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D VALG-

ARBEIDS PLASSER RASER ES: 

18500 PENDLERE 
I BUSKERUD 
Fra 1965 til 1971 økte tallet på 

arbeidsplasser i industrien i 
Norge med to tusen. I det samme 

tidsrommet mistet de tre kom
munene Drammen, Nedre- og 
Øvre Eiker 1500 industri-arbeids
plasser. Buskerud fylke mistet 
over 1300 arbeidsplasser bare i 
treforedlingsindustrien. 

Tor Stian Holte er førstemann 
på Rød Valgallianses liste i 
Buskerud. Han er papirarbeider 
og sekretær i Geithus fagfor
ening. 

- DEN VIKTIGSTE 
SAKEN FOR ARBEID~ 
FOLK I FYLKET? 

Som ellers i landet, er spørs
målet om å velte skattebyrdene 
ti !bake på pengefo lka, det 
sentrale. Ved siden a v det, er det 
svært viktig i Buskerud å kreve 
arbeidsplasser der folk bor. Det 
er arbeidsfolk som skaper ver
diene, og det er derfor et rimelig 
krav at vi ikke blir brukt som 
brikker. 

- IKKE ARBEID 
PA BOSTEDET? 

- Det er 18 500 som pendler ut 
av den kommunen de bor i for å 
komme til arbeidsplassen. Av 
dem pendler svært mange inn til 
Drammensregionen. Men det er 
også mange som må pendle til et 
annet fylke for å finne arbeid. Det 
gjelder hele 10 000 personer. 

HARD RASJONALISERING 

- Fylket har mistet mange ar
beidsplasser. 

- Det skyldes delvis de nedleg
gelsene som har funnet sted, men 
det er viktig å være oppmerksom 
på at det også innenfor de bedrift
ene som fortsatt er i drift, er fore
tatt ei sterk rasjonalisering. Tal
let på arbeidere er skåret sterkt 
ned mens produksjonen har gått 
opp. 

Treforedlings-industrien er ei 
av de industrigreiner som er blitt 
sterkest rasjonalisert. Mens stor
kapitalen 'får mer ut av hver ar
beider, lager den det slik at det 
ikke bygges opp nye arbeidsplas
ser til erstatning for dem som blir 
rasjonalisert vekk. 

GALSKAP! 

- Arbeidsplassene raseres. 
Ved Gullskogen rives kjelene 

ned og sendes til Finland, Krog
stad cellulose rives og lokalene 
brukes av fihnselskaper til øde
leggelses-scener. Ved Embrets
foss blir maskinene demontert og 
sendt til Frankrike. Det a t maski
ner og utstyr som er fullt bruk
bart enten rives eller demonteres 
for å transporteres over lange 
strekninger og monteres opp 
igjen og tas i bruk, viser gal
skapen i det kapitalistiske syste
met. 

- Bedriftslederne klager sin 
store nød over den armod som 
gjør at de må nedlegge. Men de 
som står bak og trekker i trådene 
er storbankene og landets rikeste 
menn, som langt fra har krav på 
noen medfølelse. Bare fordi inve
steringene deres kan kaste mer 
av seg andre steder, ofrer de ar
beidsplasser som arbeiderne har 
brukt sine liv til å bygge opp. 
Pengefolka viser så visst ingen 
medfølelse med dem som med ett 
slag står uten inntektskilde. 

Veslemøy F j e r d i n g s t a d 
står på Rød Valga llianses liste i 
Buskerud. Hun er fra Kongsberg. 

- Det fin nes ikke en eneste 
barnehage- e ller daghjemsplass 
hos oss . Og det i en by med 19 000 
innbyggere! Det ra m mer kvinner 
som ønsker å delta i a rbeidslivet 
og det rammer barna. l dag blir 
mange kvinner tvunget ut i jobb , 
fordi en lønni ngspose ikke rekker 
ti l utgiftene . Da er det ekstra ille. 

- Behovet er stort. 
- Det ble gjort en undersøkelse 

bla nt kvinnene som arbeider på 
Kongsberg Vå penfabrikk. Re
sultatet ble lagt fram for bedrif
ten . men den var ikke interesser t 
i å bygge ut s like plasser . Det er 

ARBEIDS -
PLASSER DER 
FOLK BOR 
Avfolking truer 
Hallingdal og Numedal 

Se side 4! 

Vestfos Cellullose, en av bedriftene DnC la ned i Drammensvassdra
get. 

startet en privat barnepa rkering i 
byen. Den har hatt stor pågang, 
og mange har måttet avvises. 

Foreldrene der da nnet et styre, 

cte krever at kommunen skal støt
te driften til behovet for daghjem 
og barnehageplasser er dekket i 
Kongsberg. 

P la ner om daghjem har det 
vært i mange år, men først nå 
elter dette initiativet, vil de bli 
satt ut i livet. Et daghjem med 
rundt 50 plasser vil stå ferdig i 
1974. Men det dekker ikke 
behovet. Det trenges minst 300 
plasser . 

Resten av fylket er ikke bedre 
stilt . I 1971 var det bare plass til 
450 barn . I t illegg til at det er for 
få daghjem , er det ikke utdannet 
nok personale. Kvinner som går 
ut i arbeidslivet kan ikke være 
s ikre på at barna får den omsorg 
de har behov for. 



www.pdf-arkivet.no (2020)

STEM RØD 
VALGALLIANSE! 

Den eneste måten du kan kaste 
bort stemmen din på ved høstens 
stortingsvalg, er å bruke den mot 
din overbevisning. Tenk over 
dette: 

Rød Valgallianse har stilt ar
beidsfolks krav mot skattepress 
og dyrtid: Bort med all moms, la 
folk betale skatt etter evne. Hev 
satsene for statsskatt slik at van
lige arbeidsinntekter blir fritatt. 
Forsvar de trygdedes rettigheter, 
men still også krav om arbeid 
etter evne og bosted. La storfin
ansen betale for sentralisering, 
motorveier og oppsvulmet stats
byråkrati. 

Rød Valgallianse er alene på 
venstresida om å avsløre DNA
ledernes bløff om «arbeiderre
gjering» og «sos~alistisk flertall». 
Bratteli & co. er borgerlige poli- , 
tikere, og har ingen krav på prin
sipiell støtte eller lojalitet. Husk 
EEC-kampen! Fra sak til sak 
må vi avgjøre om DNA's forslag 
ska l bekjempes eller støttes. 

Rød Valgallianse har vist en 
konsekvent vilje til å ta lærdom 

Støtt 
k,innenes 
kamp 
De norske kvinnene er i dag 

undertrykt både politisk, økono
misk og sosialt. Rød Valgallianse 
vil spre opplysning om ulike 
former for kvinneundertrykking i 
vårt sa mfunn, og vi vil arbeide 
for oppslutning om de krav 
kvinnebevegelsen sjøl har reist. 
Det er kvinnene som må gå i spis
sen for egen frigjøring! 

Vi vil særlig legge vekt på å 
delta i kampen for: 

Hva forteller 
listene? 

en foreløpig oversikt over listene 
til Arbeiderpartiet (AP) Sosiali
stisk Valgforbund (SV) og Rød 
Valgallianse <RV) forteller oss 
litt om kvinnerepresentasjonen: 

av EEC-kampens lærdommer 
for enhetsarbeidet. Gang på gang 
har vi gått inn for ett listealterna
tiv på venstresida ved høstens 
valg. Arets 1. mai bekreftet at et 
slikt samarbeid er mulig. En 
stemme til Rød Valgallianse vil 
øke denne politikkens slagkraft, 
være et bidrag til på ny å samle 
venstresida i viktige klassekamp
spørsmål. 

Rød Valgallianse gir ingen illu
sjoner om Stortingets makt og 
innflytelse. Skal arbeidsfolk opp
nå resultater må de sjøl ta opp 
kampen. Vi har brutt fullstendig 
med løftepolitikernes vanlige 
valgfrase: «Stem på oss, så blir 
alt bedre». Derfor vil våre kandi
dater og aktive tilhengere overalt 
delta i den kampen som føres på 
arbeidsplasser, i bomiljøer og 
bygdesamfunn for folkets inter
esser. 

Rød Valgallianse er et sosialis
tisk alternativ. Bare sosialismen 
kan fjerne årsakene til utbygging 
og undertrykking, sikre arbeids
folks økonomiske kår, skape ar-

- Kraftig øking av barnehage
og daghjemplasser . 
- lik lønn for likeverdig arbeid . 
- økt antall fødeplasser, og at 
fødestuene i distriktene må få stå. 
- kvinnenes rett til sjølbestemt 
abort. 

Kvinner på førsteplass: 
AP: :1 av l!I 
SV: 2 av l!I 
RV: c; av 19 

Kvinner på annenplass: 
AP: 4 av 19 
SV: 5 av 19 
RV: 12 av 19 

Anta li nominerte kvinner 
tilsammen på de fem første plas
sene: 

AP: 18 SV: W RV: -to 

Kvinnelig arbeidskraft - Bergene sjokoladefabrikk i Oslo. 

Bestill 
materiell 

Rød Valgallianses opprop, ung
domsavis, kvinneavis, bygdeavis, 
soldatavis, plakater, merker, 
valghåndbok m.m. kan bestilles 
hos Rød Valgallianse sentralt. 
Adresse: c/o AKP(ml), boks 
211, Sentrum , Oslo I. Tlf. 42 62 69. 

beidsplasser der folk vil bo. Men 
vi firveksler ikke sosialismen 
med sosiale reformer, med bank
nasjonalisering og borgerlig 
statsdrift. Sosialismen betyr at 
arbeiderklassen, sammen med 
andre grupper i folket, stats
makta fra den herskende kapital
istklassen og kontrollere økon
omien. 

Rød Valgallianse av AKP (ml) 
og uavhengige sosialister stiller 
derfor en ny type Stortingslister. 
Overalt er det folk med kamper
faring som er satt opp. I motset
ning til nesten alle andre lister 
har vi tatt alvorlig å få arbeidere 
og kvinner på topplassene. 

Derfor tror vi du kan stole på 
Rød Valgallianse. Vi står for en 
sosialistisk klassekamppolitikk. 
Og den kampen vil ikke bli lagt 
ned etter valget. Din stemme til 
Rød Valgallianse vil styrke denne 
kamplinja. Det vil gi løftepoli
tikerne et varseJ om at ei ny tid er 
i emning. 

Rød Valgallianse 10. 
september! 

FOR ET SOSIA
LISTISK NORGE 
I>e tffoblemcnc som arbeidsfolk 

o,·t•r hele landet stadig sterkere 
rPiser t>rotcst og aksjon mot. 
01111står ikke titreldig. De er et re
sultat av ka p it a I is m en s 
rovdrifl på mennesker og natur . 
Som system vil kapitalismen 
alltid streve ette r mest mulig 
profitt , og rasere natur og bryte 
ned helsa til arbeidsfolk på sin 
vei , 

Det vi i Rød Valgallianse stiller 
01>p mot kapitalismen er det 
s o s i a I i s t i s k e samfunnet. I 
Pt slikt sa mf unn har arbeider
klassen sam men med andre 
grupper i folket, tatt fra kapitali
stene eiendomsretten til og kon
trollen over finansvesen, energi
kildene. industri, transport. kom
munikasjoner og handel. I et slikt 
samfunn vil t>roduksjon for profitt 
t'rstattes med produksjon for å 
'dekke folkets behov . Sosialismen 
,·il bety å utvikle landet etter 
1>laner som er skapt i masse
diskusjoner på alle arbeidsplas
ser og i alle lokalsamfunn - ikke 
bak byråkraters stengte dører. 
Med sosia lismen vil arbeidsfolk 
for første gang få virkelig demo
kra tisk kontroll med stats
apparatet og det økonomiske 
li vet. 

En så omfattende forandring 
kan ikke gjennomføres fra mini
stertaburetter. A frata de norske 
og utenlandske monopolene og 
andre kapitalister deres makt og 
eiendom. er en så stor oppgave at 
den først kan løses når hele ar
beiderklassen sa mmen med 
andre grupper i folket er mobili
sert for å løse den. 

Vi i Rød Valgallianse mener at 
arbeidsfolk ikke kan kjempe seg 
fram til sosia lismen gjennom 
Stortinget. Arbeidsfolks kamp på 
arbeidsplass og i bomiljø m o t 
statsmakten vil avgjøre spørs
målet: Fortsatt utbytting og 
undertrykking eller sosialisme . 
Valg av progressive talsmenn på 
tinget er e n liten brikke i den 
store kampen som vil finne sted i 
by og bygd før sosialismen 
endelig er et faktum. 

13 JAHRE
SKIP FOR 
13 KRONER 
For 13 kroner kan du 

kjØpe tretten av Anders 
Jahres skip - i alle fall 
hvis du skal ta regnskapet 
hans bokstavelig! Avskriv
ningsreglene gjØr det fak
tisk mulig for en skips
reder å skrive ned en 70 000 
tonner til en verdi av en 
krone i IØpet av 7-8 år. 
Dette reduserer formues-

MOMS 
LA DE 

skatten kraftig. Og enda 
viktigere de svære 
summene som skips
rederen skriver ned 
skipene sine med, har han 
rett i fØlge skatteloven å 
trekke fra når inntekts
skatten skal betales. Ser vi 
så på den virkelige verdien 
av Jahres skip, finner vi at 

Trygve Bratteli mottar ja til EF-stemmeseddel av Høyres Albert N 
rike betale .. 

Rød Valgallianse forsøkte alt: 

HVORFOR BLE DET IKKE FULIJ 
SAMLING PA VENSTRESIDA? 

Hvorfor har det ikke lyktes å 
samle hele venstresida i ett liste
alternativ? Det spørsmålet har 
naturlig nok mange stilt seg. Her 
er en kort sammenfatning av hva 
som skjedde: 

Først på året deltok marxist
leninistene aktivt i arbeidet for 
enhetslister, bl.a. gjennom 
underskriftsaksjoner. SF stilte 
seg på dette tidspunkt avvent
ende til hele saka. 

AKP (ml)s stiftelseslandsmøte 
i februar vedtok å arbeide for 
valgsamarbeid med andre par
tier og grupper på venstresida. 

Etter bruddet DNA - AIK ble 
Sosialistisk Valgforbund opp
rettet. SF, AIK og KNP gikk inn 
for boikott av AKP (ml) . 

1. mai lyktes det de fleste 
plasser likevel å samle hele 
venstresida i enhetstog. 

29. mai innledet AKP (ml) et 
samarbeid med uavhengige sosi
alister under navnet Rød Valg
allianse. Tilbudet om full samling 
stod fortsatt ved lag. 

1. juli avholdt Rød Valgallianse 
av AKP (ml) og uavhengige sosi-

alister sin første landskonfer, 
anse. Det ble der vedtatt å sende 
et åpent brev til Sosialistisk Valg, 
forbund med en siste oppfofdrin~ 
til enhetslister. Brevet etterlystE 
samtidig klargjøring av valgfor, 
bundets holdning til DNA-led
elsen. Dersom felles-lister ikke 
ble realisert ønsket Rød Valgalli 
anse en minst mulig fientlig hold, 
ning mellom partene i valg
kampen. For å diskutere dette o 
andre problemer av interesse ble 
det foreslått et felles møte. 

Svaret fra Valgforbundet 
hovedstyre kom først i august. 
Det kan sammenfattes slik: Led 
elsen i Sosialistisk Valgforbund 
ønsker ikke noe valgsamarbeid 
med partene i Rød Valgallianse 
Arsaken er at en skal opprette et 
nytt parti etter valget. Valgfor 
bundets ledelse avviser også · 
delta på noe møte av den karak 
ter som landskonferansen fore, 
slo. 

Det er altså klart at valgfor 
bundet først og fremst er en 
partibyggende koalisjon, ikke e 
valgfront for enhet på venstre, 
sida arbeiderbevegelsen 

Støtt valgkampen økonomisk 
Send penger til Kampfondet 

Postgiro 2 20 91 30 postboks 9152, Vaterland, Oslo 1. 
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EN KAN FJERNES 
RIKE BETALE 

-
de er forsikret for omlag 
325 000 000 kroner! 

DE RIKE BLIR · 
STADI G RIKERE 

skattedeba tten sies det at 
hare lo muligheter finnes: E nten 
å legge s tørre byrder på va nl ige 
arbeidsfo lk. ell er å skjære kraftig 
ned på penger til trygder . skoler . 
veier . osv. Vi mener a t det fi nnes 
en tredje mulighet : A ta fra de 

rdengen. Ingen av d e m vil la de 

rike og le tte byrdene. for de 
fatti ge . 

Det skal ikke mve til fo r å se at 
storfi na nsen sku ffe r inn s tore 
s ummer . E t ekse mpe l : Den 
Nors ke Credit bank a lene ha r et 
overskudd på omlag 65 millioner . 
l'lter a t fo rdelaktige nedskr iv
ninger er gjort. Av dette beta lte 
ba nken ba re 15 ·millioner i ska tt. 
dvs . 2:l prosent. Pengene finnes. 
Det som mangler er poli t isk vilje 
til å skjære ned på storkapita lens 
profit t. 

DE SKJ U L TE RESERVENE 
Eksem plet med Ja hre vise r 

hva som er va lig å gjøre i norsk 
rederi verden . Forsiktig a nslå tt 
sk r ives ele t «bort og vekk» ver
dier for om lag 2 milliarder årl ig i 
den norske handelsfl åten. noe 
som sjølsagt er skyhøyt over den 
virke lige· ve rdiforringe lsen. De tte 
ka n rederne gjøre- med loven i 
hånd. Et eksempel: Rederiet 
Kl aveness presterte i 1971 å be
ta le de n ubetydeli ge sum av kr . 
:l:l 000 i ska lt av e l overskudd 
1 cit er avskr ivninger l på omlag I 
million. dvs. en ska ll på 5 pro
sent. 

SKATTEFRI 
FONDSAVSETNING 

En annen må te å skjul e re
servene på e r ska ttefri fondsav
setninge r . Gjennom sine poli 
tikere ha r storka pitalen s ikret 
s like fond som ska l sikre aksjo 
nærenes utbytte ti l enhver ti d . 
Det finnes distriktsutbyggings
fond ». en må te å øke ma kten 
g,.icnnom nye filia ler i distriktene. 
Det rinnes investeringsfond , og 
fond ti l å dekke eventue lle tap i 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kronar 

fram tida' Credit ba nken ha r 210 
mill ioner i slike fonds. J ahre ha r 
:i:~o mill ioner . 

l ':\DEH\ 'll HDE HE VERDIEN 
PA A KSJE R OG FAST 
E IE:'\DOl\'I 

,\ undervurdere verdier av 
aksje r og fas t eiendom er også en 
hendi g metode. E t eksempel : 
Dyno l nduslr ier bokføre r aksjene 
til lavest muli g kurs. s li k a l ve r
di en reduseres med nesten 15 
mil I ione r ! Dy nos grunneien
dom nier e r bokført 10 millione r 
fo r lavt . hevder Næringsrevyen 
nr . l!'y'1 (i fo r i år. 

Da tt erse lskaper og holdnings
sclskapt' r er også en populær 
må te å skjul e verdier på . Ek
sempel : lnduslrigigan lene Dyno 
og Kværner Indust ri er er ikke 
minst på grunn av denne metoden 
ført opp med null i inntekt. Inn 
tekt en forde les rundt om på mest 
fordela ktig måle. Internasjonale 
~torkonserner benytter også me
toden med å fl ytte kapita l og 
gjøre verdiene usyn lige. Helt 
tyde lig er del te hos selskape r som 
ll one:-,• Hull. Kodak No rge. NEBB. 
Norsk Texaco og Norsk She ll : 
Disse opererer med null i inntekt i 
fol gt• Liknings boka ! 

ME I> i\NDH E OHI> : 
Dl'l går an å fjl'rn e lllO lll S(' II og 

senke 1k dirl'kte skattene for ar
lw idsfolk uten at det hct~T ned
lagh• sjnkt•hus og St'nk ing a v 
tr~·gdenl'. I>t•t går an ved å skatt
ll'gge storfinansen så det virk elig 
nwrkes og n •d å skjæn• inn på 
111ilitærutgif tt-n1•, statens ovc·r
skud cl og subs idiene til nærings
li vl'l ! 

Kvar vart det av pellgane? 
Det er eit spørsmål mange ar

beidsfolk med god grunn stiller 
seg. For samstundes som vi dag
leg får både høyr e og sjå om koss 
velstanden i velstandssamfunnet 
au.kar over alle grenser, kan folk 
lett forvisse seg om at ned i lønn
ingsposen har velstanden i k k j e 
teke vegen. Kvar då? 

Norsk Arbeidkgiverforening 
(NAF) har hjelpt oss med ein del 
av svaret. NAF's økonomisk sta
tistiske kontor har rekna på ut
viklinga av den verkelege inn
tekta mellom anna for ein familie 
med to bom, brutto inntekt 1972: 
35 000. Ein slik familie tente i 1960 
brutto 13 919 kroner. Men om vi 

dreg frå skatten, legg til 
trygdene, og reknar om krone
verdien i høve til prisstigninga 
som på desse 13 åra auka med 77 
prosent, finn vi at den verkelege 
inntekta - «disponibel realinn
tekt» - på desse 13 åra auka med 
snaue 3 600 kroner - nøyaktig 
3 572. På 13 år. Frå 1971 til 1972 
gjekk den verkelege inntekta ned 
med 295 kroner. For ein einsleg 
arbeidar med same inntekt gjekk 
den ned med 234 kroner. 

Går vi til andre kjelder, til 
dømes Norsk Tenestemannslag si 
gruppe i Statistisk Sentralbyrå, 
har dei påvist at den verkelege 
inntekta for statstilsette har gått 

. Prisene steg'og vi 
sel hva det førte 
til ; d isponfbel 
realinntekt ble 

mi.DJruL" .... " --

;
0
j a,z;1 , -~:l~.Z,g. ,19Jl _ ,972 1971 1'972 , 

lliustrasjonfrå heftet «Hvor ble det av pengene» - utgitt av Norsk Ar- . 
beidsgiverforening 

ned over eit lengre tidsrom. 
Alt dette viser ikkje til fulle 

korleis dyrtida råmar alle 
grupper av folket, fordi levekåra 
for store folkegrupper er ukjent 
land for offentleg statistikk. 
Mellom dei er eit stadig aukande 
tal arbeidsfolk som vert nedslitne 
og skild ut i den gruppa Aften
posten kallar «B-laget i nær
ingslivet». Det er dei omplass
erte, dei yrkesskadde, dei med 
låg utdanning , dei eldre. Dei er 
veikt organiserte grupper som 
sakkar bakover i lønnskampen, 
og som vert råma endå hardare 
av dyrtida . 

Kvar vart det så av vel
standen? I pungen til direk
tørane, til bedriftsherrene, til 
deres venner. Pengar finst - . 

Klassekampen 
abonnement 

For kr. 6,- får du valgabonne
ment på AP K (m-l)s avis Klasse
kampen. Det van fram til 1. ok
tober. Tilbudet gjelder for nye 
abonnenter. Merk postgiroinnbe
talingskortet «Valgabonnement». 

ORDINÆRE 
ABONNEMENTPRISER 

1/1 år: kr. 60.00, V'.! år: kr. 
35.00, 3 mndr. kr. 18.00. 

Send penger på postgirokonto 
20 66 99 .. Adresse e r - Kla sse
kampen, boks 6179, Etterstad, 
Oslo 6. Ønsker dere å få tildendt 
regning, så er det i orden. 

Anerkjenn Kambodsjas 
verkelege regjering! 
Dei siste hendigane i indo-Kina 

syner kor viktig det er å halde 
fram med det aktive 
solidaritetsarbeidet. Nixons 
bombing av Kambodsja liknar 
ein freistnad på folkemord. 60 000 
tonn bomber fell over landet kvar 
månad! Alt i 1969 byrja USA å 
bomba Kambodsja - i løyndom. 
Folket gjorde framsteg , i 
kampen, og i mars 1970 gjorde 
den reaksjonære Lon Nol, støtta 
av Nixon og CIA, eit statskupp. 
Den verkelege regjeringa, leia a v 
prins Nordom Sihanouk, svara 
med å samle motstanden i ein na
sjonal frigjeringsfront, FUNK. 
Litt seinare vart Kambodsjas 
Kongelege Nasjonale Einskaps
regjering, GRUNC, leia a v Sihan-

ouk, oppretta. No kontrollerar 
GRUNC 90 prosent av landet. 
Trass i dette sabuterar Sovjet -
leiarane det kambodsjanske 
folket sin kamp. Dei støttar Lon 
- Nol - juntaen økonomisk. Dei 
har diplomatisk samband med 
juntaen, dei har ikkje anerkjent 
GRUNC! Difor treng folket vår 
stønad. GRUNC er til no aner
kjent av 40 statar. Vi må kreve av 
den norske regjeringa at dei 
anerkjenner-GRUNC som Kam
bodsjas verkelege regjer ing ! 
Samstundes må vi ta opp kravet 
på ny om at regjeringa no må sjå 
til å anerkjenne PRR, Den Provi
soriske Revolusjonære Regjer
inga i Sør-Vietnam. USA UT OR 
INDO-KINA! 

HVEM SPLITTER ARBEIDERBEVEGELSEN? 

DNA og de andre på 
tinget bare uenige 
om småposter 
Kristian Grøndahl har tid 

ligere hatt tillitsverv i Ar
beiderpartiet. sitter som 
representantskapsmedlem i 
LO fra Arbeidsmandsforbun
det. var formann i kriseutvalget 
i Knaben sist vår og står i dag 
som 3. mann på Rød Valgallian
ses liste i Os lo. 

li an s ier al splittelsen i ar
l>l' ide rhevege lsen ikke e r et resul 
tat ,1v en kranglevoren venstre
s ide. 

Denne splittelsen må DNA
ll'cl l' lsen ta del full e ansva ret for . 
ll l' le tida el ler kri gen ha r Ar
l>l' iderparti el drevet en systema
! isk kom munisthels. Hetsen om 
fa tt e t også a lle radika le i a r
l>t• ide rlwvege lsen. I de nne tida 

· gi kk Arbeiderparti et over til å bli 
et av de verste borge rli ge pa r
tiene . Det ble før t en po li tikk som 
bla nt annet la me r ' ska tt på de 
små , mens indus tri her rene ble 
gi tt skatteletter i a ll e fo rmer . LO 
fu lgte hakk i he l. Resul ta tet 
kjenner vi, 1·11 gjennomgående 
sp li ttelse i arbe iderbevege lsen. 

SK A TTESN YTEHIET 
G.JOHT «LOVLI G» AV ON A 

- li vor stå r arbeiderfolk fl est i 
dl'ltc hi ld l' t ? e 

.J eg l ror E F-avstemningen 
va r l'l ne i fra arbeidsfo lk som 
ikke ha re dreide seg om denne 
Det var el nei til tariff-politikken , 
l'l ne i l i! momsen og til hele a rbei
derpa rlipol il ikken. 

Folke t er le i av å bli lurt gang 
på ga ng. Hva s lags arbe iderpoli 
tikk er del når en ska l beta le mer 
i skatt enn lo-tre skipsredere til 
sam men? Ska ttesnyteriet kalles 
«lov li g ». J a, del er gjort lovlig av 
el pa rti som ka ll er seg a rbe ider
pa rti 1 

CHEOITBANKEN 
BESTEMMER 

- Nå har du jobb i Oslo etter å 
ha blitt tvangsfl yttet fra Knaben. 

- J eg er gammel Sagene-gutt . 
Os lo er en by som har vært 
DNA--<lominert lenge . En venter 
seg a rbe ide rpolitikk , men hva ser 
en? Ba nk -og fin a ns palass ene 
sky ter i været. Kapita l og ar
be idskra ft bindes i disse kjempe
byggene. De kunne vært brukt til 
boli gform ål. I stedet blir det få og 
dyre boliger . Arbeidsføre kvinner 

og menn må ta ov~rtid og ofte 
ekstraarbeid , og likevel gå på 
sos ia len for å klare utgiftene. 

Byen styres ikke av bystyret, 
akkurat som landet ikke styres av 
Storting eller regjer ing. Bystyret 
kan få lov ti l å bestemme om en 
bygning skal bygges i høyden 
ell er i lengden . Men det er Credit-.• 
banken som bes temmer om det 
s ka I bygges noe i det hele tatt . 

Vi må a ldri akseptere at fmans
fyrs tenes ønsker om mer for 
tjeneste ska l bestemme hvor ar
be idsplassene ska l ligge. 

UEN IGE OM SMAPOSTER 
- Grøndahl, du er først og 

fremst knyttet til fagbevegelsen. 
li va med tariffoppgjørene? 

- Våre tariff revisjon koplet inn 
regjeringa. Dette tåler vi ikke. Vi 
må for tsatt ha frie oppgjør der 
partene som skriver under på ta 
r iffer og overenskomster deltar 
og ingen a ndre. Regjeringa skal 
ikke de lta i forhandlingene og 
bla nde inn ««løfter » om subsidier 
og a ndre ting. Aspengren uttalte 
a t de n borgerlige regjeringa 
ha dde brutt løftet sitt etter 
indekshoppet i juli , men DNA og 
de borgerlige er bare uenige om 
småposter . Kapitalen bryr seg 
ikke om hvem som sitter med re
gjeringsmakta av de partiene . 

Vi må nå gå inn for at fagfor
eningene blir gjenre ist som 
skikkelige kamporganisasjoner 
igjen . Derfor er det også viktig å 
få folk ikke bare i fagorganisa 
sjonene men også på stortinget 
der de konsekvent kan kjempe for 
folkets interesser og avsløre det 
råtne dobbeltspillet som drives 
under dekke av parlamentarisme 
og «demokrati». 
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BARE FOLKS IOTSTIID Kli HINDRE IT 

MOTORVEIERødelegger-DRAIIE 
I Drammen er det planer for 

bygging av et gigantisk nett av 
motorveger, hovedgater og 
bruer. All gjennomgangstrafikk 
skal gjennom byen, og løsnin
gen av lokaltrafikken bygger på 
at bilene først og fremst skal 
fram . Drammen ligger i en 
trang dal, og blir planene gjen
nomført, vil store deler av byen 
bli uegnet som boligområder. 

Det er Laila Horgen som sier 
dette . Hun er nr . 2 på Rød Valg
a llia nses liste i Buskerud. Hun 
var med og ledet en protest-ak
sjon mot motorveger gjennom 
byen. 

- Er folk i byen enig i myndig
hetenes vegplaner? 

- Nei , absolutt ikke . Da folk i 
strøket vårt fikk vite at E-18 var 
planlagt tvers gjennom det, ble 
de fortvilet , og praktisk talt alle 
ville være med å protestere . Vi 
holdt et lokalt protestmøte med 
over 300 mennesker og etter det 
samlet folk inn 3814 protest-un
derskrifter på snaut en uke. Da 
bystyret kort etter behandlet den 
viktigste fasen av vegen , lavbro
en , for siste gang, hadde vi et 

Her er et utsniU av Drammen by hvor d~n nye motorveien eUer planen skal brøyte seg vei. 

folkemøte på torget og overlever
te et opprop til bystyret. 

Til tross for at de folkevalgte 
erkjente at de gikk imot folke
viljen , vedtok de lavbroen med 
stort flertall . 

- Hva synes du er de viktigste· 
erfaringene fra aksjonen? 

- Rent konkret oppnådde vi 
lit~ med aksjonen vår. Kanskje 

IVFOLIIII TRUER 

•• ,_. t 
ad I Dram
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Numedal og Hallingdal trues av 
avfolking. I Numedal gikk folke 
tallet ned med 4 O O fra 1965 til 
1971. Folketallet i Flå kommune i 
Hallingdal sank med 1 O O i de 
samme seks åra. De aller siste 
åra har det ikke vært noen særlig 
utnytting. Men folketallet stiger 
allikevel ikke, fordi mange av de 
yngre allerede har flytta ut, og en 
stor del av befolkninga er eldre 
mennesker. Av den folkeveksten 
som har vært i Hallingdal i de 
siste 20 åra, har Gol fått 82%. De 
fleste av innbyggerne bor nå i Gol 
sentrum. Hva gjør så myndighe
tene fqr å stanse denne utvik
linga. 

MER SENTRALISERING! 
De offentlige myndighetene har 

utarbeidet en plan for utviklinga 
av hele østlandsområdet. På 
grunnlag av den lages det planer 
for de forskjell ige regionene og ut 
fra disse skal så hver kommune 
utforme sin generalplan. 

Staten, i nært sama rbeid med 
storindustrien, har uta rbeidet en 
plan for hele Østlandsområdet 
som i korthet går ut på forsterket 
sentralisering av arbeidsplassen 
og dermed av bosetningen . Dette 
er planer som går direkte imot 
va nlige folks ønsker og behov og 
som den enkelte kommune også 
står helt hjelpesløs overfor : øst
landskomiteens innstilling sier 
åpent : «Tiltak i utkantområder 
bør i størst mulig utstrekning 
konsentreres om få , utvalgte ste
der ... » I tråd med dette går 
regionplanen for Hallingdal ut på 
at Gol skal utvikles til et stort ser
vicesenter , mens industrien skal 
konsentreres til Kleivi (mellom 
Gol og Al l og Nesbyen . 

ARBEID HVOR 
FOLK BOR 

Fora t folk skal kunne bo, må de 

skvldcs det a t vi var for dårlig or
ga.ni ser!. og ga oss for fort. 

Først og fremst lærte vi , grun
dig og bittert. at vi ikke kan stole 
på at de folkevalgte støtter folks 
interesser. Det gjør de bare hvis 
folk samlet tvinger dem til det. 

- Du er partipolitisk uavhen
gig, hvorfor Rød Valgallianse? 

ha arbeid. Når planen tar sikte på 
å legge service- og industriplas
ser ba re t il disse tre stedene, blir 
mulighetene for å få seg arbeid 
på andre steder i området tilsva
rende små . 

Arbeidsplasser innen jordbru
ket skal det heller ikke bli så rart 
med ifølge Østlandskomiteens 
innstilling . Det totale jordbruks
areal i Buskerud skal ifølge komi
teen synke fra 500 tusen dekar i 
1962 til mellom 390 og 320 tusen 
dekar i år 2000. Tallet på arbeids
plasser i jordbruket er beregnet å 
gå ned fra 6500 til 2300 i samme 
tidsrom . Bare litt over en tredje
del av arbeidsplassene i jordbru
ket skal altså beholdes i år 2000, 
- og dette skal skje i en tid da 
matressursene stadig blir knap
pere her i verden . 

Etter Rød Valgallianses me
ning er dette en folkefiendtlig 
politikk, styrt ut fra snevre pro-

- Nt>Uopp fordi Rød Valgalli
anst> i k k <' sier: Stem på oss, så 
skal vi ordne opp for dere . Det 
hardt> tradisjonelle partiene sta
dig gjort, og dermed prøvd å få 
folk til passivt å la seg styre. Det 
t>neste som nytter er at folk selv 
fører kamp f•r å forsvare sine in
teresser. 

Det går 
ikke alltid 
et tog 

120 jernbanestasjoner er 
nedlagt i løpet av de 5 siste 
åra . NSB-ledelsen har plan
lagt at 198 til skal nedlegges i 
kommende 7 år. NSBs lang
tidsplan sier : « •.. stasjons
personalet vil bli redusert 
med 700 mann fram til 1980». 

Dette gjelder hele landet. Når 
jernbanestrekninger legges 
ned og stasjoner sløyfes , går 
det hardt utover vanlige folk , 
særlig i utkantstrøk hvor kom
munikasjonen ellers er dårlig. 
Dette fører til avfolking og 
færre arbeidsplasser. 

Buskerud rammes også, en 
rekke krav er sentrale: 

- Oppløs Linjegods - gods
trafikken vekk fra vegene. 

- Nei til nedlegging av 
Numedalsbanen. 
-Nei til nedlegging av Røy

kenbanen. - Utbygg linja 
Drammen-Spikkestad til lo
kalbane med nye stoppeste
der. 

- Flere togavganger på 
Handsfjordbanen og Vestfold
banen. Bergensbanen - også 
for lokalbefolkningen - utvi
det antall stoppesteder. 

- Kraftig takstendring på 
månedskort og familierabat
ter . 

For samfunnet er jernbanen 
mye billigere enn både buss
transport og privatbilisme. 
Jernbanen forurenser lite og 
ulykker er svært sjeldne. Når 
vi skal se på hva jernbanen 
koster, kan vi ikke se på jern
banens underskudd isolert. Vi j 
må se hvilke enorme utgifter 
privat.bilismen påfører sam- I 
funnet ved dyre motorveier , 
forur ens ninger og særlig 
sykehusopphold og uførepen
sjon for trafikkskadde, for
uten de personlige tragedier 
livsvarige skader medfører . 

Men det ligger store fortje
nester i privatbilismen . En
treprenørene som bygger vei
ene, oljeselskapene som sel
ger bensin, bilimportører, bil
verksteder kjemper a lle for å 
drive fram bilismen. Mot 
dette må vi reise kravene 
våre! 

fittinteresser. Det er en politikk 
som overho~e ikke tar hensyn til 
folks velferd og egne ønsker om 
hvor de vil bo. 

Men vi mener også at dette er 
en politisk utvikling som er mulig 
å snu, ikke ved å stemme «de rik- · 
tige» politikerne inn på Stor tin
get, men ved at folk sjøl organise
rer seg og tar opp kampen mot ut
viklinga . 

.. .. 




