO-toppen systematisk å 
likvidere streikevåpenet, innskrenke og 
avskaffe streikeretten. 

Rød Valgallianse vil prinsipielt støtte 
arbeidsfolks streikekamp, både politisk og 
økonomisk. Vi vil særlig fram}:J.eve det 
arbeidet som er blitt gjort på dette feltet 
gjennom de streikestøttekomiteene AKP 
(m-1) har gått i spissen for å få danna. 
Betydninga av det streikestøttearbeidet 
som drives gjennom slike komiteer, ligger 
i den politiske bredden i arbeidet og den 
systematiske og planmessige måten det 
kan gjennomføres på. For arbeidere i 
streik er det alltid ei oppmuntring og av 
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Kampen mot tvungen voldgift står sentralt i arbeidernes streikekamper. 
Her teleforsentra/montørene i demonstrasjon. 

uvurderlig betydning å ha stor støtte i nazister og andre svarte reaksjonære. Da 
ryggen fra arbeiderklassen og andre deler to slike nynazister nylig etter krav fra 
av det arbeidende folket. arbeiderne ble sparka fra Oslo Sporveier, 

Vi er glad for at mange fagorganiserte stod borgerlige politikere av alle sjatter-
som har vært ute i kamp har gitt blaffen i inger i kø og uttrykte sine »betenkelig-
domskjennelser i en klassedomstol som heten> - politikere som ikke hadde løfta 
Arbeidsretten. Rød Valgallianse går en finger for å forsvare for eksempel de 
prinsipielt mot alle former for tvungen oppsagte ved Norsk Hammerverk. 
voldgift mot arbeidsfolk. Streikeretten 
må forsvares som et demokratisk våpen 
for arbeidsfolks kamp. 

-KAMPMOT 
POLITISKE OPPSIGELSER 

I den siste tida har vi opplevd flere 
forsøk på å sparke progressive og revolu
sjonære folk fra jobben. Dette er en 
alvorlig trusel mot en grunnleggende 
demokratisk rett, å hevde politiske opp
fatninger og drive politisk arbeid - også 
på arbeidsplassene. Politiske oppsigelser 
av progressive og kampinnstilte arbeidere 
er en alvorlig trusel mot alle fag
organiserte, mot hele klassen, - og åpner 
for ei utvikling i retning av monopol
kapitalens åpne terroristiske og fascistiske 
diktatur. 

Slike p·olitiske oppsigelser kan på ingen 
måte sidestilles med oppsigelser av ny-

Men nynazistene er ikke folk »med en 
annen oppfatning>>. De er politiske 
kriminelle, som har som sitt erklærte mål 
å drive infiltrasjon og spionasje på 
arbeidsplassene, og som benytter fysisk 
terror og provokasjoner. De er monopol
kapitalens terroristiske støttetropper og 
hele arbeiderklassens og det arbeidende 
folkets verste fiender, med forbilder som 
har millioner av menneskers liv på sam
vittigheten. Derfor er det like riktig og 
nødvendig å få slike folk fjerna fra 
arbeidsplassene, som det er å kjempe mot 
oppsigelser av progressive og kampinn
stilte arbeidere som borgerskapet setter i 
verk for å svekke arbeiderklassens kamp
kraft. 

LO-ledelsen og ledelsen i forbundene 
har stilt seg skulder ved skulder med 
reaksjonære bedriftsledere i forsøkene på 
å bli kvitt såkalte »venstre-ekstremisten>, 
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ofte har de sjøl gått i spissen for slike 
forsøk. Dette er nok et eksempel på at 
LO-toppen og dens allierte i fagbevegelsen 
ikke er »arbeiderledere», men borger
skapets talsmenn i arbeiderbevegelsen. 

Rød Valgallianse støtter fullt kampen 
mot politiske oppsigelser av folk på 
venstresida i arbeiderbevegelsen. Vi ser på 
det som nødvendig forsvar av borgerlig
demokratiske rettigheter og kamp mot 
fascistiske tendenser, og vi oppfordrer 
andre til å gi folk som blir rammet full 
støtte, både politisk og økonomisk. 

- MOT HELSEFARENE 
I ARBEIDSMILJØET 

Fra kapitalismens første dager har 
arbeiderne måttet betale med sin helse for 
kapitalens jakt på profitt. Forurensing av 
'arbeidsatmosfæren, oppdrevet arbeids
tempo og slit, unødvendig skiftarbeid 
uten skikkelige rekreasjonsmuligheter, 
fare for arbeidsulykker er alt sammen den 
dag i dag store problemer for norske 
arbeidere. 

Rød Valgallianse vil slå fast at det er 
bare arbeiderne sjøl som gjennom 
handling og kamp kan endre disse for
holdene. Statens Arbeidstilsyn, bedrifts
leger og andre såkalte nøytrale organer vil 
alltid skjele til bedriftens profitt når saker 
skal avgjøres. 

Vi vil også arbeide for å avsløre mytene 
i den foreslåtte miljøvernloven om at 
»økt samarbeid» mellom bedriftsledelsen 
og de fagorganiserte kan løse problemene. 
Bare når arbeidsfolk slår ned på 
problemene, stiller sine egne krav og 
forberedt på å aksjonere for dem, vil 
kapitalen gi etter. 

Vi går inn for at helsefarlige arbeids
plasser må granskes under fagforeningenes 
egen kontroll. Alle slike helserapporter 
må være offentlig tilgjengelige. Rød Valg
allianse støtter kravet om at skiftarbeid -
spesielt nattarbeid - må stanses der ikke 
strengt produksjonsmessige eller viktige 
samfunnsmessige behov gjør det nød
vendig. 
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- ENHET MELLOM NORSKE 
OG UTENLANDSKE ARBEIDERE 

Monopolkapitalens utvikling har styrka 
behovet for at også arbeidskrafta er 
bevegelig over landegrensene. Dette har 
ført til et internasjonalt fremmedarbeider
system, som er bygd på at arbeidere fra 
fattige land rekrutteres til dårlig betalte 
jobber i andre stater. Denne ekstra ut
byttinga øker monopolenes profitt. 
Fremmedarbeidersystemet fører til at 
arbeiderklassens kamp i de fattige landa 
svekkes, og det brukes også av kapitalen 
til å undergrave lønnskampen i utvikla, 
kapitalistiske land. 

Rød Valgallianse vil bekjempe dette 
reaksjonære systemet, og vi vil gå mot all 
statlig og privat organisert import av billig 
utenlandsk arbeidskraft til Norge. Vi er 
motstandere av regjeringas opplegg med å 
godkjenne firmaer som baserer seg på 
utenlandske arbeidere på korttids
oppdrag. Dette er reine slavearbeider
firmaer, blant annet med elendige bofor
hold og uten de mest elementære sosiale 
rettigheter. 

Samtidig vil vi kjempe mot alle reak
sjonære, rasistiske forsøk på å »stenge 
grensene» for utenlandske arbeidere og 
politiske flyktninger fra fascistiske land. 
Dersom utenlandske arbeidere og andre 
sjøl ønsker å bosette seg i Norge og har 
muligheter til arbeid og bolig; skal de 
mottas som klassefeller. 

Rød Valgallianse vil fullt ut støtte 
Fremmedarbeiderforeninga og dens kamp 
for de utenlandske arbeidernes sosiale og 
økonomiske rettigheter. Vi vil bekjempe 
enhver diskriminering av utenlandske 
arbeidere i Norge. 

STYRK FAGBEVEGELSENS 
KAMPKRAFT-

BEKJEMP KLASSESAMARBEIDET! 
Enkeltvis er arbeiderne ingenting. En 

arbeider , som står aleine er et håpløst 
offer for kapitalistklassens forgodt
befinnende. Han er forsvarsløs. Lønna 
kan vilkårlig fastsettes, han kan sparkes, 
trakasseres, kommanderes til overtid. 

Da de første fagforeningene ble skapt i 
slutten av forrige århundre, betydde det 
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et stort framskritt for arbeiderklassen. 
Organisasjonstanken er like sann som den 
er enkel : aleine er vi ingenting - sammen 
er vi uovervinnelige. Arbeiderklassen har 
mange ganger fram til i dag fått erkjenne 
denne sannheten. 

På tross av klasseforræderiske ledere og 
på tross av svakheter og feil er det ikke 
vanskelig å se den enormt positive 
betydninga fagbevegelsen har hatt for den 
norske arbeiderklassen og dens kamp for 
sine interesser. Lønnsavtaler, en rekke 
sosiale goder og politiske rettigheter har 
kommet som et resultat av den kampen 
de fagorganiserte har ført . Den faglige 
kampen har lært arbeiderne samhold og 
solidaritet, lært å skjelne mellom venn og 
fiende og utvikla perspektiver på kampen 
mot borgerskapet som går ut over det 
kapitalistiske samfunnet - fram mot 
sosialismen. 

Men i dag har arbeidernes fiender for
skansa seg djupt i de sentrale organene i 
fagbevegelsen og har sine fangarmer langt 
nedover i rekkene. Det nære samarbeidet 
mellom LO-ledelsen, staten og NAF 

utgjør en hellig allianse som i det lengste 
vil hindre at fagbevegelsen blir et effektivt 
våpen i arbeiderklassens hender. 

Den klassesamarbeidspolitikken som 
DNA/LO-toppen i årtier har drevet, og 
som SV-lederne tar etter så godt de kan, 
har avvæpnet store deler av fagbevegelsen 
politisk og ideologisk. Skal kampkrafta til 
fagbevegelsen styrkes, slik Rød Valg
allianse går inn for, må klassesamarbeidet 
bekjempes. Det kvelende grepet som det 
gamle sosialdemokratiet i DNA og det 
nye i SV har om fagbevegelsen, må 
brytes. 

Rød Valgallianse vil støtte og delta i 
arbeidet for en fagbevegelse som reiser 
kampen mot monopolkapitalen og 
imperialismen, mot de to supermaktene 
USA og Sovjet. Vi vil en fagbevegelse som 
kjemper mot det kapitalistiske utbyttings
systemet, praktiserer demokrati og aktivi
serer medlemmene i stedet for å passivi
sere dem, og solidariserer seg med 
arbeiderklassen i andre land, med folkene 
i den tredje verden og de sosialistiske 
landa. 
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3. KAMP MOT 
RASERING AV 
LANDSBYGDA 

Monopolkapitalen utarmer landsbygda. 
Dette fører til rasering av produksjons
midler og ressurser, og til at store om
råder avfolkes. Det er i hele det arbei
dende folkets interesse å bekjempe denne 
utviklinga. 

Arbeiderklassen på landsbygda og de 
arbeidende bøndene og fiskerne står først 
og fremst overfor monopolkapitalen inna
for jord bruks- og fiskerinæringa. Den 
består hovedsaklig av toppsjiktet i 
bøndenes og fiskernes omsetningsorgani
sasjoner, bankene og monopoler som 
lager produksjonsutstyr for bøndene og 
fiskerne. Ved siden av dette spiller staten 
som felleskapitalist en svært viktig rolle i 
utbyttinga av de arbeidende bøndene og 
fiskerne. 

Utenom de tiltakene som rammer arbei
derklassen på landsbygda og de arbei
dende bøndene og fiskerne direkte, har 
staten - med DNA-regjeringa som poli
tisk drivkraft - gått i spissen for å avfolke 
store distrikter fullstendig. Gjennom sen
tralisering av skoler, helsevesen og andre 
offentlige tjenester har levevilkåra ofte 
blitt så vanskelige at folk har måttet 
flytte. Staten har lagt forholda til rette 
for og støtta monopolkapitalens struktur
rasjonalisering og økt dens profitt på 
landsbygdas bekostning. 

De klareste uttrykk for denne arbeider
fiendtlige politikken finner en i dag i 
opplegget av oljevirksomheten og de 
mange landsdelsplanene. Men Norsk Veg
plan og NSBs nedlegging av småstasjonene 
er eksempler på akkurat den samme 
planmessige raseringa av landsbygda. 

Rød Valgallianse vil støtte og ta del i 
alle kamper som blir reist mot denne 

politikken og arbeide for kravet om ar
beidsplasser der folk vil bo. Samtidig vil vi 
arbeide for å øke folks forståelse for at 
det bare er under sosialismen at lands
bygda kan bli utbygd og blomstre ut fra 
arbeidsfolks egne behov. 

Arbeiderklassen vil være hovedkrafta i 
den sosialistiske revolusjonen i Norge. 
Samtidig har hovedmassen av bønder og 
fiskere objektiv interesse av sosialismen. 
De vil derfor, sammen med halvproletaria
tet, være arbeiderklassens mest trofaste 
allierte i revolusjonen. Dette forbundet 
mellom arbeiderklassen, de arbeidende 
bøndene og fiskerne vil være en av den 
sosialistiske revolusjonens grunnpillarer i 
Norge. 

I tida framover vil vi legge særlig vekt 
på støtten til de arbeidende bøndenes og 
fiskernes kamp, og på motstanden mot 
statens og monopolenes oljepolitikk. 

STØTTE TIL DE ARBEIDENDE 
BØNDENES KAMP 

Flertallet av norske bønder er ikke
kapitalistiske, arbeidende bønder og en 
del av det arbeidende folket . De blir i dag 
utbyttet av monopolkapitalen og dens 
stat på ulike måter, både gjennom mono
polpriser på landbruksmaskiner og for, og 
gjennom rentene. De fleste norske 
gårdsbruk er i dag sterkt forgjeldet. 

Samtidig driver staten og monopol
kapitalen en rovdrift på ressursene på 
landsbygda som bare tjener deres kort
siktige profittinteresser. Dyrka mark rase
res til fordel for motorveier og parkerings
plasser, industritomter og oppsvulming av 
byområdene. 

Rød Valgallianse vil støtte den kampen 
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som småbrukere og arbeidende bønder 
fører for sine kår. Vi går mot bruk av 
tvungen voldgift i jordbruksoppgjøreae, 
og er for ei heving av prisen på jordbruks
varer fra produsentene. Vi vil støtte 
kravet om nedskriving av rentenivået på 
landbrukslån og ei kraftig nedskjæring av 
trygdeutgiftene for arbeidende bønder. 

Rød Valgallianse vil delta i alle aksjoner 
som retter seg mot rasering av dyrka mark 
og jordbruksarealer på grunn av storkapi
talens og statens profittinteresser. 

STØTT FISKERNES KAMP 
FOR LIVSGRUNNLAGET 

Staten har i heile etterkrigstida støttet 
storkapitalens ekspansjon i fisket, på be
kostning av de vanlige kystfiskernes inte
resser. Disse trål- og ringnotkapitalistene 
dirigeres av reine profittinteresser, og 
resultatet er rovdrift slik at fiskeressur
sene trues. Dette er også et angrep på 
norsk sjølberging. 

Ekspansjonen fra de utenlandske impe
rialistene, med supermakta Sovjet i spis
sen. deres rovfiske og bruksødeleggelser 

har økt problemene enda mer. Deres 
opptreden truer ikke bare livsgrunnlaget 
for kystbefolkninga, men også den nasjo
nale sjølråderetten. 

Rød Valgallianse vil delta i og støtter 
fullt ut den kampen fiskerne og andre 
arbeidsfolk fører for ei øyeblikkelig ut
videlse av fiskerigrensa til 50 mil og for 
innføring av fiskerigrense og økonomisk 
sone på 200 mil. 

Vi tar skarpt avstand fra forsøkene på 
å nedlegge Aksjon Kyst-Norge. Dette 
var ei handling som representerer ei støtte 
til knefallet til DNA-regjeringa og SV 
overfor den imperialistiske supermakta 
Sovjet og de andre imperialistmaktene, 
som har gått hardt mot fiskerigrenseut
videlse og mot 200 mils økonomiske 
soner. 

Vi vil støtte fiskernes kamp for å heve 
råfiskprisen og beskjære mellornleddas 
profitt, slik at fiskerne får en langt større 
andel av den prisen forbrukerne betaler. 
Samtidig vil vi understreke at fiskerne og 
arbeiderne innafor fiskeforedlingsindust
rien har grunnleggende felles interesser 
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overfor staten og monopolkapitalen, og 
må stå sammen mot sin felles fiende. · 

MOT MONOPOLENES OG 
STATENS OLJEPOLITIKK 

DNA-regjeringa har gjennom Stortings
melding 25 og 30 lagt opp til en oljepoli
tikk som i løpet av få år vil true arbeids
plassene i en lang rekke bransjer og 
næringer. Grunnen til dette er at oljeakti
viteten vil kreve arbeidskraft og kreditt 
som må tas fra andre sektorer, samtidig 
som bruken av oljeinntektene bereknes å 
føre til en storstilt omlegging av nærings
og arbeidslivet. 

Etter statens planer er det mulig at 
100 000 arbeidsplasser i jordbruk, skog
bruk, fiske og såkalt »konkurranseutsatt» 
industri må legges ned. Nettopp de sam
me næringene vil i de kommende åra også 
bli rammet av den internasjonale krisa. 

Det er innlysende at denne politikken 
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vil true arbeidsplassene og forsere sentra
lisering og avfolking. Desto større utvin
ningstakten blir, desto større blir også 
disse problemene for arbeidsfolk. Driv
krafta bak en høg utvinningstakt er spe
sielt de amerikanske og andre utenlandske 
monopoler, og de imperialistiske statene. 

Virkningene av oljeinvesteringene og 
utbyggingstakten vil sjølsagt variere en del 
med de økonomiske konjunkturene. Men 
uansett må kravet hele tida være en lav 
utvinningstakt som ligger nær Norges eget 
behov for energi og råstoff, som sikrer 
arbeidsplassene i stedet for å radere dem 
ut. 

Rød Valgallianse vil delta i arbeidet for 
å mobilisere fagforeninger og andre masse
organisasjoner til å kjempe mot statens 
oljeplaner. Etter vår oppfatning vil de 
kampsakene som er nevnt i avsnittet om 
oljen og de imperialistiske supermaktene 
her være de sentrale. 

4. FOR KVINNENES 
KAMP MOT 
MONOPOL
KAPITALEN 

Kapitalismen vil alltid holde store 
grupper kvinner utafor den samfunns
messige produksjonen. De utgjør en stabil 
ikke-arbeidende del av befolkninga. Sam
tidig er de kvinnelige arbeiderne de første 
som mister arbeidsplassene sine i krise
tider. Dette beror på at monopolkapitalen 
i si jakt på maksimal profitt trenger en 
reservestyrke av arbeidskraft som den kan 
ansette eller avsette alt etter de økono
miske konjunkturene. Kvinnene er i dag 
en viktig del av denne reservearmeen. 

Kapitalen baserer seg på at disse kvin
nene ikke skal ligge samfunnet »til byrde», 

men at de skal være økonomisk avheJ;J.gige 
av sine menn. Vederlagsfritt skal de ut
føre viktig og samfunnsnødvendig arbeid, 
særlig oppdragelse og stell av barn. Denne 
situasjonen blir rettferdiggjort og holdt 
oppe ved en reaksjonær ideologi hvor 
kvinner blir betrakta som mindreverdig i 
forhold til menn. Kapitalens viktigste 
ideologiske våpen har vært den borgerlige 
myten om kvinnen som hjemmets sen
trum. 

Frigjøring av kvinnene er ikke mulig 
uten at de kommer vekk fra den tvungne 
privatproduksjonen i hjemmet og vekk fra 

www.pdf-arkivet.no (2020)



42 

et økonomisk avhengighetsforhold til 
mannen. I arbeid utafor hjemmet blir 
kvinnene utnytta som ekstra billig ar
beidskraft, og får ofte dobbelt arbeids
byrde fordi de samtidig bærer hovedan
svaret for hjemmet. Men fordi deltakelse i 
den samfunnsmessige produksjonen er 
nødvendig for frigjøring av kvinnene, må 
kampen reises for rett og mulighet til 
arbeid, og for hjelpetiltak som daghjem 
og fritidssentra for barn, 

Skal kvinnekampen vinne fram må ar
beiderkvinnenes krav og interesser gi ret
ninga. Arbeiderkvinnene er de mest kon
sekvente forkjemperne for den faglige og 
politiske kampen mot monopolkapitalen 
og for gjennomføringa av sosialismen. 
Sammen med sin klasses menn står de i 
den mest direkte motsetning til monopol
borgerskapet. De har alt å vinne, ingen
ting å tape på revolusjon. 

Kvinnekampen må bygge på solidaritet 
mellom kvinner og menn i det arbeidende 
folket. Vi avviser ei linje for kvinnebeve
gelsen som setter »individuell frigjøring» 
som mål, og som allment retter seg mot 
»mannen». Dette er ei linje som objektivt 

er i samsvar med monopolkapitalens in
teresser og blir brukt til å spitte arbeider
klassen etter kjønn. 

Vi avviser også ideen om at alle kvinner 
har felles interesser. Kvinnene i arbeider
klassen og det arbeidende folket har 
uforenlige interesser med kvinnene i mo
nopolborgerskapet. Monopolborgerska
pets kvinner deltar, sammen med sin 
klasses menn, i utbyttinga og undertryk
kinga av det store flertallet av kvinner, og 
de har på ingen måte interesse av kvinne
kamp og kvinnefrigjøring. 

Erfaringene fra de nasjonale frigjørings
bevegelsene og de sosialistiske landa, viser 
at kvinnene kan og må spille en viktig 
rolle i kampen mot imperialismen, for 
nasjonal frigjøring og revolusjon. • 

Bare en sosialistisk revolusjon kan legge 
grunnlaget for å avskaffe all utbytting og 
undertrykking av kvinnene. I sosialistiske 
land, . som Kina og Albania, legges alle 
forhold til rette for at kvinnene skal delta 
i produksjonen og det politiske livet på 
linje med mannen. 

Kampen mot kvinneundertrykking, 
mot rester av fortidas reaksjonære ideo-
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logi og praksis vil fortsette i lang tid 
under sosialismen. Men ved å befeste 
proletariatets diktatur på alle områder vil 
slike tendenser bekjempes og slås ned til 
kvinnenes fulle frigjøring er nådd. 

I kampen mot utbytting og undertryk
king trenger kvinnene sine egne masse
organisasjoner, som tar opp deres interes
ser og kjemper for deres krav. Først da 
kan de bli ei kraft i klassekampen. Kvin
nefronten utgjør i dag den mest aktive og 
slagkraftige delen av den organiserte kvin
nebevegelsen. Den har en politikk som 
retter seg klart mot kvinnenes hoved
fiende : monopolkapitalen, staten og 
DNA/LO-toppen. Den er den eneste 
kvinneorganisasjonen som har reist kamp 
for å forsvare kvinnenes rett til arbeid. 
Rød Valgallianse støtter fullt ut Kvinne
fronten og dens arbeid. 

FULL RETT TIL LØNNA ARBEID 

Sjøl om bare sosialismen kan sikre 
kvinnene full deltakelse i samfunnsmessig 
arbeid, er det også i dag viktig å reise 
kampen for retten til lønna arbeid. 

Staten og monopolenes oljepolitikk, og 
den økonomiske krisa er harde trusler 
mot kvinnenes arbeidsplasser. Kvinnene 
er de som først rammes. Hendingene ved 
Våler Skurlag i Braskereidfoss, der 13 
kvinner ble oppsagt med den begrunnelse 
at de var kvinner, viser klart kvinnenes 
stilling i arbeidslivet. 

Men Vålerkvinnenes kamp viser også at 
kvinnene ikke lenger ydmykt finner seg i 
slik behandling. Arbeidsfolk, både kvin
ner og menn, over hele landet stilte seg 
solidariske med dem og ga sin støtte. Og 
det trengs, nå som både kvinners og 
menns arbeidsplasser trues av den til
takende krisa. Norske Skogindustrier, 
som eier Våler Skurlag, og Nestle/Findus 
som sier opp 80 kvinner i Brønnøysund, 
har håvet inn store profitter de siste åra. 
Nå bruker de krisa som påskudd til å 
rasjonalisere. De sparker folk fordi pro
fitten ikke er høg nok. 

Rett til lønna arbeid må bety at kvinner 
som ønsker jobb utafor hjemmet kan få 
det, og at de også kan ha arbeid når de 
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har barn. Vi vil alltid kjempe for prin
sippet om lik lønn for likt arbeid. 
Samtidig er det i dag nødvendig å hotde 
fast på prinsippet om at ei arbeidslønn 
skal være stor nok til å forsørge en 
familie. Vi støtter fullt ut kampen for de 
hjemmeværende kvinnenes sosiale og øko
nomiske rettigheter. 

KRAFTIG UTBYGGING AV 
DAGINSTITUSJONER! 

NEI TIL ØKTE DAGHJEMSSATSER! 

Kvinnenes rett til lønna arbeid henger i 
stor grad sammen med adgangen til dag
institusjoner for barn. I motsetning til de 
sosialistiske landa, som Kina og Albania, 
er det i det kapitalistiske Norge et elendig 
tilbud . Tross mange fagre ord og løfter fra 
ulike regjeringer og partier er virkelig
heten fortsatt en skrikende mangel på 
daghjem. 

Årsaken til denne situasjonen er at 
daghjem bare blir utbygd i den grad det er 
behov for kvinnelig arbeidskraft. DNA
regjeringas nye lov om barnehager følger 
helt ut denne linja, ved å følge prinsippet 
om at daginstitusjoner for barn skal finan
siere seg sjøl. Det betyr at det ikke skal 
koste stat og kommune noe å bygge og 
drive daginstitusjoner, foreldrene skal 
betale hva det koster. Rød Valgallianse 
går mot DNA-regjeringas arbeiderfiend
tlige politikk på dette området, og krever 
at satsene heller skal senkes enn heves. 

DNA-regjeringas politikk overfor kvin
nene samsvarer fullt ut med monopol- · 
kapitalens interesser. Deres anti-sosiale 
politikk fører til at unge arbeiderfamilier 
ikke har råd til å ha ungene i daghjem, 
sjøl om slike plasser finnes. Rød Valg
allianse vil støtte og arbeide for de krav 
som bl.a. Kvinnefronten har stilt om ei 
kraftig utbygging av daginstitusjoner for 
barn, og vi støtter de mange aksjonene 
som har blitt reist mot økte daghjems
satser. 

LIK RETT OG MULIGHET 
TIL UTDANNING 

Også med hensyn til utdanningsmulig
heter er norske kvinner undertrykt. For-
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melle rettigheter blir i praksis hindra av 
ulike økonomiske og sosiale muligheter. 
Særlig hardt rammer dette jenter fra 
arbeiderklassen. 

Vi støtter YLls krav om at jentene får 
rett til yrkesopplæring på lik linje med 
gutter. I dag blir jentene ofte pressa inn i 
typiske »kvinneyrker», blant annet på 
grunn av mangelfull yrkesveiledning. 
Yrkesopplæring for jentene blir i praksis 
mange ganger ikke noe annet enn utdan
ning for å bli husmor. 

Når kvinner under utdanning blir gra
vide, mister de svært ofte muligheten til å 
fullføre utdanninga. I slike tilfeller må 
kvinnene ha full rett og mulighet til å 
komme tilbake til skole og jobb etter 
graviditetsavbrudd. Rød Valgallianse vil 
støtte alle krav og all kamp for å endre 
kvinnenes undertrykte stilling i forhold til 
utdanning og skole. 

FULL STØTTE TIL KAMPEN FOR 
SJØLBESTEMT ABORT 

Avstemminga i Stortinget høsten 1974 
om adgangen til sjølbestemt abort av
slørte på ny hvor hule fine valgløfter er. 
DNA og SV, som i valgkampen i 1973 
satset sterkt på å vinne stemmer fra 
kvinnene på denne saka, ble i praksis de 
partiene som saboterte vedtaket. Gjen
nom å stille en representants »samvittig
het» over lojalitet mot dette kampkravet 

fra kvinnene sørget SV for at forslaget 
falt. 

Det samme kan sies om DNA-regje
ringas innsats! Kravet om sjølbestemt 
abort ble reist av arbeiderkvinnene for 
over 60 år sia. Men da regjeringa fremmet 
saka til uttalelse i Stortinget, var den ikke 
villig til å sette taburettene inn på å innfri 
kravet. 

Sjølbestemt abort er et klassekrav, for 
abortlovgivinga rammer først og fremst 
arbeiderkvinnene. DNA-regjeringas nye 
»kompromisslov», som nå er vedtatt, opp
rettholder ei klassemessig og geografisk 
diskriminering og' kan derfor ikke godtas. 
Fortsatt er det nemndene, og ikke kvin
nene sjøl -, som avgjør. Rød Valgallianse 
støtter uten forbehold Kvinnefrontens 
krav: Kampen for sjølbestemtemt abort 
må fortsette! 

SÆRVERN FOR KVINNER 
I ARBEIDSLIVET 

Rød Valgallianse støtter krav om sær
vern mot arbeidsforhold som kan være 
spesielt uheldig for kvinner. Det er særlig 
viktig at gravide og ammende kvinner har 
mulighet for vern mot arbeidsforhold som 
kan være skadelig både for mor og barn 
(stråling, forgiftning, fysisk tungt arbeid 
osv.). Vi vil støtte all kamp for lengre 
permisjon i forbindelse med svangerskap 
og fødsel, og for full lønn under permi
sjonen! 

5. UNGDOMMEN 
I dag formørker monopolkapitalen og 

imperialismen framtida for flertallet av 
ungdommen. Ungdomsfiendtlige tiltak 
tvinges igjennom av staten. Dette danner 
det objektive grunnlaget for at folkets 
ungdom kan forene seg. 

Ungdommen kjenneteknes i dag som 
gruppe først og fremst av at den bare 
delvis deltar i produksjonen. Monopol
kapitalen kan ikke nøye seg med ufaglært 
(enkel) arbeidskraft. Den trenger arbei
dere med et høgt allment utdanningsnivå 

for å tilfredsstille de krava avansert pro
duksjon og hardhendt profittjakt stiller. 
Staten bygger opp et utdanningssystem 
som svarer til kapitalens behov. 

Ungdommen gjenspeiler klassene i sam
funnet. Den klassekampen vi ser i sam
funnet ellers foregår også blant de unge. 
Men ungdommen gjenspeiler ikke bare 
klassene, den er i bevegelse mellom klas
sene. De unges framtidige stilling er ikke 
endelig avgjort , og derfor vil breie lag av 
ungdommen reise kamp mot framstøt fra 
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er noe av det 
viktigste for ar
beiderungdom
men. Bildet er 
fra Harstad. 

kapitalen som gjør deres framtid usikker 
og utrygg. 

Samtidig er ungdommen den mest 
aktive og levende krafta i et samfunn. Det 
kapitalistiske diktaturet som i dag rår i 
landet vårt dreper ofte ungdommens ini
tiativ og entusiasme, sløver den ned og 
splitter den. Arbeiderklassen og det store 
flertallet av folket har interesse av at 
ungdommen er sunn og våken, og Rød 
Valgallianse ser det som sin plikt å støtte 
den kampen ungdommen sjøl fører for 
krava sine. 

Flertallet av norsk ungdom har objektiv 
interesse av sosialismen. Vi vil arbeide for 
å skape forståelse blant de unge for at den 
enkelte verken kan oppnå frihet eller ei 
trygg framtid på egen hånd. Vi bekjemper 
borgerskapets propaganda om at indi
viduell strebing er vegen for ungdommen. 
Vi hevder at bare gjennom kollektiv 
kamp, gjennom deltakelse i klassekampen 
for dagskrav og for den sosialistiske 
revolusjonen, kan ungdommens interesser 
oppfylles. 

Alle de borgerlige partiene fra Høyre til 
de borgerlige »arbeiderpartiene» DNA og 
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SV prøver å innpode i ungdb-mmen 
alskens borgerlig og reaksjonær ideologi, i 
skolen og ellers i samfunnet. De prøver å 
vinne den til støtte for det bestående -
monopolenes diktatur over det 
arbeidende folket -, og de prøver å 
hindre den i å solidarisere seg med 
arbeiderklassen og andre arbeidende sin 
kamp i vårt land, og med kjempende folk 
og frigjøringsbevegelser i den 3. verden. 

Samtidig fører disse partiene en 
politikk som står i motstrid til ung
dommens interesser. Høyre har alltid, på 
Stortinget og i fylkes- og kommunestyrer, 
forsvart kapitalens profitt mot ung
dommens og folkets interesser. Høyre 
bekjemper arbeidernes og arbeider
ungdommens lønnskrav, og forsvarer av
folkinga av utkant-Norge. Høyre
politikerne driver rabiat hets mot ung
dommens rett til politisk aktivitet på 
skoler og i militæret, angriper ungdom 
som »pøbler» og forsvarer den borgerlige 
indoktrineringa i skolen med nebb og 
klør. 

DNA har stilt seg i spissen for ei 
omfattende rasjonaliseririg av skoleverket 
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i monopolkapitalens' interesse. DNA står 
for bevisst og konsekvent undergraving av 
fagforeningenes kampkraft, rasering av 
fagutdanninga og innstramming i bevilg
ningene til ungdomsformål. DNA fører en 
politikk som • skaper dyrtid og stor 
arbeidsløshet blant de unge. DNA selger 
gang på gang Norges interesser til 
imperialistene, slik vi har sett det ved 
innmeldinga i NATO, ved forsøket på å få 
Norge inn i EEC og ved avtalen med IEA. 

SV streber etter samarbeid, kompro
miss og forsoning med DNA. For å oppnå 
det fører SV en »ansvarlig politikk» på 
tvers av ungdommens interesser. SV har i 
storting og kommunestyrer flere ganger 
stemt mot elevbevegelsens krav om høgre 
bevilgninger til skoleverket og for ned
skjæring av rammetimetallet. SV har for
svart lønnsavtaler som gir nedgang i real
lønna, og sabotert kvinnenes krav om 
sjølbestemt abort. SV støtter den 
imperialistiske supermakta Sovjet som 
driver sitt aggressive spill over hele verden 
og truer folkets og ungdommens 
interesser i Norge. 

Av alle partier som deltar i valget til 
høsten, er det bare Rød Valgallianse som 
konsekvent støtter ungdommens 
interesser og krav. Samtidig understreker 
vi nødvendigheten av at ungdommen for
ener sin kamp med arbeiderklassens 
kamp, og ikke lar seg bruke mot den. Vi 
vil arbeide for å øke forståelsen blant 
ungdommen for at arbeiderklassen er den 
mest revolusjonære klassen og hoved
krafta i kampen for et sosialistisk Norge, 
fritt for kapitalistisk utbytting og under
trykking. 

ARBEIDERUNGDOMMEN 

Arbeiderungdommen utgjør over halv
parten av ungdommen. Den får kjenne 
hardest monopolkapitalens utbytting og 
undertrykking. De unge arbeidernes situa
sjon preges av ekstremt lave lønninger i 
mange yrker, usikkert arbeid, økende 
arbeidsløshet og bolignød. Kapitalen 
trenger arbeidere som er nødt til å ta det 
dårligst betalte arbeidet. Denne delen av 
arbeiderungdommen står uten noen form 
for faglig beskyttelse. Den er billig 

arbeidskraft for kapitalen, lønna er så lav 
at en familie ikke kan leve av den. 

Rød Valgallianse vil støtte og arbeide 
for at klubber og fagforeninger tar opp de I 
unge arbeidernes krav og interesser. Ved 
at de organiserer seg kan de mer effektivt 
kjempe for å bedre sine lønns- og arbeids
vilkår og sine rettigheter. 

Ungdommen tvinges i dag inn i de store 
byene for å få arbeid. Innflytter
ungdommen har enorme boligproblemer. 
I tiqa framover, med oljeutvinning og 
storstilt strukturrasjonalisering, vil mange 
unge arbeidere stå i fare for å miste 
arbeidet. Rød Valgallianse vil støtte 
arbeiderungdommen på deres egne vilkår, 
føre fram krava deres og oppfordre dem 
til å slåss. 

- Lærlingene 

Sosialdemokratene legger opp til å 
fjerne hele lærlingeordninga slik den er i 
dag, og få den lagt til det nye gymnaset 
og dets bransjefag. Dette svarer til 
kapitalens behov for fleksibel arbeids
kraft, som raskt og uten større om
kostninger kan flyttes fra jobb til jobb. 

Fagopplæringa svekkes ved at den blir 
mer allmenn og mindre grundig. Opp
læringa trekkes bort fra arbeidsplassen, og 
lærlingene mister lønna i opplærings
periøden. Rød Valgallianse vil forsvare 
lærlirrlgeordninga og kjempe for å for
bedre den. 

Lærlingene er samtidig i produksjon og 
under utdanning. Dette bruker kapital
istene til å holde lønna nede, og staten til 
å nekte dem rettigheter som annen ung
dom under utdanning har. Rød Valg
allianse vil reise lærlingene til kamp for 
skikkelige lønnsforhold, og for øko
nomiske rettigheter som annen ungdom 
under utdanning. 

Særlig er det viktig å utvikle Yrkes
skoleelevenes og læringenens interesse
organisasjon. LO-toppen motarbeider at 
lærlingene organiserer seg for kamp. 
Derimot har lokale fagforeninger og 
enkelte. forbund støtta lærlingegruppene 
og derc{s krav. Rød Valgallianse vil kreve 
at LO må anerkjenne YLI som yrkes-
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skoleelevenes og lærlingenes interesse
organisasjon. 

- Kamp mot arbeidsløshet 
blant ungdommen. 

Ungdommen rammes spesielt hardt av 
den internasjonale økonomiske krisa, som 
i dag også brer seg i Norge. Omlag 1 /3 av 
de registrerte arbeidsløse er under 25 år. 
Men det virkelige antallet arbeidsløs 
ungdom er langt høgre . 

De fleste u11ge som blir arbeidsløse har 
så kort yrkeserfaring etter skolen at de 
ikke blir registrert som arbeidsløse med 
rett til stønad . Mange unge gir opp å 
skaffe seg arbeid, enten fordi det ikke 
finnes arbeidsmuligheter på hjemstedet 
eller fordi konkurransen om utdanning og 
jobb er blitt for hard. 

Rød Valgallianse oppfordrer arbeidsløs 
ungdom til å organisere seg og stille krav 
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om tiltak mot arbeidsløsheten. Vi vil 
støtte alle slike initiativ og hjelpe til der vi 
kan. 

SKOLEELEVENE OG STUDENTENE 

Skolens viktigste funksjon er å gi 
arbeidskrafta den utdanninga kapitalens 
jakt på maksimal profitt til enhver tid 
krever. Staten utformer skoleverket for å 
tjene den herskende klassen og de 
bestående produksjonsforholdene, og i 
alle_ år har sosialdemokratene vært de 
beste støttespillerne for monopol
kapitalen i skolen. De har ·planlagt og 
gjennomført rasjonalisering og sentrali
sering, fordømt og motarbeidet elevenes 
rettferdige kamper. 

Studenter, elever og lærere har de siste 
åra ført kamp mot senka bevilgninger til 
og rasjonalisering av skoleverket. Denne 
kampen har styrka ulike grupper av ut-
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danningssøkende og forent dem i felles 
kamp mot DNA-regjeringas reaksjonære 
framstøt. 

Rød Valgallianse vil alltid gi full støtte 
til den kampen studenter, elever og lærere 
fører mot rasjonalisering og nivåsenking 
av utdanninga, og vi vil arbeide for at 
disse gruppene forener sin kamp under 
arbeiderklassens ledelse. 

Rød Valgallianse støtter kampen som 
de utdanningssøkende fører for økte 
stipend og for tilleggslån som gjør det 
mulig å finansiere utdanninga. Det store 
flertallet av studentene har de siste åra 
opplevd ei stadig forverring av levekåra 
sine. Dette rammer først og fremst 
ungdom fra arbeiderklassen og det 
arbeidende folket, og fører blant annet til 
at den skjeve rekrutteriqga til høgre ut
danning blir forsterka. 

Pensum og lærebøker sprer borger
skapets verdensanskuelse. Undervisninga 
fordreier og benekter arbeiderklassens 
historie, interesser og kamp. Rød Valg
allianse vil kjempe for full ytringsfrihet 
for elevene, og for rett til politisk arbeid 
og propaganda på skolene. Alle disse 
kampoppgavene er felles for ungdom i 
videregående skoler. 

Dersom elevbevegelsen skal ha håp om 
framgang i kampen for sine interesser, er 
det uomgjengelig nødvendig at den stiller 
seg på arbeiderklassens side i klasse
kampen og forener sin kamp med 
arbeiderklassens kamp - mot den felles 
fiende·n. Monopolkapitalen og dens 
allierte prøver av all kraft å hindre dette, 
gjennom alle slags åpne og fordekte 
splittelsesframstøt. Rød Valgallianse går 
mot alle splittelsesforsøk fra monopol
kapitalen og vil arbeide for å fremme 
enheten mellom arbeiderklassen og det 
store flertallet av ungdommen i de videre
gående skolene. 

- Gymnasiastene. 

Ei forutsetning for ·at gymnasiastenes 
kamp skal vinne fram, er at NGS styrkes 
som en demokratisk kamporganisasjon. 
Rød Valgallianse støtter den kampen 
progressive gymnasiaster fører mot 
reaksjonens forsøk på å lamme NGS. 

Gymnasiastenes kamp for mm1mum 
125 rammetimer, mot 30-timers uke og 
storskoler, for full stipendfinansiering av 
skolegangen kan bare vinne fram gjennom 
åpen kamp mot staten og monopol
kapitalen. Gymnasiastene må også forene 
seg med all annen ungdom som kjemper 
mot staten og monopolkapitalen og ut
vikle enheten med lærerne. 

- Yrkesskoleelevene 

Blir statens planer for omlegging av 
yrkesutdanninga satt ut i livet, vil det 
bety dødsstøtet for fagutdanninga. Yrkes
skoleelevene skal ikke lenger lære et fag 
skikkelig, men få et visst innblikk i 
mange. Rød Valgallianse vil reise kampen 
mot alle forsøk på å svekke fag
utdanninga. 

Det er stor mangel på plasser i yrkes
skolene. Mye ungdom tvinges ut i ufag
lærte og usikre yrker. Dette rammer 
særlig jentene. Borteboerne rammes 
ekstra hardt av statens stipendpolitikk. 
Rød Valgallianse vil kjempe for yrkes
skoleelevenes boligforhold, og vi vil jobbe 
for å styrke YLis kampkraft. 

- Ungdomsskoleelevene. 

Staten har innført en ny mønsterplan 
for grunnskolen. Bak de vakre mål
settingene skjuler det seg ei beinhard 
rasjonalisering. Rammetimetallet skjæres 
ned, klassene blir større og statens 
bevilgninger mindre. Dette rammer først 
og fremst arbeiderklassens ungdom. 

Ungdomsskoleelevene mangler de mest 
elementære demokratiske rettigheter. De 
er undertrykt i ly av den borgerlige 
ideologien om at de er for unge til å ha 
politiske meninger, og til å bestemme 
over sin hverdag. Rød Valgallianse vil 
aktivt støtte ungdomsskoleelevenes kamp 
mot stat og regjering og alle reaksjonære 
framstøt fra Libertas. 

- Studentene. 

Monopolene bruker staten for å trekke 
fiere inn i høyere utdanning, samtidig 
som omkostningene skal bli mindre. 
Metodene DNA-ledelsen bruker er et nytt 
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gjennomrasjonalisert og sentralisert 
høyskolesystem, økning av utlånsrenta og 
nedskj æring i undervisningsbudsjettene. 
Prisstiginga kompenseres ikke med høyere 
stipender. Konsekvensen er at halvparten 
av studentene presses til å ta arbeid ved 
siden av studiene, får dårligere arbeids
vilkår og får mindre utbytte av studiene. 
Ungdom fra arbeiderfamilier og ungdom 
med dårlig økonomi fortrenges til fordel 
for dem som støttes hjemmefra. 

Masseaksjoner, med økende støtte fra 
fagforeninger og annen ungdom, har 
begrenset forverringen og gitt midlertidige 
resultater. Studentaksjonene blir møtt 
med angrep på demokratiske rettigheter, 
f.eks. forsøker staten å sikre seg full 
kontroll med styringa av de nye høy
skolene. Studentene og de ansatte blir 
uten noen som helst reell innflytelse. 

Støtten fra studentene har vært viktig i 
andre folks kamper. Gjennom streike
støttearbeid o.l. smis enheten i folket mot 
dets virkelige fiender. Uten denne en
heten blir også studentene maktesløse, i 
verste fall en reaksjonær støtte til 

monopolene. Studentene trenger både 
arbeidsfolk sine erfaringer og hjelp for å 
unngå dette. 

Rød Valgallianse støtter aktivt 
studentenes kamp mot monopolene sin 
politikk og for å vinne flest mulig 
studenter for arbeiderklassens sak. 

SOLDATENE 

Det norske »Forsvaret» er kjerna i den 
borgerlige Statens voldsapparat. Det er 
rettet mot arbeiderklassen, noe både vår 
egen historie og avsløring omkring dagens 
militærøvelser viser. Det forsvarer ikke 
folket mot imperialistene, men inngår 
gjennom NATO-alliansen som en av USA
imperialismens brikker i spillet mot den 
andre supermakta, Sovjet. 

For å skaffe seg lydige soldater har 
»Fo.rsvaret» fratatt de vernepliktige deres 
vanlige demokratiske, politiske og 
juridiske rettigheter, og forlagt dem langt 
fra hjemstedet med små reisemuligheter, 
få fridager og en ytterst dårlig økonomi. 

Soldatene har tatt opp kampen mot 
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disse forholda, og Rød Valgallianse 
støtter fullt ut soldatene i deres kamp, 
samtidig som vi framholder at enheten 
mellom soldatene og arbeiderklassen er 
forutsetningen for ~t denne kampen skal 
vinne fram. 

I dagens situasjon støtter vi soldatenes 
krav om: 

- Fulle demokratiske rettigheter. Nei 
til knebling av soldatene. Soldatene må 
sjøl ha kontroll over den organisasjonen 
som skal fremme deres interesser - godta 
ingen gisselordning. 

- Vanlige sivile juridiske rettigheter. 
Avskaffe det militære straffesystemet 
med permnekt og »kakebu» for bagateller. 
Nei tii straffeprosess med befalet som 
aktor; etterforsker og dommer. 

- Full anledning til fri politisk virk
somhet. Avslør treneringen og spillet om 
St.melding 7 4. 

- Nei til lommepengeøkonomi. 
Arbeid i militæret skal ikke lønnes 
dårligere enn laveste tariff i industrien. Vi 
støtter kravet om 1000 kroner i dimme
penger. 

Regulert arbeidstid med 42,5 timers 

arbeidsuke. Overtid skal kunne oppspares 
til fridager. 

- Nei til isolasjon. Militærtjeneste 
nærmest mulig hjemsted, og anledning til 
en gratis hjemreise i måneden. 

FRITIDSKAMPEN 

Så lenge kapitalismen består vil ungdom 
fra arbeiderklassen og folket være under
trykt også i fritida. Monopolkapitalen er 
bare interessert i å tilrane seg verdiene av 
ungdommens arbeid og profittere på alle 
former for fritidsaktivitet. 

Både den organiserte og uorganiserte 
ungdommens interesser er truet av statens 
politikk. Ungdomslag, idrettsklubber osv. 
har store vansker med små bevilgninger og 
mangel på lokaler og anlegg. Uorganisert 
ungdom mangler oftest fritidslokaler og 
andre tilbud som er nødvendige for aktivi
sering. 

Ved sin virksomhet tar de store kultur
monopolene sikte på å høste profitt og 
spre borgerlig -kultur og ideologi blant 
ungdommen, som sløver og passiviserer 
den politisk. Gjennom den kontrollen 
disse monopolene og store imperialistiske 

Aksjon i Tromsø fo r ungdomshus i 1974. 
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konserner har over produksjon og om
setning av kulturen, undertrykkes 
arbeiderklassens og folkets kultur. 

Målet for fritidskampen må derfor være 
at ungdommen fra arbeiderklassen og 
folket skal sveise seg sammen, og få 
styrke og politisk innsikt til å kjempe for 
sine egne interesser og mot kapitalen. 

I dag er ledelsen i Norges Idretts
forbund dominert av kapitalister, 
offiserer og pamper som motarbeider 
masseidretten og fremmer kapitalens 
kontroll over idretten. Rød Valgallianse 
støtter kampen for å gjenreise en idretts
bevegelse som . stiller arbeiderklassens 
prinsipp om masseidrett og vennskap 
foran konkurranse. Vi støtter Idretts
aksjonen og dens krav om økte statlige 
bevilgninger til masseidretten. 
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Rød Valgallianse støtter og deltar i 
kampen mot den borgerlige og reaksjo
nære kulturens innflytelse blant ung
dommen. I kampen for sosialismen 
trenger vi en sosialistisk kultur, og vi 
støtter alt arbeid med å utvikle en slik 
kultur. Samtidig støtter og forsvarer vi all 
annen progressiv og folkelig kultur
virksomhet. 

Bruken av rusgifter er i dag en alvorlig 
trusel mot ungdommens helse, politiske 
årvåkenhet og kampevne. Bare den felles 
fienden til det store flertallet av ung
dommen og det arbeidende folket tjener 
på dette. Rød Valgallianse vil derfor 
bekjempe all spredning og bruk av rus
gifter blant ungdom, både alkohol og 
narkotiske stoffer. 

6. STOPP DEN 
SOSIALE NED· 
BYGGINGA 

I et kapitalistisk samfunn vil helse- og 
sosialpolitikken være et middel i den 
herskende klassens arbeidskraftspolitikk. 
N_år antallet uføretrygdede svulmer opp i 
utkant-Norge , er det er resultat av 
monopolkapitalens behov for å skjule den 
arbeidsløsheten som strukturrasjonali
seringa fører med seg - bak en »nøytral» 
medisinsk merkelapp. ' 

Når folk i økende grad førtids
pensjoneres, er det et uttrykk for at 
monopolkapitalen bare har bruk for den 
unge, topp-effektive arbeidskrafta. Men 
arbeiderklassen og det arbeidende folket 
kan gjennom kamp tvinge fram tiltak som 
tjener det arbeidende folkets interesser. 
Kampen for sjølbestemt abort er et slikt 
eksempel, sjøl om den ennå ikke har ført 
til seier. 

I dag må vi i første rekke kjempe mot 
forverring på helse- og sosialsektoren. 
Oljeekspansjonen og krisa gjør at staten 
mer og mer tar fx:am sparekniven for å 
frigjøre midler som monopolkapitalen 
trenger for å berge sine profitter. Særlig 
går dette ut over midlene til offentlige 
»felles-formål», som helse- og sosial
sektoren og utdanningsverket. 

I dag bruker Bratteli-regjeringa flere 
hundre millioner kroner til å kjøpe opp 
den konkurstrua spekulanten Reksten 
sine interesser i Akergruppa og andre 
monopolkonserner. Dette er ikke noe 
annet enn å bruke arbeidsfolks skatte
penger til å subsidiere monopolkapitalen. 
Samtidig legges små sjukehus og fødestuer 
i utkantene ned, det trues med 
ansettelsesstopp i sosialsektoren, skoler 
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FOLKE
TRYGD
FONDET 

og universiteter arbeider med krise
budsjetter og bevilgninger kuttes ned over 
en lav sko. 

Og enda snakker enkelte av de mest 
reaksjonære i DNA-ledelsen åpent om 
behovet for ei »reformpause». Så lenge 
holdt myten om den kapitalistiske »vel
ferdsstaten», der reform etter reform 
skulle trygge arbeidsfolks kår. 

Monopolkapitalen krever stadig mer 
kapital til investeringer som direkte tjener 
dens ekspansjon og profitter. Vi står 
overfor ei regelrett sosial nedbygging som 
vil ramme både trygdede, ungdom under 
utdanning ·og de som er syke eller har 
behov for hjelp av andre grunner. Rød· 
Valgallianse vil støtte all kamp mot disse 
nedbyggingstiltaka. 

MOT NEDLEGGING INNAFOR 
HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 

Med DNA-regjeringa i spissen har staten 
i de siste åra gjennomført ei lang rekke 
angrep på sosial- og helsepolitiske tiltak. 
Det er blitt satt i verk en hensynsløs 
sparekampanje b.åde i statlige, 
kommunale og private institusjoner. Ikke 
minst i kommunene går DNA sine topp
tillitsmenn og pamper aktivt inn for å 
sette ut i livet statens innstrammings
politikk. 

Kravet om flere stillinger er mange 
plasser blitt møtt med nedskjæring. I Oslo 
kommune ble det sist vinter innført full 

DNA-regjer
inga vokter 
monopolkapi
talen mot de 
trygdede. 

ansettelsesstopp. Fordi de ansatte reiste 
kamp, måtte den trekkes tilbake. 

På samme måte har statens planer om å 
legge ned småsjukehus møtt kraftig mot
stand i lokalbefolkninga. Mange steder 
har samorganisasjoner og fagforeninger 
gått i spissen for dette arbeidet. Det viser 
at kamp nytter, og Rød Valgallianse vil 
støtte og delta i denne kampen. 

NEI TIL NEDSKJÆRING 
AV TRYGDENE 

Trygdede og pensjonister rammes i 
særlig grad av dyrtida. Folketrygda 
henger stadig mer etter prisstigninga, og 
regjeringa arbeider nå med et lovframlegg 
som vil skjære trygdene enda mer ned. 
Blant annet har det vært på tale å legge 
skatt på trygdene. Rød Valgallianse vil 
kjempe mot dette angrepet på de 
trygdedes levevilkår og støtter kravet om 
ei kraftig økning av folketrygdas grunn
beløp. 

Vi vil bekjempe den reaksjonære 
»trygdehetsen», som er et angrep på eldre, 
uføre og andre som ikke kan delta i 
produktivt arbeid. Vi går også mot for
søkene på å så splittelse mellom yrkes
aktive og trygdede. I virkeligheten er det 
staten og monopolkapitalen som mis
bruker trygdene til å skjule mangel på 
arbeidsplasser og elendige sosiale forhold. 
Derfor er kravet om »rett til lønna arbeid» 

www.pdf-arkivet.no (2020)



for alle som ønsker det viktig, også i 
denne forbindelse . 

En svakhet for de trygdede er at de sjøl 
i for liten grad har vært organisert for å 
kjempe for sine krav. Rød Valgallianse vil 
støtte aksjoner for de trygdede som deres 
egne organisasjoner måtte ta initiativet til, 
og arbeide for at fagforeninger , klubber 
og andre masseorganisasjoner støtter de 
trygdedes kamp. 

FORSVAR HELSE OG SOSIAL
ARBEIDERNES DEMOKRATISKE 

RETTIGHETER 
Helse- og sosialarbeidere som har reist 

kamp mot den sosiale nedbygginga er 
blitt utsatt for hard forfølgelse. I Buske
rud ble en psykolog og en lege oppsagt på 
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grunn av »illojalitet» overfor fylkes
myndighetene, med fylkesmann Watne
bryhn i spissen. »Illojaliteten» besto i at 
de støtta en aksjon for å bevare et 
behandlingshjem for nervøse barn som 
myndighetene ønska å legge ned. 

Ansatte i sosial-avdelinga i Oslo 
kommune har forbud mot å uttale seg 
offentlig om »konkrete saker av faglig, 
organisasjonsmessig eller administrativ art 
som de har samlet i sin tjeneste», før de 
har fått tillatelse av sjefene sine. Rød 
Valgallianse støtter fullt ut helse- og 
sosialarbeidernes kamp for retten til å ta 
til orde mot myndighetenes folke
fiendtlige helse- og sosialpolitikk. 

7. BOLIGNØD OG 
BOLIGDYRTID 

Så lenge kapitalismen eksisterer vil det 
finnes bolignød og boligdyrtid. Monopol
kapitalens jakt på maksimal profitt fører 
til ei stadig sterkere sentralisering. 
Arbeidsfolk tvinges inn til de store byene 
for å skaffe seg levebrødet, og ut i 
drabantbyene for å bo. 

Først under sosialismen, når proletar
iatet dikterer og byene ikke lenger tillates 
å svumle opp på bekostning av lands
bygda, vil årsaken til bolignøden bli 
fjerna. I dag må kampen rettes mot 
monopolenes og statens politikk som 
skaper den kroniske bolignøden i stor
byene, som fører til at innflyttere og unge 
arbeiderfamilier har store vanskeligheter 
med å finne tak over holdet. 

Kravet om økt boligbygging må gå hånd 
i hånd med krav om billigere boliger. 
Storentreprenører og store grunneiere 
håver inn enorme fortjenester på grunn av 
bolignøden. I drabantbyene presser 
skyhøye husleier flere og flere ut i fattig
dom og redsel for utkasting og utpanting. 
Eksempler fra andre land, bl.a. Sverige, 

viser at resultatet kan bli store nye 
boligkomplekser som står tomme fordi 
arbeidsfolk ikke har råd til å bo der. 
Tendensen til ei sånn utvikling finnes også 
i vårt land. 

KAMP MOT KORRUPSJPN, 
TOMTESPEKULASJON OG 

BOLIGSVIND EL 
De kapitalistiske storentreprenørene 

driver denne asosiale boligbygginga i nært 
samarbeid med og på oppdrag fra 
kommunale organer. Husbanken og 
kommµnene har gitt store lån til entre
prenører og ferdighusfabrikker. Det har 
ført til at entreprenørmonopolene har 
skrudd prisene i været og håvet inn 
kjempeprofitter. For arbeidsfolk betyr 
det økt boligdyrtid. Rød Valgallianse vil 
arbeide for å avsløre sånne tendenser til 
korrupsjon. 

Ved siden av dette fører tomte
spekulasjon i stor stil til at prisen på 
byggeklar grunn fyker i været. De store 
grunneierne lar ofte byggeklare tomter 
»ligge brakk», eller leier dem ut til andre 

www.pdf-arkivet.no (2020)



54 

formål som gir større avkastning mens de 
venter på at prisen skal stige. 

I sentrale by~trøk ekspanderer bank-, 
forsikrings- og handelsmonopolene og 
presser arbeidsfolk ut i drabantbyene. 
Samtidig foregår det stadig bruks
endringer i gamle bygårder, leiligheter blir 
stående tomme i åre:v._is og gjøres om til 
kontor- · og butikklokaler. Rød Valg
allianse vil støtte all kamp og alle aksjoner 
som er retta mot denne utviklinga. 

KAMP MOT STATENS BOLIGPOLITIKK 

Staten og kommunene er like aktive 
som private storentreprenører, grunneiere 
og store hushaier i å skape boligdyrtid for 
folk. Ofte går stat og kommune i spissen 
for tiltak som presser husleiene i været. 
Grunnlagsinvesteringer for nye boliger 
legges rett på husleia. Vann- og kloakk
avgifter økes. Økninga i festeavgiftene i 
Oslo kommune har vært på over 2 000 %, · 
en økning som politikerne fra Høyre til 
SV har vært skjønt einge om. 

fE) 

y~ f:S 2000 •1; 
I FESTEI\V61 

TR1t1UI 

Kampen mot de kommunale feste
avgiftsøkninge!ile er nå begynt gjennom 
festeavgiftkomiteer. Rød Valgallianse vil 
støtte og delta i denne kampen. 

I Stortingsmelding 7 6 (boligmeldinga), 
som ble vedtatt av et ensstemmig Storting 
i 197 2, heter det at de midlene som skal 
benyttes til boligform'.ål må skaffes til veie 

innafor boligsektoren sjøl. Det betyr at 
når unge arbeiderfamilier blir flådd til 
skinnet gjennom høye innskudd og leier i 
de nye drabantbyene, så er det folk i den 
eldre boligmassen som skal betale den 
bostøtta de måtte trenge. Monopol
kapitalen skal få beholde og øke sine 
kjempeprofitter. Denne reaksjonære 
splittelsespolitikken kaller DNA for 
»solidarisk boligpolitikk». 

Gjennom boligmeldinga ble arbeidsfolk 
påført ei lang rekke dyrtidsangrep. Hus
bankrenta ble heva til 5 ,5 %. Tilbake
betalip.ga til Husbanken skal nå reguleres 
årlig etter 3/4 av økninga av ei gjennom
snitlig industriarbeiderinntekt. Dette 
betyr i praksis indeksregulering av hus
leiene. 

Eldre husbankfinansierte borettslag har 
allerede følt denne økninga på kroppen 
og gått til kamp mot den. Rød Valg
allianse støtter kravet om ei kraftig 
senking av husbankrenta og kampen mot 
indeksregulerte husleier. Vi vil også uten 
forbehold støtte husleiestreiker. Men vi 
vil understreke at kampen mot bolig
dyrtida bare kan vinne fram ved at folk 
sjøl organiserer seg og kjemper for sine 
krav. 

KAMP MOT RASERING AV 
ELDRE BOLIGSTRØK 

DNA og SV sin boligpolitikk har vært å 
gå inn for bygginga av nye dyre blokk
områder, samtidig som de støtter 
raseringa av eldre boligstrøk. Denne 
»sanneringa» skjer også uten at det er 
nødvendig av helsemessige årsaker. På 
denne måten får entreprenørkapitalen ny 
plass til forretningslokaler og dyre bolig
komplekser. Flertallet av dem som bor i 
de gamle bydelene har ikke råd til et slikt 
boligskifte. Det ødelegger også deres 
gamle sosiale miljø. 

I de siste åra har kampen mot raseringa 
hatt et oppsving, bl.a. gjennom danninga 
av leieboerforeninger og andre bolig
organisasjoner. Rød Valgallianse støtter 
fullt ut disse foreningenes arbeid. Vi vil 
delta i aksjoner de gjennomfører for sine 
krav og vil arbeide for at de anerkjennes 
som motpart av kommunene. 
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8. FORSVAR DE 
DEMOKRATISKE 
RETTIGHETENE 

Arbeiderne ved Norsk Hammerverk i Stavanger går nå i spissen for 
kampen for arbeiderklassens demokratiske rettigheter. 

Norge er et kapitalistisk klassediktatur, 
der monopolkapitalen styrer landet og 
bestemmer politikken. Folket har riktig 
nok en rekke demokratiske fri- og rettig
heter, men dette gir ikke arbeiåsfolk noen 
makt over staten og politikken. Likevel er 
denne borgerlig-demokratiske styre
formen, et bedre alternativ for folket enn 
monopolenes åpne, fascistiske diktatur. 

De borgerlig-demokratiske rettighetene 
er blitt kjempa fram gjennom årtiers 
kamp mot reaksjonen av arbeidsfolk sjøl. 
Den begrensa ytringsfriheten, streike
retten, organisasjonsfriheten o.l. som 
finnes, letter folkets kamp for sine 
interesser. Derfor må disse rettighetene 
forsvares og om mulig utvides. Dette er 
særlig viktig nå fordi nynazister, Libertas 

og reaksjonære sosialdemokrater står i 
spissen for en svart offensiv mot de 
demokratiske rettighetene. 

På lang sikt kan bare sosialismen og 
proletariatets diktatur sikre demokrati og 
fulle politiske rettigheter for folket. De 
demokratiske rettighetene vil alltid så 
lenge monopolkapitalen rår og utøver sitt 
klassediktatur over folket være midler
tidige, begrensa og av reint formell 
karakter. Proletariatets diktatur er, som 
Lenin sa, »tusen ganger mer demokratisk» 
for arbeiderklassen og alle andre 
arbeidende enn sjøl det mest fullendte 
borgerlige demokrati. Og det vil det være 
nettopp fordi det vil sørge for å holde 
nede det lille mindretallet som nå ut
bytter og undertrykker folket. 
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Rød Valgallianse vil i den kommende 
tida særlig arbeide med følgende saker : 

FOR FULLE POLITISKE RETTIGHETER 
PÅ ARBEIDSPLASSENE, 

SKOLENE OG I MILITÆRET 

Retten til å hevde politiske opp
fatninger og til å drive politisk virksomhet 
på arbeidsplassene, skolene og i militæret 
er en demokratisk rettighet det er viktig å 
slåss for. I dag er denne retten svært 
begrensa og blir til stadighet utsatt for 
angrep. 

Særlig det siste året har vi opplevd flere 
forsøk på å sparke arbeidere fra jobben av 
politiske grunner. Mest alvorlig hittil er 
Hammerverksaka, som begynte med at en 
arbeider ved Norsk Hammerverk i 
Stavanger ble oppsagt av grunner som 
bedriftsledelsen ikke engang forsøkte å 
skjule var politisk. Da arbeidskameratene 
hans ved samme avdelinga gikk til 
sympatiaksjon fikk de også helt ulovlig 
sparken. 

Arbeiderne ved Norsk Hammerverk har 
ikke bare måttet kjempe mot en 
reaksjonær bedriftsledelse. Klubb
formannen, en trofast DNA-mann, DNA
pampene i forbundsledelsen og LO
ledelsen har stilt seg åpent på bedrifts
ledelsens side. De har forsøkt å stemple 
aksjonen ulovlig før den har vært 
behandla i noen rettsinstans og gått til 
stadige angrep mot arbeiderne. SV i 
Stavanger har trofast tråkka i hælene på 
DNA og vedtatt å »ikke gi offentlig 
støtte» til de oppsagte arbeiderne. 

Rød Valgallianse vil gi sin fulle støtte til 
de kjempende arbeiderne ved Norsk 
Hammerverk. Vi vil delta i det arbeidet 
som Støttekomiteen for Hammerverk
arbeiderne driver og oppfordrer alle til å 
gi de oppsagte politisk og økonomisk 
støtte. 

Skoleelevene og soldatene mangler de 
mest elementære demokratiske rettig
heter. Særlig er soldatene hardt under
trykt i den tida de avtjener verneplikten. 
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Tillitsmannsordninga som soldatene har 
tatt i bruk for å kjempe for sine 
interesser, er blitt sterkt angrepet av 
forsvarsledelsen, DNA-regjeringa og andre 
reaksjonære. Stortinget har nå vedtatt å 
gjøre slutt på den . 

Rød Valgallianse gir sin fulle støtte til 
soldatenes kamp mot knebling og for 
fulle demokratiske og sivile juridiske 
rettigheter. Vi støtter skoleelevenes kamp 
for retten til å drive polit isk virksomhet 
på skolene. · 

FORSVAR STREIKERETTEN 

Da heismontørene og telefonsentral
montørene i høst og vinter gikk til streik 
for lønnskrav og krav om fagbeskyttelse, 
ble de straks utsatt for trusler og 
trakasseringer fra »den hellige alliansen» 
NAF, LO og regjering. NAF trua med 
lock-out og DNA-regjeringa, støtta av 
LO-ledelsen, trua med tvungen vol\fgift. 

Dette viser både hvor effektivt streike
våpenet kan være for arbeiderklassen i 
dens kamp for sine interesser, og hvor 
desperat den herskende klassen opptrer 
overfor streikende arbeidere. Hele veien 
sto de hardt på med alle slags midler for å 
knekke streikene, med åpne angrep og 
med bakvaskelser, løgner og intriger. 

Streikeretten må forsvares som efviktig 
middel for arbeiderklassen til å kjempe 
for sine interesser og krav. Rød Valg
allianse vil gå mot alle åpne angrep på 
streikeretten, og mot alle· forsøk på å 
uthule og undergrave denne demokratiske 
retten for arbeiderklassen. 

FORSVAR YTRINGSFRIHETEN 
MOT ALLE LIBERTASFRAMSTØT 

I mange år har den reaksjonære 
»næringslivsorganisasjonen» Libertas 
drevet privat overvåking av progressive og 
revolusjonære i skolen og massemedia. De 
har skreket opp om »infiltrasjon» og 
»undergraving», og gått til harde angrep på 
ytringsfriheten. 

Stortingets debatt om NRK vinteren 
-7 5 viste at DNA-ledelsen fullt og helt har 
alliert seg med denne reaksjonære 
organisasjonen. Vi ser det som typisk for 
SV-ledelsens konsekvente høyrekurs at 

57 

deres representanter på Stortinget helt 
unnlot å gå mot og bekjempe denne 
anti-demokratiske offensiven. 

Både utdanningsverket og NRK .er i dag 
statsinstitusjoner som i hele sitt opplegg 
er organisert for å tjene den herskende 
klassen og dens interesser. Dag ut og dag 
inn formidles borgerlig propaganda og 
ideologi. Forsøkene på å »stramme inn 
retningslinjene» ·i for eksempel NRK er et 
angrep på ytringsfriheten, et forsøk på å 
hindre at oppfatninger som bidrar til å 
avsløre monopolkapitalens diktatur 
kommer til orde. 

Et annet eksempel på denne tendensen 
er at Rød Valgallianse foran valgene i 
197 5 er fratatt de rettighetene i NRK vi 
hadde foran valget i 197 3. Vi vil delta i og 
støtte all kamp mot denne utviklinga, og 
vil konsekvent forsvare ytringsfriheten for 
arbeiderklassen og folket. 

FULL STØTTE TIL MÅLRØRSLAS 
KAMP 

Offisielt er bokmål og nynorsk jamstilte 
i Norge. I praksis blir det nynorske 
skriftmålet satt til side, og nynorsk
brukere diskriminert. 

Rød Valgallianse støtter det arbeidet 
Noregs Mållag driver for full språklig 
frigjøring, og forplikter seg til å arbeide 
for språklig jamstilling i egne publika
sjoner i denne valgkampen. 

Vi støtter den kampen skole-elever og 
studenter fører for læremiddel på begge 
språk til samme tid og samme pris. 

I dag tvinges folk til å legge av dialekta 
til fordel for normalisert bokmålstale . Å 
ta fra folk dialekta er å gjøre dem stumme 
i mange sammenhenger. Rød Valgallianse 
støtter kampen for å få bruke dialektene i 
alle situasjoner. 

KAMP MOT ALL FASCISME OG 
NYNAZISME - FORBY DET NYE 

NAZIPARTIET 

Framveksten av fascistiske og ny
nazistiske elementer er en alvorlig trusel 
mot arbeiderklassen og hele det 
arbeidende folket. Historia viser at 
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Reaksjonen bruker nazist-programmet i TV til forsterka angrep på-den 
revolusjonære bevegelsen. Her et klipp fra Libertas-bladet NA, der Trygve 
de Lange og Paul Thyness har fått med seg SVs Arne Kielland i hylekoret. 

borgerskapet holder slike elementer i . 
reserve for å bruke dem mot arbeider
klassen og folket i krisetider. Og arbeids
folk i Norge veit av bitter erfaring fra 
krigens dager hva det betyr : forfølgelser, 
terror og massedrap. 

Sjøl om ny-nazistene er få og virker 
ubetydelige, kan vi se at de allerede i dag 
fungerer som reservetropper for borger
skapet. Borgerskapet bruker den 
reaksjonære demagogien om »ytter
fløyene mot demokratiet» som et på
skudd til å starte en anti-kommunistisk 
hetskampanje. Det framstiller seg sjøl som 
demokratisk og moderat, mens de sam
tidig rekker fram ei hånd til nazistene ved 
å kalle den »ny-nasjonalisten> og lar dem 
stå fram i fjernsynet. 

Rød Valgallianse vil oppfordre alle 
arbeidere, progressive og anti-fascister til 
å ta kampen mot ny-nazistene ytterst 
alvorlig. Vi støtter fullt ut demonstra
sjonen i fjernsynshuset mot at lære
guttene til Hitler og Quisling fikk stå fram 

å forkynne sin svarte rasistiske ideologi. 
Dette var ikke noen annet enn et forsøk 
på å gi ny-nazistene aktiv hjelp. 

Vi støtter fullt og helt betjeninga ved 
Oslo Sporveier og deres aksjon for å få 
fjerna to ny-nazister fra arbeidsplassen. Vi 
oppfOl'drer andre arbeidsfolk til å følge 
Sporveisbetjeninga sitt eksempel hvis og 
når slike elementer dukker opp på 
arbeidsplassene. 

Vi gir vår fulle støtte til kravet, som 
blant andre arbeiderne ved Kværner har 
reist, om at det nye nazipartiet blir 
forbudt. Et slikt parti er ikke noe annet 

.enn en reorgrnisering av de kreftene som 
aktivt støttet Hitler-troppenes okkupasjon 
av landet vårt. A tillate et slikt nytt 
naziparti er å trampe på det norske 
folkets rettsfølelse. 

Vi oppfordrer alle anti-fascister til å ta 
kontakt med den nyoppretta Anti
Fascistisk Komite , og til å støtte og delta 
i dens arbeid. 
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9. FRAM FOR DEN 
FOLKELIGE 
KULTUREN 

Monopolborgerskapet har makta over 
produksjonsmidlene og distribusjons
midlene innafor kulturen i vårt samfunn, 
enten gjennom private monopol eller 
gjennom staten. Denne makta bruker det 
til å håve inn maksimal profitt på kultur
produksjonen, til å holde oppe diktaturet 
sitt ved å innpode borgerlig ideologi i 
folket og til å spre sin egen reaksjonære 
og sløvende kultur. 

Så lenge herskerklassen ser seg tjent 
med å opprettholde det borgerlige 
»demokratiet», vil den gi et visst spillerom 
for kultur som inneholder kritikk av dens 
faktiske klassediktatur over folket og til 

, og med maner til kamp mot dette dikta
turet. 

Det er viktig å se at dette er et taktisk 
spørsmål for den herskende klas.sen. Vi 
må aldri tru at dette er et varig fenomen, 
men forberede oss på en hard kamp for å 
forsvare retten til å skape og spre slik 
kultur. 

På lang sikt kan bare sosialismen og 
proletariatets diktatur sikre arbeids
vilkårene til de progressive kunstnerne og 
kulturarbeiderne, og full utfoldelse for 
kulturen til arbeiderklassen og det 
arbeidende folket. Sosialismen vil fri 
kunstnerne fra underkastelse under 
monopolene, og skape grunnlaget for et 
rikt og mangfoldig kulturliv - til forsvar 
for sjølstendigheten til det norske folket, 
til styrking av kampen mot klasseskiller 
og utbytterideologi, for kommunismen. 

Sosialismen er det eneste som kan gi 
kunstnerne økonomisk trygghet og mulig
heter til å nå ut til et stort, levende 
interessert og djervt kritisk publikum. 
Sosialismen vil kritisk ta over og ta nøye 

vare på kulturminner fra historia vår, og 
verdsette dem i lys av arbeiderklassen sine 
interesser og mål i vår tid, den vil sørge 
for at det blir utvikla sterke kulturelle 
bånd med andre sosialistiske land og med 
an ti-im pe~ialistiske frigi ørings bevegelser. 

FULL STØTTE TIL 
KUNSTNERAKSJONEN -7 4 

Alt i dag retter monopolborgerskapet 
mange angrep mot progressivt og revolu
sjonært kulturarbeid. Målet med disse 
angrepene er å isolere progressive og 
revolusjonære kulturarbeidere fra folket, 
og hindre at kunstnerne forener seg mot 
monopolene og staten for sine interesser. 

Flertallet av kunstnerne og kultur
arbeiderne ønsker på ingen måte å være 
leiesvenner for monopolkapital og 
imperialisme. De står i den samme sosiale 
stillinga som andre grupper av folket og 
vil forene seg med det. 

Kunstnerne er utnytta av monopolene 
økonomisk. De merker også presset fra 
dem ideologisk og politisk, og får kjenne 
at staten ikke er en hjelper for seg, men et 
redskap for borgerskapet sine klasse
interesser. Sjøl om det fins mange ulike 
politiske og ideologiske syn blant 
kunstnerne, har det vist seg at de er i 
stand til å slutte seg sammen og reise 
kampen for sine interesser. 

Rød Valgallianse støtter de kravene 
Kunstneraksjonen -74 har reist, og vil 
arbeide for økt forståelse for kunstnernes 
krav i andre deler av folket, særlig i 
arbeiderklassen. Det er om å gjøre at 
denne kampen blir vendt rette vegen : mot 
staten, og at kunstnerne ikke blir vunnet 
for sosialdemokratiet sine forsøk på å 

www.pdf-arkivet.no (2020)



60 

legge kunstnernes organisasjoner under 
statlig kontroll. 

FOR ØKTE BEVILGNINGER TIL 
DET LOKALE KULTURLIVET 

Akkurat som staten under det kapital
istiske diktaturet ikke er noen støtte for 
kunstnere og kulturarbeidere, men tvert 
om en motstander, viser det seg også at 
den ikke har noen interesse av å utvikle 
og styrke det kulturarbeidet som drives av 
amatører av ulike slag. Staten bevilger 
ikke midler til formål som kan gi et slikt 
kulturarbeid et levelig materielt grunnlag 
- slikt som instruktører, tilskudd til 
daglige utgifter, ' lokaler og lokalleie, 
instrumenter og utstyr osv. 

Staten raserer også grunnlaget for det 
gamle nasjonale kulturlivet i bygdene med 
politikken sin. Den forsømmer å verne 
om kulturminner, og lærer ikke folket å 
respektere det beste i norsk kulturarv og 
bruke det ut fra forholdene i vår tid. 

Rød Valgallianse vil arbeide for å av
sløre det falske i de løftene partiene avgir 
foran hver valg for å bøte på vanstellet av 
kulturlivet, og vi oppfordrer folk som 
arbeider på dette feltet til å fremme krav 
til stat og kommune, organisere aksjoner 
og søke støtte for kampen i arbeider
klassen sine organisasjoner. Dette er det 
eneste som kan gi bedre vilkår for det 
folkelige kulturlivet. 

Den reorganiseringa av det kommunale 
kulturlivet soni DNA forespeiler i kultur
meldinga si er ingen ting annet enn ei 
styrking av byråkratiet og hardere 
kontroll med fordelinga av stadig mindre 
bevilgninger til lokalt kulturarbeid. 

KAMP MOT IMPERIALISMENS KUL TUR 

Litteratur, teater, film og kunst et 
svært viktige redskaper i arbeidet for å 
knytte bånd mellom vårt eget og andre 
folk i verden. Dette vet monopolene like 
godt som arbeiderklassen. Den norske 
staten arbeider målbevisst for at kulturelt 
samband bare blir utvikla med imperialist
iske land, og støtter opp under at det blir 
importert en strøm av filmer, bøker og 
TV-program som skal knytte Norge til 

den vestlige imperialismen med ' USA i 
spissen. Litteratur og kunst fra sosialis -
iske land og land som kjemper m t 
imperialismen blir stengt ute. 

Rød Valgallianse vil støtte og sj 1 
arbeide aktivt for tiltak for å bryte den e 
kulturelle blokaden, og for å gjøre d9t 
norske folket kjent med kultur fra Kina, 
Albania, lndo-Kina osv. Vi vil være med 
på å bygge opp en opinion mot flommen 
av imperialistisk propaganda, og vil støtte 
og ta initiativ til kamp mot de mest 
reaksjonære utslagene av denne propa
gandaen. 

Vi ønsker også å gjøre det klart at vi 
ikke ser noen forskjell på kulturell 
propaganda for USA-imperialismen og fra 
den sovjetiske sosialimperialismen og dens 
»lydstater». Dette er ikke sosialistisk 
kultur, . men kultur som støtter ei 
fascistisk statsmakt og en imperialiststat 
som truer det norske folket og alle andre 
folk sine interesser. 

Tvert om vil vi støtte all spredning av 
kultur som går mot både USA-imperial
ismen og sosialimperialismen, så lenge den 
støtter det ar~eidende folket i disse 
landene. Dette er et viktig skille å trekke. 
For det fins kunstnere fra Sovjet og andre 
land som tilsynelatende kjemper mot det 
borgerlige diktaturet, men som i virkelig
heten bare står for en mer åpen variant av 
den arbeiderfiendtlige og anti-kommunist
iske politikken til de nye tsarene i Kreml. 
Vi ser ingen grunn til å støtte slike 
kunstnere. 

FOR ARBEIDERKLASSENS OG DET 
ARBEIDENDE FOLKETS KULTUR 

Litteraturen og kunsten har alltid vært 
knyttet til bestemte klasser og deres 
interesser i historia. Den borgerlige 
kulturen spilte en overmåte viktig rolle li 
kampen for å styrte herredømmet til den 
gamle føydale herskerklassen og legge 
grunnlaget for utviklinga av kapitalismen 
og det borgerlige diktaturet. Kulturen til 
arbeiderklassen og dens allierte spiller en 
like viktig rolle i kampen for å forene 
arbeiderklassen og forberede den på å 
gjennomføre sine historiske oppgaver. 
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Kultur i arbeiderklassens tjeneste : Telefonsentra/montører deltar i ei 
plateinnspilling. 

Rød Valgallianse vil arbeide for å 
gjenreise den tradisjonen som finnes her i 
landet på dette feltet. Vi støtter alt arbeid 
for å gjøre det beste av denne kulturen 
kjent for arbeiderklassen på ny, og vil sjøl 
gjøre vårt for å få den fram i lyset og 
gjøre den til et selvfølgelig innslag i livet 
og kampen til den revolusjonære arbeider
bevegelsen. 

Dette gjelder både det som er skapt av 

slik kultur i vårt eget land, og de største 
verkene fra andre land. Vi vil kjempe for 
å øke forståelsen av at arbeiderklassen har 
sin egen kultur bygd på de idealene som 
kjennetekner denne klassen framfor alle 
andre klasser i historia. Vi vil arbeide for 
at mange nye kunstnere og forfattere skal 
knytte seg til denne tradisjonen og skape 
mange nye, gode verker ut fra disse 
idealene. 

JO.KAMP MOT 
MONOPOL
KAPITALENS 
RASERING AV 
NATUR OG MILJØ 

En av de alvorligste truslene mot 
folkets levevilkår er den stadig tiltakende 
ødeleggelsen av naturgrunnlaget og for
verring av livsmiljøet. Rovdrift på natur
ressursene og forurensing av luft, vann og 

vegetasjon hører med til dagens orden. 
Den forurensinga som arbeiderne møter 

i industrien er verre enn noe annet sted i 
samfunnet. Nedsliting, stress, et økende 
antall yrkessykdommer og arbeids-
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ulykker, nye og stadig farligere giftstoffer 
og gasser osv. Kampen mot helsefarlige 
arbeidsplasser er en av de viktigste opp
gavene fagbevegelsen står overfor. 

Det skjer også ei stadig forverring av 
folks bo- og livsmiljø. De gamle sentrale 
byområdene blir rasert for å gi plass til 
bank-, forretnings- og administrasjons
bygg, mens arbeidsfolk tvinges ut i 
drabantbyer for å bo. Mulighetene for 
rekreasjon og friluftsliv innskrenkes 
stadig. Rundt byene og på landsbygda blir 
dyrka mark bygd ned og lagt under asfalt. 

Årsakene til presset både på arbeids
miljøet og på folks ytre livsmiljø ligger i 
kapitalistenes streben etter å håve inn 
størst mulig profitt på kortest mulig tid. 
Det økonomiske livet under kapitalismen 
er prega av anarki, hvor det er profitt
mulighetene som teller, og ikke folks 
helse og velferd. 

I den grad det i dag blir renset opp i 
røyk og industriavfall, må arbeidsfolk 
betale en stor del av utgiftene over 
skatteseddelen. Rød Valgallianse vil gå 
mot at staten bruker arbeidsfolks penger 
til å subsidiere monopolkapitalen på 
denne måten. Når kapitalistene griser til, . 
skal de også betale det som det koster å 
rydde opp i og hindre forurensningene. 

J:Sare sos1al1smen kan sikre at folket i 
framtida får utnytte naturressursene og 
utvikle produktivkreftene til beste for 
folks levekår, samtidig som vi blir i stand 
til å løse miljø- og forurensnings
problemene. Dette er mulig bare ved at vi 
knuser borgerskapets stat og· oppretter et 
samfunn hvor det er proletariatets og det 
arbeidende folkets behov og ikke kapital
istene ville profittjakt som styrer sam
funnet. 

STANS SJANSESPILLET I NORDSJØEN 

I dag går amerikanske og andre olje
monopoler, i samarbeid DNAs . eget olje
monopol Statoil, inn for å tømme Nord
sjøen for oljeressurser på kort tid. Oljen 
og gassen i Nordsjøen kunne sikre landet 
vårt energi i århundrer. Men i stedet 
legges det opp til ei rask utvinningstakt, 
og dette skaper stor fare for for-

urensninger som kan true fiskebestanden 
og rasere fiskeriene. 

At det til nå ikke har inntruffet ei 
større katastrofe på grunn av oljeletinga i 
N9rdsjøen, skyldes mer hell enn fornuftig 
sikring. Rød Valgallianse vil støtte og 
delta i kampen for at utvinningstakten 
skal bli satt kraftig ned, og at tildelingen 
av nye produksjonblokker blir stanset. 

Rød Valgallianse støtter kravet om full 
norsk kontroll over oljeressursene. En slik 
statlig, nasjonal kontroll vil gi større 
muligheter for arbeiderklassen til å 
kjempe gjennom sine krav når det gjelder 
miljø og ressurser, sjøl om dette ikke gir 
noen garanti for en bedre utnyttelse liv 
ressursene. 

NEI TIL KJERNEKRAFTVERK 

I lang tid har statsbyråkrater og 
industriherrer pressa på for å få bygge 
kjernekraftverk. Dette gjør de uten at det 
finnes skikkelige sikringstiltak mot radio
aktivt avfall, som dermed kan bli en 
dødstrusel mot folk. 

Men dessuten vil Norge bli fullstendig 
avhengig av de imperialistmaktene I først 
og fremst Sovjet, som i dag har kontroll 
med det nødvendige råstoffet uran. Rød 
Valgallianse vil derfor bekjempe alle for
søk fra staten og monopolene på å presse 
gjennom ei utbygging av kjernekraftverk. 

Vi krever at den midlertidige ut
settelsen som Stortinget har vedtatt for 
eventuell bygging ikke bare blir en skinn
manøver, og at det inntil videre blir satt 
bom for all videre planlegging av kjerne
kraftverk. 

NEI TIL NEDBYGGING AV 
DYRKA MARK 

I dag blir tusenvis av mål dyrka mark 
bygd ned eller lagt under asfalt hvert 
eneste år. Dette er i mange tilfeller den 
beste og mest fruktbare jorda, og for 
hvert mål jord som på denne måten blir 
tatt ut av produksjon minsker mulig
hetene for å gjøre landet vårt sjølberga 
med mat på lang sikt. 

Rød Valgallianse vil gå mot slik ned
bygging av dyrka mark og mot all 
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ødeleggelse av dyrkbar jord. Når dette i 
dag skjer, er det i de aller fleste tilfellene 
for at monopolkapitalen skal slippe 
billigst mulig unna og dermed kunne øke 
sin profitt. Derfor er det riktig å kreve at 
monopolkapitalen skal betale det som det 
koster ekstra for å unngå slik ødeleggelse 
av gode jordbruksarealer. 

INGEN MOTORVEIER I BOLIGSTRØK 
- FOR UTBYGGING AV 

KOLLEKTIVTRAFIKKEN 

I dag bruker monopolkapitalens stat 
milliarder på å bygge storslåtte og dyre 
motorveier rundt og gjennom de store 
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·byene, mens folk i utkant-Norge ofte må 
slåss i tiår for en veistump. Drivkrafta bak 
denne politikken er de store inter
nasjonale monopolkonsernene innafor bil
bransjen. 

For å få plass til slike motorveier 
raseres ofte hele boligstrøk, og det blir 
umulig å ferdes og bo i slike områder. 
Også friluftsområder og dyrka mark blir 
rasert på grunn av denne utviklinga. 

Rød Valgallianse vil støtte og delta i 
aksjoner retta mot denne politikken. Vi 
vil kjempe for økte bevilgninger til og 
utbygging og forbedring av kollektiv
trafikken. 

11.FOR FULLE 
NASJONALE 
RETTIGHETER 
TIL DEN SAMISKE 
BEFOLKNINGA 

I mange hundre år har samene i Norge 
vært undertrykt av den norske staten og 
dens embetsverk - den samme staten som 
undertrykker det norske folket. Norske 
og utenlandske kapitalister har med vold 
tilranet seg det samiske folkets natur
ressurser og resultatene av dets arbeid og 
slit. -

Vi er nå inne i en periode hvor mono
polkapitalen og 'den norske staten går til 
sitt endelige angrep på det samiske folket 
for fullstendig å utradere det økonomisk, 
kulturelt, språklig og politisk. Dette er ei 
ulykke for så vel det samiske som for det 
norske folket. De to folk undertrykkes av 
den samme monopolkapital, imperialisme 

og stat, og derfor er det nødvendig at våre 
to folk forener kreftene sine til kamp mot 
vår felles fiende . 

Rød· Valgallianse mener at det er først 
gjennom den sosialistiske revolusjonen at 
det samiske folket kan oppnå full øko
nomisk og politisk frihet . En av de 
viktigste oppgavene for en sosialistisk 
revolusjon i Norge vil være å gi det 
samiske folket de rettighetene det har 
krav på som folk. 

Vi anerkjenner nasjonal sjølråderett for 
samene, noe som bare kan bli et reelt valg 
under sosialismen 

I dag vil Rød Valgallianse så sterkt vi 
kan støtte samenes krav om fulle 
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politiske, sosiale, økonomiske og 
kulturelle rettigheter. Samene må sikres 
nasjonal likestilling med nordmenn. Dette 
kan bare innfris ved å anerkjenne de 
særrettigheter samene har krav på som 
folk. Vi kan på ingen måte godta noen 
form for assimileringspolitikk som er i 
strid med det samiske folkets interesser. 

Rød Valgallianse vil motarbeide alle 
sjåvinistiske strømninger fra nordmenn 
overfor samene, og i stedet arbeide for at 

forbindelsene mellom samer og nordmenn 
må bygges på gjensidig respekt og 
solidaritet. Vi vil støtte det samiske 
folkets krav, og arbeide for at støtte til 
det samiske folket blir en uatskillelig del 
av den norske arbeiderklassens oppgaver. 

Rød Valgallianse vil også støtte den 
kampen andre nasjonale minoriteter, 
blant annet sigøynerne, fører mot under
trykking og diskriminering. 

Gi penger til 
kampfondet 
postgiro 2208130 

POSTBOKS 915 2, Vaterland, Oslo 1 
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NORGES ENESTE 
KOMMUNISTISKE 
ARBEIDERAVIS! 

KLASSEKAMPEN er ei avis som bekjemper DNA- og LO-ledelsens klassesamarbeids
politikk. Det er ei avis som sloss for arbeidsfolks interesser, mot kapitalen. 
KLASSEKAMPEN er ei avis som bekjemper begge de to supermaktene 
USA og Sovjet, som avslører deres kapprustning og kamp for å vinne 
verdensherredømme. 
KLASSEKAMPEN er ei revolusjonær arbeideravis som sloss for 
sosialisme i Norge, for proletariatets diktatur. 
KLASSEKAMPEN er avisa til Arbeidernes Kommunist-
parti (marxist-leninistene), og presenterer AKP(m-l)s 
politikk. 
KLASSEKAMPEN er ei avis som helt og holdent 
bygger på lesernes støtte, og ikke er kjøpt opp av 
den borgerlige klassestaten gjennom hundre
tusener i »statsstøtte». 
KLASSEKAMPEN ER ei avis av og for 
arbeidsfolk, ei avis som bygger på 
arbeiderkorrespondenter over 
hele landet. 
Et abonnement på KLASSEKAMPEN 
gir deg hver uke ei fyldig 20-siders 
avis i postkassa! 

ABONNER PÅ 

KLASSEKAMPEN 

Heiår kr. 75, halvår kr. 40 og 
kvartal kr. 21 . 
Angi hva slags abonnement du 
vil ha og send bestilling til: 
Klassekampens distribusjon, 
boks 2046, Grunerløkka, 
Oslo 5. -
Da får du avisa og regning til
sendt. Regninga betaler du på 
postkontoret. 

ISBN 82-7094-101-8 

(Klassekampen kommer også som 
lydavis, innspilt på lyd bånd e_n gan i 
måneden fo r blinde og svaksynte. 
Lydav isa kost er 40 kr. i årsabonne
ment, 20 kr . i halvåret. Lydavisa kan 
bestilles fra sa mme adresse.) 
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