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Ingen trygghet 
med Arbeiderpartiet 

50 000 fagorganiserte i . qslo streik..
et i vår for at momsen skulle fjern
es på matvarene. Spørsmålet om skatt 
på forbruksvarer har partiene derfor 
blitt tvunget til åta opp. 
Arbeiderpartiets forslag om åredu
sere moms på en del matvarer betyr 
hundre millioner kroner i lette for 
forbrukerne.Kravet fra de streikende 
fagorganise~te innebærer et avgifts~ 
lette på 2,5 milliarder for oss som 
skal kjØpe maten. 
Arbeiderpartiets forslag er derfor 
ikke annet enn en stor bløff og et 
hån mot forbrukerne og de fagorgan
iserte. 
Når det gjelder inntektsskatten er 
eneste forskjellen mellom Høyres og 
AP's forslag at HØyre lover større 
skattelette på vanlige inntekter, 
omlag 200 kroner. Men Høyre vil 
beholde moms på alt. En arbeids
mann kan stemme HØyre eller AP det
te valget. Pengepungen blir like 
slunken med dem begge. 
RØd Valgallianses skattepolitikk er 
at arbeiderinntekter under 40' 000 
må være fri for statsskatt. Mer 
skatt enn nå på inntekter over 100 
000. Progresjonstrinnene må just
eres etter prisstigningen. Hardere 
beskatning av storfinansen. Momsen 
må bort, i første omgang på 'matvar
er. 
Willoch og Bratteli har i det siste 
diskutert AP's forslag om momsred
uksjon. · De beskylder hverandre 
begge for å lyve. Det er .vanskelig 
å se hvem som lyver mest. · Løgnere 
og blØffmakere _fortjener ikke folk
ets tillit. 
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Ingen tillit til Bratteli eller 
Willoch! 

For enhet-
mot borgerlig politikk 
Aspengren deltok i Hauge-komiteen~ 
Han skriver under på innstill.tng~f 
Men så kjører AP ut Hydro..--saka_ og 
skjeller ut regjeringa og komite
innstillingen. Aspengrens kommen
tar: Han er · blitt lurt av juridisk 
ekspertise. Hadde dette skjedd på 
en arbeidsplass og en tillitsmann . 
hadde skrev~t under på noe liknende 
ville det ikke hjelpe å si at han 
var 11 lurt 11 

- han ville blitt kjepp
jaget av arbeidskollegene. Men 
Aspengren er LO's fremste tillits
mann. Fortjener ei slik vinglebøtte 
vår tillit? 

Vi må stå sammen på venstresida i 
arbeiderbevegelsen og slåss mot 
moms - i første rekke på matvarer, 
stå sammen i Stortinget, på arbeids
plassene og ellers. Vi må også stå 
sammen og slåss for mindre s·katt på 
arbeiderinntekter. De fagorganiser
tes streik i vår er en begynnelse, 
men det er ikke nok. Vi må stå 
sammen mot de borgerlige, men like 
mye mot lederne i LO og AP om disse 
klare kravene. En stemme ved valget 
til RØd Valgallianse er å _styrke 
denne enheten. 

STEM RØD VALGALLIANSE 
den 10.! 




