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Rød Valgallianse 
MOT SKATTEPLYNDRING 

OG DYRTID! 
Rød Valgallianse av AKP ( m-1) og uavhengige sosi alister er 

stiftet. Etter at langvarige forsøk på å oppnå f u I I sam ling til 
venstre for DNA-ledelsen enda ikke har ført fram, besluttet AKP 
(m-1) og en rekke uavhengigesosialisteriiOslo og Akershus å opp: 
rette et samarbeid foran høstens Stort ingsvalg. Dette skjedde 29. 
mai, og alliansen presenterte sin politikk på en pressekonferanse i 
Oslo dagen etter. I denne avisa finner du det grunnlaget som Rød 
Valgallianse bygger på. 

«Fri og bevare meg for Højdahl» 

Mary Høvik, trygdet, medlem 
av DNA siden 1920-åra. Nå 

partiløs: 
- I omtrent 50 år a rbeider jeg i 

DNA, særlig i partiets kvinnebe
vegelse. Vi fikk s tifte t Mødrehy
gienneinstituttet her i Bergen, 
husker jeg. Den gang var det 
mening i å arbeide i DNA. Men 
ingen ting har skuffet meg mel' 
enn DNA's utvikling . Nå ka n en 
jo likegjerne støtte et borger 
lig parti. Som trygdet må jeg si 
at det var skremmende å se en 
mann som Odd Højdahl starte 
trygdehetsen. 

Når det gjelder samarbeid på 
venstresida , så må jeg under
streke at jeg var aktiv i Folkebe
vegelsen, og trodde at resultatet 

av samarbeidet der hadde lært 
oss de gamle gode lekser, at bare 
enhet g ir styrke. Venstresiden 
burde stå tt enhe tlig foran valget. 
Men når jeg nå må velge mellom 
s tølte lil Sosialistisk Va lgforbund 
eller Rød Va lga llianse. så s ier 
m ine erfa ringer meg at klar 
holdn ing t il DNA er e n 
foru tsetning for min støtte. Når 
derfor valgforbundet snakker om 
«arbeiderregjering», så s ier jeg: 
Fri og bevare meg for «arbe i
deren » Odd Højdah l som sosial
minister! Nei, her er det bare 
Rød Valgallianse som har en klar 
politikk. Derfor hilser jeg Rød 
Valgallianse velkommen . 

Kampen mot dyrtida har pågått lenge. Her er streikende arbeidere på 
Nyland Vest iOslo, under streiken mot prisstigninga i fjor høst. (Foto: 
Klassakampen) 

Samarbeid for felles interesser 

Dagfinn Borgen var medlem av 
DNA til krigen da han gikk inn i 
NKP. Han har vært disponent i 
Friheten og All-Trykk, og har 
hatt en rekke tillitsverv i NKP og 
i fagbevegelsen. I dag er han 
partiløs. 

Jeg har siden min «grønneste 
ungdom» gjennom selvopplevelse 
og studie lært hva en samling av 
arbeiderklassen på klassekam
pens grunnlag vil bety. 

Den senere tids utvikling når 
det gjelder en samling av den 
progressive arbeiderklassen i 

vårt land viser at nå k a n -
s k j e er kommet et stykke på 

vei. Jeg tenker her på dannelsen 
av Det sosialistiske valgforbund 
som nå er et faktum. Om dette vil 
føre til noe mer enn kamp om 
noen stortingsmandater vil tida 
vise, men jeg synes det er et stort 
svakhetstegn at Valgforbundet 
hittil ikke har funnet det oppor
tunt å inngå samarbeid 
med de kreiter som AKP(m-1) 
representerer. 

- Jeg uttrykker håpet om at de 
som har ansvaret for en samling 
av venstrekreftene i vårt land 
ikke provoserer til en oppdeling 
av de store masser som virkelig 
mener noe med en forandring av 
de bestående samfunnsforhold, 
men heller samler alle under en 
fane. 

Laila :\orli meldte seg, ;;am
men med tre andre kvinner i 
.\sker kommunestyre . ut av 0:\,\ 
i mars. 111111 sitter i dag som 
ua d1engig representant i Asker 
kommunestyre. llun er forøvrig 
rnrak\"inne til Generalplanutval
get i .\sker. og styremedlem i 
Dikemark Personalforening, av-

dl'ling a\· :\orsk Ko111111111u•for
h11nd . 

-- ,Jl'g ml'ldlt• mt·g ul av ,\ P på 
grunn a\' d1•11 111 ;'1tt-11 som det hit• 
arlll'idl'l p;1 under og etler valgl't 
0111 EEC. Ut•t var ogsl, andre ting 
i .\P som jeg n·!.(nl't for politikk til 
lwslt· for arlwidsfolk, som er hlitt 
gh•rnt. Ut•tll' ser m ut til å smitte 
o\·1·r p;'1 andre som også har gått 
ut a\· .\P. Til dem vil jeg si. al 
samarbeid til IHlyrc har vi prØvd 
nok a\' . uten at arbeidsfolk har 
1111p11 [1dd noe . .lt•g rnem•r at når en 

,amarl11'id1·r 1111·11 1•11 dl'I av 
\"t•nsln•~ida i folk1·l. så ml, t•n 
ku11111• ta d1·n lll'slutning ;1 vist· til 
lit fullt ut. ikkl' harl' for l1 sikre 
1·11s 1•gl't kandidatur . . h·g vil et 
sa111arl11'id 1111•d l'ulkl'l, t'II 11olitikk 
1ll'r J"o lkl'l 1•r sentrum. ikke 
kapitah-11 l' lh•r 1wrsonlig karri-
1'1'1'. 

* Carl lll'nrik StØrmer er med
lt•m av .'\'esodden kommunestyre 
valg inn på SF's liste. og er parti
h1s . lian er medlem av skolestyr-

. Pl, formann i LØnns- og forhand
lingsutvalget i Nesodden 
Kommune , og varamann til styr
l'l i Akerhus Lærerlag. 

-- .Jeg vil ikke slutte meg til en 
organisasjon som avgrenser seg 
til venstre . Vi har opplevd 50-åras 
kommunisthets. At sosialister i 
dag prøver å stenge ute 

: kommunister fra samarbeid for 
felles mål, kan jeg ikke forklare 
på noen annen måte enn som et 
utslag av snever partiprestisje. 
EEC-kampen viste at det nytter å 
så sammen. I. mai nylig viste det 
samme. Jeg må si jeg er for- · 
ferdelig lei en splittet venstreside 

i norsk politikk. I EEC-kampen så 
vi at a Ile krefter til venstre for 
DNA-ledelsen hadde felles 
interesser og kunne samarbeide. 
Slik bØr det være også nå. Jeg har 
sluttet meg aktivt til RØd Valg
allianse fordi det er den eneste 
gruppering som har evne og ikke 
minst vilje til å samle alle 
sosialister under e n fane. 

Enighet gjØr sterk , og jeg vil 
appellere til alle sosialister, såvel 
organiserte som uorganiserte om 
å slutte opp om RØd Valgallianse. 
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ENVALGKAMPSOM I 
( 1) På midtsidene og på baksida 

gjengir vi oppropet til Rød 
Valgallianse i sin helhet . 
Hovedpunktene i oppropet er 

trykt som egne artikler. Disse 
er markert med et tall, fra 1 til 
8. Dersom du leser artiklene i 
denne rekkefølgen , har du lest 

oppropet i sin helhet. 
Det norske folkets kamp n 

EEC-medlemsskap endte m 
seier i folkeavstemninga. De 

Setter Rød valgalli
anse EEC - motstan
den på Tinget i fare? 

- Det står ikke på oss å oppnå I•----------------------------------• 
enhet, skape ett listesamband til 
venstre for DNA-ledelsen. Vi har 
tilbudt å gå sammen med SF, 
NKP og All{, de avslo uten for
handlinger. Samarbeidsbestre
belsene brøt ganske enkelt 
sammen fordi de ledende kref
tene i Sosialistisk Valgforbund 
ville ha boykott av AKP (m-1). 
Det er tvjuven som roper «stopp 
tjuven», når enkelte av dem som 
takk for utelukkelsen mener vi 
skal trekke oss fra valg
deltakelse. Den nyopprettete Rød 
Valgallianse av AKP (m-1) og 
uavhengige sosialister har tilbudt 
enhet, og vil stå fast på det helt 
fram til 8. august, når fristen for 
å stille lister er ute. Enhver får ta 
konsekvensen av sin egen poli
tikk. 

- Men hva med argumentet 
om å «hindre EEC-mandater»? 

- La oss da se på hva Sosiali
stisk Valgforbund sjøl gjør. Målet 
er å stille i flest mulig fylker. I 
enkelte av disse kan de ta et 
mandat, i andre ikke. I noen av 
fylkene vil også deres listestilling 
kunne true et EEC-mandat. I Sør
Trøndelag stiller DNA en 
tidlige~e AIK'er på «kampplass». 
Senterpartiet har nye mandat
muligheter i både Møre og Roms
dal, Nord-Trøndelag, Vest-Agder 
og kanskje Aust-Agder. I de fleste 
av disse fylkene har verken 
Sosialistisk Valgforbund, eller for 
den del, Rød Valgallianse, store 
mandatsjanser. Arsaken til at 
lister likevel blir stilt er enkel: 
Va\get og valgkampen gjelder 
noe mer enn EEC, ikke minst 
etter at DNA's landsmøte pro
gramforpliktet partiet til å 
akseptere handelsavtale
løsningen for den kommende 4-
årsperiode. 

- Kan du utdype dette? 
- For det første gjelder valget 

alle de kravene som arbeidsfolk 
kjemper for i dag/ kampen mot 
skatteplyndringa, utvidelsen av 

Sigurd Allern 

fiskerigrensa, solidariteten med 
verdens kjempende folk. Bare på 
venstresida i arbeiderbevegelsen 
finner vi virkelig konsekvente 
talsmenn for disse kampsakene. 
Valget må også sees i sammen
heng med behovet for å få stadig 
flere til å forstå at det bare er 
sosialismen som virkelig kan løse 
arbeidsfolks problemer. 

- Men står ikke også Sosiali
stisk Valgforbund for dette? 

- Stort sett, ja. Det er derfor vi 
ønsker ett felles listesamband. 
Men når SF, NKP og AIK av
grense.r seg til venstre kommer et 
viktig tillegg. EEC-kampen viste 
betydning av den folkelige mot
standsbevegelsen. På Stortinget 
økte motstanden i takt med 
Folketogene, uten at det ble av
holdt nyvalg. Den sikreste måten 
å få 52 motstandere på er å holde 
en sterk enhetsbevegelse ved 
like. 1. mai i år, der partiene i 
valgforbundet og AKP ( m-1) 
mange plasser gikk sammen, 
viste også at enhet gjør sterk. 
Anti-kommunisme og boykott av 
kommunistene av valg-oppor
tunistiske hensyn er en trussel 
mot dette samarbeidet, sier 
Sigurd Allern. 

Alle likeverdige i alliansen 
ØKONOMISK STØTTE VIKTIG! 

I Rød Valgallianse finnes det 
ett parti sammen med uavhen
gige sosialister. Kan ikke par
tiet lett komme til å dominere? 
Vi spør en av de uavhengige i 
Tillitsutvalget, Ørnulf E g g e , 
om dette. For øvrig har vi også 
bedt om en kommentar på 
hvordan alliansen skal greie 
seg økonomisk. 

- Den eneste virkelige garanti 
for..at de uavhengige blir likever
dige innenfor all1ansim, e1 sel'Y
sagt den innstilling som hvert 
enkelt AKP (m-l)medlem og vi 
andre går inn i dette arbeidet 
med. Og her vil jeg understreke 
at i det forberedende arbeidet har 
vi uavhengige sosialister møtt en 
åpenhet og en vilje til enhet og 
samarbeid som er mønster
gyldig. Vi innser jo alle at en 
allianse forutsetter likestilling i 
arbeid og åpen diskusjon og råd
slaging som forutsetning for å 
utløse kreftene. Derfor mener vi 
at det ikke er noe grunnlag for 
oppbygging av en egen organise
ring av uavhengige innenfor 
alliansen. 

Når det gjelder økonomien, så 
kan jeg ikke sterkt nok under
streke at skal vi klare å gjennom-

føre en omfattende valgkamp, så 
må alle som støtter Rød Valg
allianse gi økonomisk støtte så 
mye som vi klarer. Vi har ingen 
andre å stole på enn oss selv. Det 
er naturlig for meg som partiløs å 
sende en spesiell oppfordring til 
alle uavhengige om å yte et 
skikkelig bidrag, sier Ørnulf Eg
ge. 

Ørnulf Egge var organisasjons
leder i KP en lengre periode 
under krigen. I en periode etter 
krigen var han politiske sekretær 
i NKP. 1 dag er han partilØs. 

SKATTEPRESS OG DYRTID: 

Den verste plyndringa 
siden krigen 

I det omfattende oppropet 
som Rød Valgallianse har sendt 
ut, er det særlig en sak som 
merker seg ut: Kampen for å 
forsvare folkets mest nære og 
daglige interesser, mot skatte
plyndring og dyrtid . Henry 
St o k m o, nestformann i Oslo 
Sporveisbetjenings Forening, 
er du enig at dette får den sen 
trale plassen i valgkampen? 

- Ja visst ! Ikke bare angår 
skalleplyndringa og dyrtida alle 
vanlige folk og fagorganiserte . 
Den er også den verste plyn
dringa vi har følt på kroppen etter 
krigen . Nå begynner jo til og med 
lopp-folka i DNA og LO å snakke 
om at den disponible real
inntekten går ned - altså hva vi 
har igjen når alle skatter og av
gifter er betalt og stønader mot
tatt. Da er det kommet meget 
langt i utplyndring av oss . 

- Hvilken sak har opptatt dere 
særlig på din arbeidsplass? 

- Kampen mot momsen på 
matvarer betyr særlig mye. Og 
nå er det mange av oss som rea
gerer mot at denne kampen enda 
ikke er fullført. For det skaper en 

(5) 

Forsvar norsk 
sjølråderett 

Folkets nei til EEC HINDRET 
SALG AV NORSK SJØLRADE
RETT. Men mektige krefter vil i 
de kommende åra arbeide for å 
endre dette. Høyre og Seips 
Folkeparti har åpenlyst demon
strert sin forakt for folkets av
gjørelse. DNA-ledelsen har snart 
sagt det ene, snart det andre. Rød 
Valgallianse vil derfor arbeide 
for å holde opinionen mot EEC 
våken, og vil støtte det arbeidet 
som motstandsbevegelsen driver. 

Det siste året har vi gang på 
gang fått bekreftet at NATO bru
ker sitt apparat i Norge til over
våking av norske statsborgere. 
Dette viser helt tydelig at ATO 
ikke står på det norske folkets 
side , men regner alle fram-

følelse av at det ikke nytter . Når 
nå DNA går inn for å fjerne moms 
tilsvarende 100 millioner istedet 
for 2.5 milliarder som må til, be
tyr det at de er presset av folket. 
Men det de gjør, er en stor bløff. 

- DNA-ledelsen og NAF sier jo 
at fordi offentlige utgifter er så 
store, må en finne seg i å betale 
mye skatt? 

- Joda , vi har hørt det før. Vi 
. hørte det blant annet av Odd Høj
dahl på representantskapsmøtet 
i Norsk Kommuneforbund. Her 

skrittskrefter som en mulig 
fiende. Storbritannias militære 
overgrep mot sin NATO-allierte 
Island viser til fulle hvor mye 
verd dette «forsvaret» er. Dette, 

ATO's støtte til Portugals kolo
nikriger og faren for å bli trukket 
inn i en storkonflikt, gjør at vi går 
sterkt inn for at det norske med
lemskapet i NATO sies opp. 

Rød Valgallianse vil spesielt 
arbeide for kravet om at den 
norske friskerigrensa utvides til 
minst 50 mil. Dette vil hindre en 
utplyndring av havets ressurser 
og sikre kystbefolkninga et fort
satt næringsgrunnlag. 

Når et flertall på Stortinget nå 
har gitt råderetten over viktige 
norske oljekilder til utenlandske 
~elskap1 er det på høy tid å rei
se en protest mot en slik unasjo
nal politikk. Norge må ta den ful
le kontrollen over våre olje
ressurser. 

~ G~D I HEST.E.HAND~ 
:V.ER 3~<::, 1kKE. MJ:.D 
NDHRND~l- ER MIT 

p .. 

M 
Slik ser Klassekampens tegner «M» regjeringskrisa. ··----; 

'j •• I 

sto han- med påfallende romslig 
taletid- og forsøkte å overbevise 
oss om dette , om at de trygdete 
misbrukte pengene, at det må gå 
ut over småsjukehusene dersom 
vi ikke tok skjeia i en annen hånd . 
Der kom han ingen vei . Vårt svar 
er jo enkelt i spørsmålet om hvor 
pengene skal tas fra : Skattelegg 
de store formuene hardere , hent 
pengene fra storindustri og_stor
banker. Der finnes de! Vi bør 
virkelig vise i denne valgkampen 
at DNA 's demagogi ikke holder : 
De kjører ut mot null-skatte
yterne , samtidig som de legger 
politikken til rette for storkapi
talen gjennom statsapparatet. 

- Mener du at Rød Valgallian
se kan bidra til å styrke arbeids
folks kamp for bedre kår? 

- Min erfaring er i første rekke 
fra det lokale planet. Men er det 
noe vi har lært, så er det at skal vi 
vinne, så må vi stå sammen- på 
tvers av partiskiller. Rød Valg
allianse hevder bestemt denne 
linja , og skubber ikke ut noen for
di de tilhører et bestemt parti . En 
slik konsekvent enhetspolitikk 
må til, ikke noe som er stykkevis 
og delt, sier Henry Stokmo. 

Gl FOLi 
av B· 

Da krigen sluttet 
hørtes det saging og b1 
Dag og natt sto folk p~ 
svingte hamrene og by 
Murere og snekkere i 1 

sprengte akkordene og 
rekker av husbankhus 
i Hammerfest, Narvik 
drabantbyene skjøt i vi 

Likevel fortsatte boligm 
og i 1952 demonstrerte 
kvinneorganisasjoner 
under parolen «GI FO 
Mange bodde fortsatt i 
og løftene fra fredssoo 

Det hjalp bare så lite i 

når bedriftene fikk vo• 
Nye arbeidsplasser ble 
og stadig flere fra utid 
Også på andre måter I 
husbankrenta fikk pegi 
låne- og avdragsbeting 
bokostnadene føk i væ1 
I dag har vi boligdy 
mens haier og spekul 

Dette blir viktige spøri 
Hvorfor har vi dyrtid i 
når politikerne hele till 
at alle har krav på et g 
Tjener de egentlig kap 
mens de holder oss forn 

La oss samle oss og stol 
og med styrke reise d• 
Stans luksusbyggeme I 

Gi folket hus! 
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DLK SJØL Ml FØRE 
viser at det nytter å ta opp kam
pen mot utenlandsk imperialisme 
og norsk monopolkapital. Men 
forutsetninga var at det lyktes å 

Viktige krav 
Rød Valgallianse har satt 

seg som mål å støtte en skatte 
og avgiftspolitikk som 
rammer storkapitalen hardt 
og som vil kunne tjene folket. 
Her er noen sentrale krav: 

- Vekk med moms på alle 
matvarer. 

- Ingen vanlige lønnsmot
takere skal betale direkte 
inntektsskatt til staten. 

- Progressjonsgrensene på 
statsskatt må reguleres i takt 
med pris- og avgiftsøkninga. 

Hus bankrenten må 
senkes til den gamle satsen på 
2.5 prosent. 

- Nye, enkle og ensartete 
avskrivningsregler må 
gjennomføres for å hindre at 
store pengesummer unndras 
skattlegging. 

- Storindustri og stor
banker må skattelegges har
dere - det må innføres pro
gressiv beskatning av formue, 
slik at store formuer beskattes 
hardere enn i dag . 

- Arbeidsgiveravgiften til 
folketrygdfondet må ikke 
lenger fastsettes ut fra hvor 
mange arbeidere som finnes i 
en bedrift, men ut fra hvor 
store investeringene og over
skuddet er. 

- En særbeskatning av 
utenlandske konserner i Nor
ge må innføres. 

ET HUS! 
1rn Nilsen 

ring overalt. 
tillasene, 
e hus. 
e overaller 
;enreiste landet -
inte i sola 
Kristiansund, 

et rundt Oslo. 

~n 
gf oreninger, 
leieboerbev~gelsen 
:ET HUS!» 
rakker og gamle rønner 
eren var ikke innfridd. 

,ygge 
uten styring. 

>pet opp i pressområdene 
ene ble tvunget det. 
situasjonen vanskeligere, 

1e å stige, 
:ene ble strammet inn, 

:r stortrives. 

ål: 
bolignød 

1 har sagt 
stedå bo? 
:len og profitørene 
r med prat, prat? 

å egne krefter 
ettferdige kravene: 
boligspekulantene! 

forene arbeiderklassen og andre 
lag av folket i en brei enhetsbe
vegelse. 

På stadig flere områder er det i 
dag et tilsvarende behov ror å 
kjempe for vanlige arbeidsfolks 
interesser. Dyrtid, bolignød, 
fraflytting og stress er stikkord 
for en økende sosial nød i vårt 
land . I kampen mot denne utvik
linga er enhet på venstresida en 
viktig forutsetning. 

Ut ifra den bevegelsen som i 
dag vokser fram mot kapital og 
stat, burde det være mulig å for
ene alle krefter til venstre for 
DNA-ledelsen også ved stortings
valget. De breie og slagkraftige 
enhetstogene I. mai, burde fått 
sin naturlige fortsettelse i felles 
lister for hele venstresida i det 
kommende valget. Vi beklager 
derfor sterkt at initiativtakerne 
til Sosialistisk Valgforbund brøt 
med en slik enhetspolitikk. 

Arbeidernes Kommunistparti 
(ml) og mange partiløse har helt 
fram til i dag arbeidet for en full 
(7' . 

DNA er ikke noe 
regjeringsalternativ 
for arbeiderklassen! 

DNA-ledelsen har allerede 
varslet at regjeringsspørsmålet 
skal bli «hovedsaka » i årets valg
kamp. Men både EEC-spørsmål
et og en lang rekke andre saker 
viser at DNA-toppen ikke er noe 
a lternativ til den nåværende 
borgerlig-kapitalistiske koali
sjonen. DNA-ledelsen er ikke 
sosialister, men borgerlige poli
tikere som aldri vil kunne danne 
noen arbeider-regjering. Valg
alliansen vil derfor ikke binde seg 

(4) 

Mot avfolking 
for vern og 
livsmiljøet 

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

(2) 

samling av venstresida. Det har 
ikke kommet fram politisk 
uenighet som gjorde noen 
splittelse nødvendig . Vi ser derfor 
boykottpolitikken overfor 
AKP(m-D som et beklagelig ut
trykk for at antikommunistiske 
tendenser fortsatt preger deler av 
venstresida. A akseptere eller 
bøye seg for en slik politikk, vil 
etter vår oppfatning være en far
lig oppmuntring for krefter som 
ønsker en lignende splittelse også 
i andre tverrpolitiske aksjoner og 
masseorganisasjoner . 

Arbeidernes Kommunistparti 
(m-ll og uavhengige sosialister 
har derfor gått sammen om å 
danne en Rød Valgallianse. Vi vil 
hele tida være villig til å ta opp 
forhandlinger som kan forene 
h e I e venstresida i ett valgsam
band. Fordi dette til nå ikke har 
lykkes, vil valgalliansen stille 
egne lister i a Ile fylker . 

Rød Valgallianse baserer sin 
politikk på følgende hovedpunk
ter . 

til noen parlamentarisk støtte
politikk for et DNA i regjerings
posisjon. Vi vil fra sak til sak 
vurdere alle partiers politikk, og 
støtte eller reise kamp mot denne 
ut ifra hva som er arbeiderklas
sens interesse. 

~ 
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På stadig flere områder trues i 
dag livsmiljøer og natur av den 
herskende klassens profittjag. 
Store industriarbeidsplasser sik
rer sjelden arbeiderne et skikke
lig vern mot støy og forurensning. 
Byenes bo-miljøer er i mange til
feller uten friområder og 
leikeplasser. Motorveier og 
saneringsplaner er blitt en trussel 
for stadig fler. Rød Valgallianse 
vil arbeide for å presse sta ten til 
tvangstiltak mot storkapitalens 
rovdrift på ressurser og miljø. Vi 
krever også at monopolkapitalen 
skal b et a I e utgiftene til 
nødvendig natur-og miljøvern. Vi 
vil overalt støtte kampanjer mot 
utplyndring av jordas og havets 
ressurser : Vi vil delta i den 
kampen som reises mot storfly
plass og motorveier, i ungdoms
aksjoner «for et sted å være» og i 
liknende aksjoner som verner 
folks livsmiljø. 

Forsvar folkets interesser 
Den økonomiske situasjonen 

for den jevne mann og kvinne er_j 
aag truet. Skatter, avgifter og 
prisstigning har skapt en dyrtid 
som tærer hardt på folkets leve
vilkår. Arets tariffrevisjon gav 
bare halv kompensasjon for pris
stigninga siste året. Denne utvik
linga merkes særlig hardt for de 
mange som må betale i dyre 
dommer for et sted å bo. Rød 
Valgallianse vil sammen med 
andre partier og grupper arbeide 
for å fjerne momsen på matvarer 
og hevet progresjonsgrensene for 
statsskatt slik at de ikke rammer 
vanlige lønnsinntekter. Vi krever 
at pengene til offentlige formål 
tas der de først og fremst fins 
_gjennom en skjerpet skattelegg
ing av storindustri og storbanker. 

Vi vil dessuten kjempe mot 
stat.ens lll'.ellige ~l.øs.illg_med ar
beidsfolks skattepenger til struk
turrasjonalisering og NATO
opprusting. 

RØD VALGALLIANSE vil 
konsekvent støtte all kamp som 
de fagorganiserte, trygdede og 
ungdom under utdanning fører 
for å sikre sine økonomiske og 
sosiale kår. Vi vil motarbeide alle 
forsøk på å sette ulike klasser og 
grupper innafor det arbeidende 
folket opp mot hverandre. Det er i 
arbeiderklassens interesse at 
f.eks. fiskere, småbrukere og 
vanlige bønder sikres skikkelige 
livsinntekter. Valgalliansen vil 
gå aktivt mot den hetsen som i 
dag føres mot landets trygdede. 

Kvinnenes frigjøring 
Kvinnenes egen sak 

Wencke Hjellum: lærer i ung
domsskolen, Åsane i Bergen, 
aktiv i kvinnefronten. 

- Jeg er veldig opptatt av 
kvinnesak og har selv engasjert 
meg sterkt i kvinnenes kamp for 
frigjøring. I denne sammen
hengen vil jeg særlig trekke fram 
et par saker. Den ene er at 
kvinnene selv må gå i spissen for 
ka_mpen for bedre kår. Kvinnenes 
frigjøring er kvinnenes egen sak. 
Vi kan ikke sette oss på baken og 
vente på at andre organisasjoner 

(J) STØTT I 
KVINNENES[ 

KAMP 

eller partier skal gjøre jobben for 
oss. De kan og bør støtte kvinne
saken og kvinnenes kamp - og de 
må ta kvinnenes problemer 
alvorlig. 

- Den viktigste grunn til at jeg 
støtter Rød Valgallianse er at 
alliansen ikke kommer og 
forteller oss at den skal ordne opp 
i sakene for oss kvinner, men at 
den derimot lover å gi oss støtte 
på våre egne premisser. 

De norske kvinnene er i dag 
underti: ykt bå de politisk, 
økonomisk og sosialt. Rød Valg
allianse vil spre opplysning om 
ulike former l'or kvinneunder
trykkelse i vårt samfunn. og ar
beide for oppslutning om de krav 
som kvinnebevegelsen sjøl har 
reist. Vi vil legge særlig vekt på å 
delta i kampen for en kraftig øk
ning av barnehage- og 
daghfemsplasser og støtte til 
kvinnenes krav om rett til sjølbe
stemt abort. 

(6) 

Internasjonal 
solidaritet -
Anerkjenn PRR! 

Nasjonal s_jølråderett må sam
tidig gå hånd i hånd med inter
nasjona I solidaritet med andre 
folk og nasjoner som kjemper 
mol imperialismen. Vi støtter det 
palestinske, irske og de afrikans
ke folks kamp for nasjonal fri 
gjøring og sos ial rettferdighet. 
Valgalliansen går inn for aktiv 
solidaritet med den kampen Is-

- Jeg vil også si noe som ne
sten er en oppfordring til alle 
kvinner som støtter Valgallian
sen. Kvinnene selv og spesielt vi i 
organiserte kvinnebevegelser, 
må sørge for å få kravene våre 
fram i alle sammenhenger. Det 
gjelder også i Rød Valgalliansens 
programl 

land forer for å beskytte sin 
fiskerigrense mot tyske og brit
iske stormaktsovergrep . Vi vil 
spesielt arbeide for å mobilisere 
støtte til de indokinesiske folke
nes kamp mot USA-imperialis
men. Et hovedkrav vil være rask 
norsk anerkjennelse av folkets 
egen regjering i Sør-Vietnam: 
Den Provisoriske Revolusjonære 
Regjeringen (PRR>. Solidarite
ten må også gjelde innafor våre 
egne landegrenser. Valgalliansen 
vil ta opp samenes kår og være 
med på å avsløre den uretten som 

den norske staten har gjort og 
gjør mot samene. 

BETYR VALGET NOE 
FOR UNGDOMMEN? 

Karleif Halvorsen, formann i 
yrkess,koleelevenes og 
lærlingenes interesseorganisa
sjon (YLI): 

- Den hule løftepolltuCKefrSom 
de gamle partiene har ført over
for ungdommen har i alle fall hatt 
en god virkning: Ungdommen 
nærer minst av alle illusjoner O!!! 
at det er noen viktig forskjell på 
ei DNA-regjering og ei annen bor
gerlig regjering. DNA-ledelsen 
har ofte vist seg å være vår mest 
konsekvente motstander. 

Også for oss er det viktig å ha 
skikkelige talsmenn i Stortinget 
som kan støtte våre krav. Rød 
Valgallianse har en skikkelig 
holdning til ungdommen. Sosiali
stisk Valgforbund har med sin 
boikottlinje gitt et dårlig 
eksempel for ungdommen, 

I,• 

nettopp vi som har erfart så 
tydelig at enhet trengs. La oss 
slåss for enhet nå, ikke glemme 
hvem vår felles motstander er. 

Grete Knutsen, sentralstyret i 
-.R»d Ungdom: 

- Ungaomffien l!1' let fagre-
løfter til godt tilpasset første
gangsvelgerne, løfter som går 
opp i ingenting. Rød Valgallianse 
derimot legger opp til en valg
kamp der nettopp ungdommen 
har anledning til å føre fram sine 
saker fordi den tar utgangspunkt 
i den situasjonen som folk står i 
til daglig. Jeg mener at vi bør ta 
aktivt del i valgkampen - ikke 
som ved- og vannbærere for «de 
eldre» i Rød Valgallianse, men 
som en del av vår egen interesse
kamp. La oss brµke ikke minst 
kulturen aktivt, og på alle andre 
måter sette fantasien i sving! 

, ' . ,, ., ,, ... 
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Arbeidsfolk trenger enhet 

r 

Birger Andreassen, formann i 
Husnes kjemiske fagforening, 
Sør-Norge aluminium. Nummer 
fem på AKP (m-l)'s liste i Ber
gen-Hordaland: 

- I fagbevegelsen er situa
sjonen gunstig for oss som står i 
opposisjon til samarbeidsfolka i 
DNA-LO. 1. mai for eksempel tok 
vi initiativet til en boykottaksjon 

<a> For et 
sQsialistisk 

Norge 
Hovedsakene i forbindelse med 

høstens valg må være å forsvare 
de økonomiske og politiske 
interessene som i dag har størst 
betydning for det arbeidende fol
ket. Men sjøl om det i dag kan 
oppnås resultater i kampen, vil 
alltid nye problemer oppstå så 
lenge kapitalismen og imperialis
men fortsetter å eksistere. 

Som system er kapitalismen 
bygd på kapitalens ønske om pro
fitt. Et menneske eller en ar
beulsplass blir vurdert etter om 
de kan gl profitt. Dersom 
kapHaHøtene kan få mer prolJU et 
annet sted så tar de uten skrupler 
arbeidsplassene fra et helt lokal
samfunn, slik som på Knaben. 
Demokratiet er ikke reelt når fol
ket ikke kan bestemme over 
avgjørende ting som arbeid og 
leveforhold. 

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

Vi erkjenner at det ennå er 
langt fram til et sosialistisk 
samfunn og at det bare kan 
virkeliggjøres gjennom ar
beiderklassens egen kamp. Vi 
står i k k e for den oppfatning at 
arbeiderklassen, gjennom å 
stemme på Valgalliansen eller 
andre partier, kan oppnå sosialis
me i Norge. Men den sosialistiske 
målsettinga vil være grunnlegg
ende for valgalliansens arbeid. 

Ansvarlige utgivere og redak
tører for denne avisa til Rød 
Valgallianse: Finn Sjue og Ørn-
ulf Egge. · 

mot et møte der stortingsmann 
Ulveseth fra DNA skulle tale. Ar
beidskameratene våre sluttet 
spontant opp med underskrifter 
på et opprop i lokalavisa og bare 
35 mennesker møtte fram på 
møtet, deriblant personalsjefen 
på bedri'ften. Folk flest snur ryg
gen til Bratteli og Aspengren. 
Men foreløpig mangler vi enhets
fronten som kan organisere en 
slagkraftig opposisjon. Den må 
bygges opp nedenfra , med ut
gangspunkt i de lokale fagfore
ningene og deres situasjon. 

Det politiske grunnlaget som 
Rød Valgallianse står på, er 
svært bra sett ut fra forholdene i 
fagbevegelsen: - Klar marke
ring til høyre mot Bratteli og 
Aspengren og åpent for alle som 
konsekvent vil bekjempe mot 
deres og monopolkapitalens poli
tikk. Samtidig bør vi holde åpen 
muligheten for · samarbeid med 
Sosialistisk Valgforbund hele 
tiden . 

Dosent Tore Godal, Norges 
Tekniske Høyskole i Trondheim. 
Partiløs : 

- Det jeg har sett av grunnla
get for Rød Valgallianse er bra . 
Du vet det er alltids saker hvor vi 
kan være uenige, spesielt når vi 
kommer inn på begreper og prin
sipper som gjelder den lang-

Rød Valgallianse 
i alle fylker! 
Aksjonsuke 18.-23. juni 

Rød Valgallianse skal raskt 
bygges opp over hele landet. Det 
foreløpige Tillitsutvalget består 
av følgende personer : Laila 
Nor li, Henry Stokmo, Carl Henrik 
StØTITier, Kitty Strand, Ørnulf 

Blant annet disse personene i 
Oslo og Akershus har tatt initia
tivet til Rød Valgallianse av AKP 
(m-1) og uavhengige sosialister : 

Sigurd Allern, Frøydis 
Armand, Dagfinn Borgen, Bjarne 
Bondkall, Kjell Bygstad, Anne 
Karin Dyring, Ørnulf Egge, Met
te Eggen, Arnljot Eggen, Ake 
Fiskerstrand, Dagmar 
Gudmundson, Normann Gul
brandsen, Svein Gåsemyr, Vesle
møy Haslund, Karleif Halvorsen, 
Svein Haugsgjerd, Edvard Hoem, 

siktige målsettingen. Jeg er for 
eksempel usikker på et spørsmål 
som revolusjonen. Men når det 
gjelder hva som er viktig i dag, 
hvilke saker vi må kjempe for og 
hvordan vi skal bruke Stortinget, 
er det opplagt grunnlag for en 
bred enhet. 

Helst hadde jeg jo sett en 
samlet «venstrefront» til valget. 
Når det ikke gikk, får de partier 
som står bak Sosialistisk Valgfor
bund ta ansvaret. På meg virker 
det som disse heller vil ha en 
dør på klem mot DNA, enn full 
samling til venstre for det . 
Kanskje det er gjort for å få flere 
stemmer, jeg vet ikke. Men for 
meg står ikke DNA som noe «ar
beiderparti » og samarbeids
partner for oss som tilhører ven
strefløyen. 

Alfhild Rasmussen. Hjelpe
pleierske på Tromsø Sentralsyke
hus . Medlem av sykehusets 
personalforening. Partiløs. 

- Jeg synes at programmet til 
Rød Valgallianse er veldig bra, 
og tror at det må være flere som 
kan gå med i denne alliansen. Jeg 

Egge, Karleif Halvorsen, Tor Mo
stue, og Sigurd Allern. 

Når det gjelder alliansens 
videre planer ser de stikkords
messig slik ut: Fylkesutvalg 
opprettes, nominasjonsmøter i 
juni måned, presentasjonsmøter, 
lokale allmannamøter, valg
kampgrupper , fylkeskonfe
ranser, et nytt landsomfattende 
Tillitsutvalg velges, landskonfe
ranse avholdes 1. juli. Og husk: 
Stor aksjonsuke 18. - 23. juni! 

Vegard Holm, Espen Haavards
holm , Lars Klevstrand, Kari 
Krogh, Vesla Lange Nielsen, Lars 
Andreas Larsen, Sonja Lied, Lars 
Gunnar Lingås , Rigmor Luihn, 
Bente Løvaas, Kjell Moe, Tor Mo
stue, Gunnar Mjaaland, Laila 
Norli, Geir Næss, Egil Olsen, 
Anne Marie Ottesen, Turid Pet
tersen, Erik Plahte, Odd Rams
øy, Carl Erik Schultz, Rosa Seier
stad, Henry Stokmo, Kitty 
Strand, Carl Henrik Størmer, 
Tove Tjønn, Pål Wiik, Helge 
Øgrim. 

Abonner på Klassekampen! 
Abonner på Klassekampen, avisa til AKP (m-1) ! Kr. 60,- for ett år, 

kr. 35,- for et halvt, og kr.18,- for 3 mnd. Spesialtilbud for ungdomssko
le - og yrkesskoleelever, gymnasiaster. soldater, sivilarbeidere, ar
beidsløs ungdom og pensjonister: kr. 50,- for ett år, kr. 25,- for et halvt 
år, og kr.13,- for 3 mnd. Kan også kjøpes i Narvesens butikker. 

Jeg ønsker å abonnere på Klassekampen for . .... mndr., og vil 
gjerne få tilsendt regning. 

Ordinært abonnement 
Spesialtilbud 
(Sett kryss i den ruten som passer). 

Navn: ................................................................................... . 

Adresse: ............................................................................... . 

Poststed: .............................................................................. . 
Bilag ti! Klassekampen, avisa til AKP ( m•I), nr. 20, 1973. ----

har hele tida vært for at samar
beidet på venstresida burde om
fatte alle partiene som er enige 
på sakene som er stilt opp. 

Rød Valgallianse må kunne stå 
for det de sier , for eksempel må 
ne på sykehuset finne konkrete 
saker å stille krav om. Rød Valg
allianse må agitere for at folk 
skal stemme på dem . 

Rød Valgallianse bør når det 
gjelder forholdet til Sosialistisk 
Valgforbund holde tilbudet åpent 
fram til fristens utløp. Samtidig 
som Rød Valgallianse hevder sitt 
syn bør den ikke angripe Sosialis
tisk Valgforbund. Jeg mener det 
er helt galt at AKP (m-1 ) skulle 
trekke listene når de først tilbød 
samarbeid. 

Asbjørn Elden, sekretær i Moss 
Jern og Metallarbeiderforbund: 

- Slik det sosialistiske valgfor
bundet er blitt, er det nærmest et 

utvidet SF , et uttrykk for 
ulykkelig kjærlighet til venstre
sida i DNA. Men det er høyre
sida som dominerer DNA , 
og det blir det jo bare enda 
mer av når radikalerne går ut. 
Det må forsåvidt være enda mer 
logisk å hjelpe AKP (m-1 ), even
tuelt også med velment kritikk . 
Arbeidsfolk vil kunne behøve et 
slikt parti , det er ikke nok at D A 
er det beste av de borgerlige par
tiene. 

HVOR FINNER 
DU ALLIANSEN? 

Den midlertidige adressen til Rød Valgallianse er: Tollbugt. 7, 
Oslo 1. ( Inngang fra Skippergt.) Tlf.: 42 62 69. 

Postadresse: Boks 211, Sentrum, Oslo 1. 
Se i lokalavisa, på løpesedler o.l. etter adressene som valgalli 

ansen vil skaffe seg lokalt. 

Om navnet 
Rød Valgallianse 

Som kjent har Kommunal
departementet avslått å 
godkjenne AKP (m-l)s partinavn . 
For å sikre representasjon i radio 
og fjernsyn i valgkampen, har 
AKP (m-1) i samråd med det 
valgte Tillitsutvalget for Valg
alliansen, sett som den eneste 
praktiske mulighet å søke om re
gistrering av navnet Rød Valg
allianse. Juridisk sett blir altså 
dette AKP (m-l)s va1gnavn. Til
litsutvalget i Rød Valgallianse 

har politisk sett inngått denne av
talen med AKP (m-1): 

Alle nominasjoner og alt valg
materiell i Rød Valgallianses 
navn er samarbeidstiltak mellom 
AKP (m-1) og de uavhengige 
sosia lister som støtter Valg
alliansen. Alle uttalelser o.l. som 
partiet tar initiativ til alene vil 
være underskrevet av AKP (m -1) . 

Navnet godkjent 
I det avisa går i trykken får vi 

opplyst fra Kommunaldeparte
mentet at valgbetegnelsen Rød 
Valgallianse er godkjent. 

SEND STØTTE! 
Om du ikke finner noen representanter for Rød Valgallianse lokalt 

med en gang, så bruk denne talongen: 

TIL RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, Oslo 1. 

Jeg vil gjerne delta i valgarbeidet for Rød Valgallianse. 

Jeg ber om nærmere opplysninger. 

Jeg støtter Rød Valgallianse, og har sendt økonomisk støtte til 
Kampfondet, postgirokonto 2 20 81 30, postboks 9152, Vaterland, Oslo 1. 

navn 

····································································································· 
adresse 

..................................................................................................... 
yrke 

BESTILL AVISA! 
Ønsker du å spre denne avisa? Den koster 8 øre å lage. Er det urime

lig å foreslå at for eksempel 100 eks.pl. koster omlag en tier, mens 
1000 koster 25 kroner? Pluss 15 kroner ekstra for hver 1000? Om dere 
har dårlig med penger, så gi beskjed om det, si\ skal avisa komme gra-

tis. VI BESTil..LER AVISA TIL RØD VALGALLIANSE . 

............................................................................................ 
Navn : 

····································································•······················· 
Adresse: Postnummer 

······························································.····························· 
Antall eks.pl. mot postoppkrav: . .... 

Send bestillingen til Rød Valgallianse, postboks 211, Sentrum, Oslo 1. 
Samhold-Trykk, GjØvik . 
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Gl FOLKET HUS! 
av BjØrn Nilsen 

Da krigen sluttet 
hørtes det saging og banking Qveralt. 
Dag og natt sto folk på stiHasene, 
svingte hamrene og bygde bus. 
Murere og snekkere i vide overaller 
sprengte akkordene og gjenreiste landet - • 
rekker av husbankhus' skinte i sola , ' 
i Hammerfest, Narvik og Kristiansund, 
drabantbyene skjøt i været rundt Oslo. 

Ukevel fortsatte bolignøden 
og i 1952 demonstrerte fagforeninger, 
kvinneorganisasjoner og leieboerbevllgelsen 
under parolen «GI FOLKET HUS!» 
Mange bodde fortsatt i brakker og gamle rønner 
og løftene fra fredssommeren var ikke innfridd. 

Det hjalp 'bare så lite å bygge 
når bedriftene fikk vokse uten styring. 
Nye arbeidsplasser ble hopet opp i pressområdene 
og stadig flere fra utkantene ble tvunget det. 
Også på andre måter ble situasjonen vanskeligere, 
husbankrenta fikk l>egynne å stige, 
låne- og avdragsbetingelsene ble strammet hm,
bokostnadene føk i været. 
I dag har vi boligdyrtid, 
mens baier og spekulanter stortrives. 

Dette blir viktige spørsmål: 
Hvorfor har vi dyrtid og bolignød 
når politikerne hele tiden bal' sagt 
at alle har krav på et godt sted å bo? 
Tjener de egentlig kapitalen og profitørene 
mens de holder oss for narr med prat, prat? 

La oss samle oss og stole på egne krefter 
og med styrke reise de rettferdige kravene: 
Stans luksusbyggerne og boligspekulantene! 
Gi folket hus! 
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