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Gjenreis Hedm som rødt fylke! 

RØD VALG 
ALLIANSE 

-
(AKP(m-1) og uavhengige sosialister) 

Valgavis for Hedmark 
1. mann på Hedmark-lista: 

Gjenreis lokalsamfunnene 

Snekker Egil Bråten, 
Nord-Odal 

RØD VALG
ALLIANSES 
LISTE I 
HEDMARK 

t. Snekker Egil Bråten, 
pendler. Nord-Odal. 

2. Hjelpepleier Gunvor Ny
gårdsha ug , Tynset. Tillits
kvinne i Kommuneforbundet. 

3. Journalist Jon Michelet, 
Oslo. Distribusjonssjef 
Oktober. 
4. Lærerstudent Elin Kaurel, 

Elverum. 
5. Lærer Aagot Monsen, 

Elverum . Sentralstyremed-
lem i Kvinnefronten. 

6. Forfatter Arnljot Eggen, 
Oslo. 

7. Lektor Helga Forfang, 
Ringsaker. 
8. Sagarbeider Stein ord-

strøm, Løten. 
9. Willy Barmoen, Hamar. 

Studieleder i Jern & Metall 
avd. 17. 
10. Husmor Guri Sander
engen, Nord-Odal. 
11. Lærer Knut Stensrud, 
Hamar. 
12. Kokk Frode Myklevik , 
Elverum. 
13. Husmor Anne Sween, 
Rena . 
14. Soldat Erik Kristiansen , 
Hamar. Medlem av landsut
valget for tillitsmenn i for
svaret. 

Sosialistisk Valgforbund 
samler ikke alle venstre 
kreftene ved dette valget . En 
del av ledelsen i Valgforbundet 
vil tydeligvis ikke enhet på 
venstresida foreløpig . Vi 
trenger en enhet som bare 
slår til høyre. Monopolkapitalen 
og staten er hovedfienden ved 
valget. Hva slags kampopp
gaver er viktigst i Hedmark, 
Egil Bråten? 

Arbeiderklassen i fylket har 
mange kampoppgaver . Noe av 
del første vi må kreve er arbeid 
der folk bor. Vi må gjenreise 
lokalsamfunnene. 

Er det vits i å opprettholde 
bygdesamfunnene? 

Grunnlaget for trivsel er al folk 
har overskudd til å komme 
sammen. Trusselen mol delte må 
vi la alvorlig på . Vi må på kort 
sikl kjempe for å bevare del vi vil 
ha . Vi går ikke inn for å stoppe 
den teknologiske ut viklingen , 
men vi skal tjene på utviklingen. 
ikke utnyttes av den. På lang sikl 
må vi arbP\de for al folket over
tar makta i samfunnet. Altså 
sosialisme. 

Skal Rød Valgallianse innføre 
sosialismen gjennom Stortinget? 

Rød Valgallianse bruker valg
kampen og Stortinget til å få folks 
kår fram i lyset, og til å gå i 
spissen for og føre folkelige 
kamper framover . 

Aagot Monsen, lærer og lands

styremedlem i Kvinnefronten: 

- Vi vil ikke være snille 
og· føyelige lenger! 
Kvinnene merker under-

trykkinga på nesten alle om
råder. Antall daghjemplasser til
svarer ikke behovet, og de som 
styrer har visst ikke tenkt å gjøre 
noe med dette. Dersom ei kvinne 
får seg jobb er den ofte så dårlig 
betalt at vinninga går opp i 
spinninga. Det snakkes pent om 
likelønn. Går en bedrift dårlig , 
blir kvinnene sagt opp først. Vi 
må kreve at de kvinnene som vil 
må få skikkelig betalt arbeid. 

Pendlerhustruen står i en særs 
vanskelig stilling, hun skal være 
alene om ansvaret for barna, 
være både mor og far. Pendlinga 
som en merker sterkt i Hedmark, 
rammer ikke minst kvinna . 

Kvinnene må selv bestemme 
om de vil ha barn eller ikke. 
Kravet om bedre prevensjonsvei
ledning går hånd i hånd med 
kravet om fri abort. Vi må også 
kreve desentraliserte fødehjems
plasser. 

Vi må vise at vi ikke vil være 
snille og føyelige lenger, men stå 
sammen for å bedre våre kår . 

Her i Elverum I.mai gikk mange 
k vinn er i enhetstoget under 
parolen : «Arbeid-daghjem for 
kvinner som ønsker det. Likt an
svar i hjemmet». Dess uten var 
det kvinneappell . La oss gjenta 
markeringen av våre krav hver 
gang det byr seg en anledning_. La 
oss fortsette kampen! 

Rød Valgallianse støtter 
kvinnens frigjøringskamp på 
deres egne vilkår. 

Lærer Aagot Monsen, 
Elverum 

lkk 

Utviklingen i Hedmark de 
seinere åra har ikke vært til
feldig. men nøye planlagt og 
styrt. Tusenvis nye arbeids
plasser er opprettet i press
områdene Hamar, Elverum 
•Kongsvinger · med storbyens 
kjennetegn : boligproblemer, 
trafikkaos og forurens ing. Be
hyggl'lse og asfalt eser utover 
<ll'n hl'ste dyrkingsjorda. 

Veksten i pressområdene 
har fått sitt motstykke i dis
triktene Trys il -E ngerdal , 
hygdenl' langs Glomma og på 
Finnskogen. Bygdene tømmes 
for folk. J ernbanestasjoner og 
posthus, landhandlerier , sa m
virkelag og skoler legges ned i 
tur og orden. Fra Elgå f.eks. 
må barna reise ca. 5 mil til 
ungdomsskolen i Engerdal. 
Engerneset postkontor er ned
lagt og lagt under Engerdal 
postkontor 3 mil unna. På 
fylkeskartet har vi tegnet inn 
posthus og jernbanestasjoner 
som er eller vil bli nedlagt 
innen 1980. 

Hvorfor skjer så dette? 
Sentralisering er nødvendig 

for ka pitalinteressene fordi 
investeringer i pressom
rådene gir større fortjeneste, 
konsentrert marked og økt 
mulighet for de store til å 
legge mindre konkurrenter 
under seg eller presse dem til 
konkurs . 

STATENS SYN 
I Stortingsmelding nr. 27 

finner vi statens syn på utvik
lingen i kapitlet om det fram
tidige bosettingsmønstret: 

«Den sterke befolknings
messige økningen i disse om
rådene har direkte sammen
heng med ekspansjonen i det 
private næringsliv og offentlig 
virksomhet, som igjen er 
re s ultatet av beslutninger 
foretatt av den enkelte bedrift, 

SE 
BA SIDA 

Vi oppfordrer folk til 
sjøl å tegne inn ned
lagte skoler, landhan
dlerier og samvirke
lag, bygdeindustribe
drift.er m.m . Send inn! 

den enkelte kommune, fylke 
og stat.» 

«Flyttingen har både vært 
en følge av og en nødvendig 
forutsetning for den vekst som 
har funøet sted i landets 
økonomi og dermed for den 
inntekts- og velstandsut
vikling som har blitt befolk
ningen til del.» 

Raseringen av lokalsam
funnene og tvangsflytting, 
mangel på levelige· miljøer i 
tettstedene, forurensin g og 
trafikkproblemer, er prisen 
folk må betale for det sta ten 
kaller «velstandsutviklingen». 
Folk i Hedmark har fått tunge 
bører å bære. Men noen har 
fått det bedre: Banker og 
kredittinstitusjoner, store 
industri- og forretningsforetak 
har stadig stigende omsetning 
og fortjeneste. 

3KRAV 
Viktig"e beslutninger tas 

over hodene på vanlig folk. 
temmerettenharikkestoppet 

sentraliseringen. Vi kan slå 
fast tre ting: 1) Konsentrasjon 
av arbeidsplasser og kapital 
- her i fylket som ellers - er 
en forutsetning for at kapital
ismen skal utvikle seg til 
monopolkapitalisme. 2) 

Sentraliseringa planlegges av 
staten sammen med det pri
vate næringsliv. Folk får ikke 
være med å bestemme. 3) 

Sentralisering betales av 
folket profitten øker for mono
polene. 

FOLKET MA SJØL 
TA OPP KAMPEN 

Kan dette forandres? 
Folk i Lissmarka har satt 

seg til motverge mot planene 
om å legge ned skolen i bygda. 
I Vingelen har en hindret at 
Samvirkelaget, meieriet og 
biblioteket ble lagt ned. Dette 
er eksempler på veien vi må 
gå: Folket må sjøl kjempe for 
sine krav. 
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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 «sosialistisk flertall». 
Bratteli & co, er borgerlige poll- · 
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 
skal bekjempes eller støttes. 

Rød Valgallianse har vist en 
konsekvent vilje til å ta lærdom 

Støtt 
kvinnenes 
kamp 
De norske kvinnene er i dag 

undertrykt både politisk, økono
misk og sos ialt. Rød Valgallianse 
vi l spre oppl~·sn ing 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? 

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 års~ene 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 
fødestuenr i distriktene må få stå. 
- kvinnenes rett til sjølbestemt 
abort. 

Kvinner på førsteplass: 
AP: :1 av 19 

SV: 2 av 19 · 

RV : 6 av 19 

Kvinner på annenplass: 
AP: 4 av 19 

SV: 5 av 19 

RV: 12 av 19 
Antall nominerte kvinner 
tilsammen på de fem første plas
sene: 

en foreløpig oversikt over listene 
til Arbeiderpartiet <AP) Sosiali
stisk Valgforbund (SV) og Rød 
Valgallianse (RV) forteller oss 
litt om kvinnerepresentasjonen: AP: 18 SV: 26 RV: 40 

Kvinnelig arbeidskraft - Bergene sjokoladefabrikk i Oslo. 

Bestill 
materiell 

Rød Valgallianses opprop, ung
domsavis, kvinneavis, bygdeavis, 
so ldatavis, 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
Jaring 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 varsel om at ei ny tid er 
i emning. 

Rød Valgallianse 10. 
september! 

FOR ET SOSIA-· 
LISTISK NORGE 
Ut• prohl,•mene som arbeidsfolk 

o,·1•r helt• landc•t stadig sterkere 
n•ist•r protest og aksjon mot, 
01111står ikke tilfeldig. De er el re 
sult at av k a p i t a 1 i s m e n s 
rovdrift på mennesker og natur . 
Som system vil kapitalismen 
alltid streve etter mest mulig 
profitt, og rasere natur og bryte 
nrd helsa til arbeidsfolk på sin 
vei . 

Det vi i Rød Valgallianse stiller 
01111 mot kapitalismen er det 
s o s i a 1 i s ti s k e samfunnet. I 
l't slikt sa mfunn har arbeider
klassen sa mmen 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 produksjon for profitt 
!'rstattes med produksjon for å 
'dekke folkets behov. Sosialismen 
vil bety å utvikle landet etter 
lJlaner som er skapt i masse
diskusjoner på alle arbeidsplas
ser og i alle lokalsamfunn - ikke 
bak byråkraters stengte dører . 
Med sosialismen vil arbeidsfolk 
for første gang få virkelig demo
kra tisk kontroll med stats
apparatet og det økonomiske 
livet. 

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 sammen 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 sosialismen gjennom 
Stortinget. Arbeidsfolks kamp på 
arbeidsplass og i bomiljø m o i 
statsmakten vil avgjøre spørs
målet: Fortsatt utbytting og 
unde1·trykking eller sos ialisme. 
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 lØpet 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 No1 
rike betale" 

Rød Valgallianse forsøkte all: 

HVORFOR BLE DET IKKE FULL 
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 oppfordring 
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 og 
andre problemer av interesse ble 
det foreslått et felles møte. 

Svaret fra Valgforbundets 
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 å 
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 en 
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 
STADIG RIKERE 

skattedebatten sies det at 
bare to muligheter finnes : Enten 
å legge større byrder på van lige 
arbeidsfolk. eller å skjære kraftig 
ned på penger til trygder . skoler. 
veier. osv . Vi mener at det finnes 
en tredje mulighet : A ta fra de 

engen. Ingen av d e m vil la de 

rike og lette byrdene for de 
fattige. 

Det skal ikke mye til for å se at 
storfinansen skuffer inn store 
summer . Et eksempel : Den 
'.\orske Creditbank alene har et 
overskudd på omlag 65 millioner. 
!'tter at fordelaktige nedskriv 
ninger er gjort. Av dette betalte 
banken bare 15 millioner i skatt. · 
dvs. 2:l prosent. Pengene finnes . 
Det som mangler er politisk vilje 
til å skjære ned på storkapita lens 
pro ritt. 

DE SKJULTE RESERVENE 
Eksemplet med Jahre viser 

hva som er valig å gjøre i norsk 
rederiverden . Forsiktig anslått 
skrives det «bort og vekk » ver
dier ror omlag 2 milliarder årlig i 
den norske handelsflåten. noe 
som sjølsagt er skyhøy t over den 
virkeligP verdiforringe lsen. Dette 
kan rederne gjøre- med loven i 
hånd. Et eksempel : Rederiet 
Klaveness presterte i 1971 å be
tale den ubetydelige sum av kr . 
~:iooo i ska tt av el overskudd 
tetter avskrivninger ) på omlag l 

million . dvs. en skatt på 5 pro
sent. 

SKATTEFRI 
FONDSAVSETNING 

E:n annen måte å skj ul e re 
servene på er skattefri fondsav 
setninger . Gjennom sine poli 
tikere har storkapitalen sikret 

.s like fond som skal sik re aksjo 
nærenes utbytte til enhver lid. 
Del finnes distriklsut byggings
fond ». en m te å øke makten 
g.1ennom nye tilialer i distriktene . 
Det finnes investeringsfond. og 
fond til å dekke eventuelle tap i 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kronar 

rramtida' Creditbanken har 210 

millioner i slike fonds. Jahre har 
:l:W millioner . 

l ':\DER\"l1RDERE \"ERDIE 1 

PA AKSJER OG FAST 
EIE:\DOI\I 

,\ undervurdere verdier av 
aksjer og rast eiendom er også en 
lwndig metode. El eksempel : 
Dyno Industrier bokfører aksjene 
til lavest mulig kurs . slik at ver
dien reduseres med nesten 15 
millioner I Dynos grunneien
dommer er bokført 10 millioner 
for la vt. hevder Næri ngsrevyen 
nr . l;Vl!i for i år . 

Dalterselskaper og holdnings
selskaper er også en populær 
måle å skjule verd ier på . Ek
sempel : Industrigigante ne Dyno 
og Kværner Industrier er ikke 
minst på grunn av denne metoden 
rorl opp med null i inntekt. Inn
tekten fordeles rundt om på mest 
fordelaktig måte. Internasjona le 
storkonsep1er benytter også me
toden med å fl ytte kapital og 
gjøre verdiene usynlige. Helt 
t~·delig er dette hos selskaper som 
!lon<.•~• Bull. Kodak Norge . NEBB. 
Norsk Texaco og orsk Shel l: 
Disse op<.'rerer med null i inntekt i 
folge Likningsboka' 

l\lEI> ANDRE OHI>: 
D!'t går an å fjern,· moms!'n og 

spnke dl' dirc•kll• skatten!' for ar
lwidsfolk llll'n at d!'l lwtyr ned
lagt!' sjnkPhns og s!'nking a , . 
lr_vl-{tlt•nt• . D!'l !-(år an vt•d å skatt
legg1• slorfi11ans!'l1 så dl'l virkelig 
nwrkt•s ol-( n·tl å skjært· inn 11å 
militærutgirtt'ne. stat!'ns ov!'r
skudd og s ubsidiene til nærings
liv!'( ! 

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

beidsfolk med god grunn stiller 
seg. For samstundes som vi dag
leg får både høyre og sjå om koss 
velstanden i velstandssamfunnet 
aukar 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 horn, 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 

. :: ·;;.;,., .. C ,_,..,_ 

Detta var 
inntektene i 
}1971 og 1972 

Men så~tar skatten 
sitt og her ser vi 
hva som da blir 

Prisene steg og vi 
ser hva det førte 
til; disponfbel : 

1971 1972 
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1J371 1972 

realinntekt ble i 
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IDustrasjon frå 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 APK (m-l)s avis Klasse
kampen. Det van fram til l. ok
tober. Tilbudet gjelder for nye 
abonnenter. Merk postgiroinnbe
talingskortet «Valgabonnement». 

ORDINÆRE 
ABONNEMENTPRISER 

1/1 år: kr. 60.00, 1/l år: kr. 
35.00, 3 mndr. kr. 18.00. 

Send penger på postgirokonto 
20 66 99 .. Adresse er · Klasse
kampen, boks 6179, Etterstad, 
Oslo 6. Ønsker dere å få tildendt 
regning, så er det i orden. 

An8rkjenn 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 av 
prins Nordom Sihanouk, svara 
med å samle motstanden i ein na
sjonal frigjeringsfront, FUNK. 
Litt seinare vart Kambodsjas 
Kongelege Nasjonale Einskaps
regjering, GRUNC, leia av Sihan-

ouk, oppretta. No kontrollerar 
GRUNC 90 prosent av landet. 
Trass i dette saboterar 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 stabll'. Vi må kreve av 
den norske regjeringa -at dei 
anerkjenner GRUNC som Kam
bodsjas verkelege regjering! 
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 d ag 
som 3. mann på Rød Valgallian
ses liste i Oslo. 

lian sier at splitte lsen i ar
h('id('rhev<.•gelsen ikke er et resul 
tat av en kranglevoren venstre
side . 

Denne splittelsen må DNA
J('dl•lscn ta del rulle ansvaret for . 
li('le tida et ler krigen har Ar
l)('idcrpartiet drevet en systema 
tisk kommunisthets. ll etsen om 
lallet også alle radikale i ar
ill'iderbevegelsen . I denne tida 

· gikk Arbeiderpartiet over til å bli 
et av de verste borgerlige par-
1 iene . Det ble ført en politikk som 
blant annet la mer skalt på de 
s må . mens industriherrene ble 
gitt skatte letter i alle former. LO 
rulgle hakk i hel. ·Resultatet 
kj enner vi . ('11 gjennomgående 
splittelse i arbeiderbevegelsen. 

SKATTESNYTERIET 
(;.JORT «LOVLIG » AV DNA 

- Il vor står arbeiderfolk flest i 
d!'ltc bildel? e 

.Jeg tror EF-avstemningen 
var et nei rra arbeidsfolk som 
ikke bare dreide seg om denne 
Det va r et nei til tariff-politikken, 
l'l nei til momsen og til hele arbei
derparti politikken. 

Folket er lei av å bli lurt gang 
på gang. Hva slags arbeiderpoli-
1 ikk er det når en skal betale mer 
i skatt enn to-tre skipsredere til 
sammen? Skattesnyteriet kalles 
«lovlig». Ja, det er gjort lovlig av 
el parti som kaller seg arbe ider
parti 1 

CREDITBANKEN 

BESTEMMER 
- Nå har du jobb i Oslo etter å 

ha blitt tvangsflyttet fra Knaben. 
- Jeg er gammel Sage::ie-gutt. 

Oslo er en by som har vært 
DNA-dominert lenge. En venter 
seg arbeiderpolitikk, men hva ser 
en ? Bank-og finanspalassene 
skyter i været. Kapital og ar
beidskraft bindes i disse kjempe
byggene . De kunne vært brukt til 
boligformål. I stedet blir det få og 
dyre boliger. Arbeidsføre kvinner 

og menn må ta overtid og ofte 
ekstraarbeid . og likevel gå på 
sosialen for å klare utgiftene. 

Byen styres ikke av bystyret, 
akkurat som landet ikkestyres av 
Storting eller regjering. Bystyret 
kan få lov til å bestemme om en 
bygning skal bygges i høyden 
dier i lengden . Men det er Credit-• 
banken som bestemmer om det 
skal bygges noe i det hele tatt. 

Vi må aldri akseptere at fmans
fyrstenes ønsker om mer for
tjeneste skal bestemme hvor ar
beidsplassene skal ligge. 

UE IGE OM SMAPOSTER 
- Grøndahl, du er først og 

fremst knyttet til fagbevegelsen. 
liva med tariffoppgjørene? 

- Våre tariffrevisjon koplet inn 
regjeringa. Dette tåler vi ikke. Vi 
må fortsatt ha frie oppgjør der 
partene som skriver under på ta
riffer og overenskomster deltar 
og ingen andre. Regjeringa skal 
ikke delta i forhandlingene og 
blande inn ««løfter» om subsidier 
og andre ting. Aspengren uttalte 
at den borger! ige regjeringa 
hadde brutt løftet sitt etter 
indekshoppet i juli , men DNA og 
de borgerlige er ba.re 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 gjenreist 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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Gjenreis Hedmlrk som RØDT FYLKE! 
I Hedmark, som i resten 

av landet, rår monopol
kapitalen. Det vil si at et 
fåtall har råderett over 
produksjonsmidlene. Der
med bestemmer de også 
over arbeidsplasser og bo
settingsmønster. De blir 
stadig færre og rikere, 
mens vanlige folk får 
mindre og mindre å si. 

Monopolkapitalen finner 
det mest lØnnsomt å 

etablere seg i storbyer. På 
Østlandet blir det flere og 
flere arbeidsplasser i Oslo
området, mens det foregår 
ei strukturrasjonalisering 
av bygdenæringene. Derfor 
blir mange folk tvunget til 
å flytte, eller arbeide langt 
unna hjemstedet. 

Staten er et redskap for 
de store kapitalkreftene i 
denne utviklinga. For 

eksempel i Stortings
melding nr. 39 heter det at 
Økonomien må samles på 
enda færre hender. Dette 
viser at staten legger ting 
til rette for monopolka pi
ta len, og er rettet mot 
vanlige folks interesser. 

I vårt fylke står disse 
motsetningene sentralt når 
det gjelder folks daglige 
kår. 

FOLKET MÅ TA SEG TIL RETTE! 
DET FINNES ET SKILLE 
I VERDEN I I I I 

Det finnes et skille i verden, 
og det dr pt tvers over gr.enser og land. 
PA .. ~ side står kapitalen, 

ver ut · 

HEDMARK HAR 
FLEST PENDLERE 

Hedmark er det fylket i landet 
son har flest pendlere. Bare i 
Solør-Odal distriktet finnes det 
over 4000 ukependlere , i tillegg til 
et stort antall dagpendlere . Med 
ei arbeidstid på kanskje 13-14 
limer pr. dag, inkJudert reisetid, 
er pendlerne den gruppen som 
har fått føle utviklinga hardest på 
kroppen. Pendlerfamiliene får 
liten tid til normalt familieliv . 
Kona får ofte eneansvaret for 
barneoppdragelsen , og mannen 
blir svært atskilt fra familien. 
Med dyrtid er bortearbeid en 
ekstra stor økonomisk belastning. 
Staten anser pendling som en 
nødvendighet for å stabilisere 
arbeidsmarkedet. Borte
arbeiderne på den ene sida og 
monopolkapitalen og staten på 
den andre har altså motstridende 
interesser. 
JORDBRUK OG SKOGBRUK UT 

På grunn av snevre profitt
interesser er typisk bygdenær
inger som jordbruk og skogbruk i 
stor grad i ferd med å bli radert 
vekk. I tida etter krigen har be
folkningen i utkantkommunene 
minket. Pressområdene Hamar, 
Elverum og Kongsvinger har økt 
innbyggertallet kraftig . I peri
oden 1968-71 var det et netto inn
flyttingsoverskudd i Hamar på 
ca. 1400, mens områdene Solør
Odal og Trysil-Engerdal hadde 
utflytting av ca. 450 personer 
hver . I tillegg viser undersøkelser 
at antallet eldre i Hedmark er 

mye større enn i resten av landet. 
Dette skyldes at ungdommen må 
flytte fra bygdene for å finne 
arbeid. Hele 13 av 22 Hedmarks
kommuner hadde færre inn 
byggere i 1972 enn i 1955. 

Pendling og utflytting gjør at 
mange bygdesamfunn står i fare 
for å dø ut. Posthus og samvirke
lag legges ned . Grendeskolene er 
i ferd med å forsvinne . Det stats
eide NSB har de siste åra drevet 
en temmelig hardhendt og dist
riktsfiendtlig jernbanepolitikk. I 
følge NSB's generalplan skal det 
bare være igjen 11 stoppesteder i 
fylket i. 1980. 

UNGDOMMEN RAMMES 
Ungdommen rammes spesielt 

hardt av utviklinga . Skole
sentralisering, arbeidsløshet og 
mangel på fritidstilbud kan 
nevnes . Bevilgningene til idrett 
kommer ikke det store flertallet 
av ungdommen til gode. 

KVINNEUNDERTRYKKING 
Kvinnenes kår i Hedmark har 

krav på oppmerksomhet. 
Pendlerkonenes stilling er nevnt. 
Et an net eksempel . på kvinne
undertrykking er mangelen på 
daghjemplasser. Alt for få 
arbeidsplasser generelt rammer 
spesielt ufaglærte kvinner . De 
jobbene kvinnene får , for 
eksempel i konfeksjonsindustrien 
i fylket, er spesielt dårlig betalt. 

INDUSTRIEN FORURENSER 
Her i Hedmark ser vi daglig 

hvordan vatn, jord og luft stadig 
blir mer forurenset. Store arealer 

Hamarhallen 

av Norges beste jord legges under 
asfalt. Mjøsa er blitt en kjempe
kloakk som vannforskere fra 
råder brukt både til bading og 
som drikkevannskilde. Glomma 
blir s tadig mer grå og møkkete . 
Hød Valgallianse vil stølte Mjøs
aksjonen og liknende tiltak . Vi 
mener at oppmerksomheten i for 
stor grad rettes mot papirposer 
og blikkbokser. og ikke mot det 
som er hovedproblemet . nc..mlig 
utslippene. Industrien har hoved
ansvaret for blant annet fosforut 
slipp i Mjøsa . 

FOLKET MATA 
SEG TIL RETTE 

For å løse problemene mono
polkapitalen har påført oss mener 
vi folket må ta seg til rette og sjøl 
føre kamp mot denne utviklinga . 
Vi tror ikke at noen ting lar seg 
løse ved at man overlater prob
lemene til dem man stemmer på . 
Vi vil støtte og gå i spissen for 
aksjoner som ivaretar folkets 
interesser . I fagforeningene vil vi 
arbeide for å gjenreise disses 
kampkraft. Kampen mot norsk 
medlemskap i EEC viste, ikke 
minst her i Hedmark , at det 
nyttet å slåss . Denne seieren må 
forsvares I Rød Va lgallianse vil 
kjempe i bortearbeiderforen 
inger, kvinnefront , kulturfront , 
idrettslag og internas jonalt 
sol i dari tetsa rbeid. 

Rød Valgallianse i Hedmark 
har ingen forestilling om at Stor
tinget ka n gi det norske folket 
skikkelige levevilkår på bekost
ning av kapitalistene, men mener 
at bare folket sjøl ved egen inn
sats og egne aksjoner kan bedre 
på forholdene, og dermed legge 
grunn laget for et framtidig 
sosia li stisk Norge. 

LEGG ARBEIDSPLASSENE 
DER FOLK BOR! 

Kamp mot statens ned
legging av distriktene 

Kamp mot nedlegging av jer
banestasjoner i Hedmark 

Større bevilgninger til 
masseidretten i fylket 

Kamp mot all kvinneunder
_trykking 

La de som forurenser betale 
Gjenreis Hedmark som et 

rødt fylke! 
Stem Rød Valgallianse 1973! 

Studieleder i avd. 17 av Jern & let., 
WILLY BARIOEN: 

Gjør -LO til 
kamporganisasjon! 

I dag rår samarbeids- og 
kapitulasjonspolitikken på 
toppen i fagbevegelsen . LO-
ledelsen og kapitalens 
representanter «ordner opp» 
for oss fagorganiserte. Vi har 
bare å betale kontingenten og 
siden forholde oss passive. 
Resultatet er at lønnsoppgjøra 
blir dårligere og DNA-LO-
ledelsen sto og står sammen 

Willy Baunoen 

med · våre fiender i EEC-
spørsmålet. 

Skal vi rette på dette må 
aktiviteten blant de fag
organiserte økes betraktelig . 
Vi må ta opp kampen for 
demokratiet og ·omforme fag
organisasjonen til en kamp-. 
organisasjon som beskytter 
oss mot kapitalens overgrep. 

Blant arbeiderne er det 
voldsom motstand mot 
momsen . At dette spørsmålet i 
det hele tatt er tatt opp av LO 
sentralt skyldes initiativet til 
arbeiderne på Bergens Mek. 
Verksted . Vi må ikke vente på 
utkjør fra ledelsen , men sjøl ta 
kampen opp . 

Til slutt vil jeg oppfordre 
spesielt jernbanefolka til 
fremdeles å kjempe aktivt 
mot Linjegods som gjør 
arbeidsplassene på jernbanen 
'høyst usikre her i fylket. 

Knut Stensrud, lærer og medlem 

av Ham-Kam: 

- Økt offentlig finan
siering av idretten! 
ldrellen i Hedmark som i 

resten av landet blir i stadig 
større utstrekning dirigert av 
storkapita len. Pengemangel 
tvinger idrellen inn i et 
økonomisk avhengighetsforhold 
ti I nærings livet. Kap i ta len 
investerer penger der det er mest 
lønnsomt. Dermed får stjerne
idretten største delen, mens 
masseidretten må finansieres 
ved hasarer og bingo. Dette er 
særlig tragisk for ungdommen. 
Det harde konkurransemiljøet de 
møter i t:3-14 års alderen gjør at 
idretten i likhet med skolen 
skaper tapere. 

Det burde være en selvfølge at 
stat og kommune la forholdene til 
rette for masseidretten ved å gi 
idretts la gene de nødvendige 
økonomiske midlene. 

Kampen mot planene om vare
hus i Hamarhallen viste at det 
nytter å kjempe. I dag bør vi 
støtte opp om «Idrettsaksjonen 
7:l» som tar sikte på 1) økt 
offentlig finansiering av idretten. 
2) Idretten bør være uavhengig 
av reklame. 3) Lokallagene må 
prioriteres - idrett for alle. 4) 
Like muligheter for begge kjønn 
og allr aldersgrupper. 

Knut Stensrud 

STØTT Rød Valgallianse 
En rekke steder i Hedmark er det organisert lokale grupper av 

Rød ValgaDlanse. Disse er Apne for alle som støtter Rød Valg
allianse. Om du flaner noen representant for alliansen lokalt -
sl bruk denne talongen: 

TIL RØD VALGALLIANSE I HEDMARK 

Jeg vil gjerne delta i valgarbeidet for Rød Valgallianse. 
Jeg ber om nærmere opplysninger. 
Jeg støtter Rød Valgaillanse, og bar sendt økonomisk støtte til 

Kampfondet, pestgiroboks Z ZO 8130, postboks 9152, Vaterland, 
Oslo 1 . 

......................................................................................... 
Navn 

Adresse 
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Ansvarlig redaktør far denne avisa er F.111 Briden. 
Bød ValgaJHanses adresse i Hedmark: Stein Nonlltrml, !NO 

i.tea. Tlf. rz •· 
Trykt t SamboJd.Trykk, Gjøvik. 




