
www.pdf-arkivet.no (2020)

SVØMMEBASSEN OG MOSJONSFLØY PA· 100 KVM. 

OG LIKEVEL FINNES IKKE PENGER? 

RØD VALG
ALLIANSE 
(ID(a►.1) og uavhengige sesialister) 

Valgavis for Oslo 

- Vil vi få fler og billigere 
boliger om vi stemmer Rød Valg
allianse? Vi spør Tove Nagel 
S y v e r t s e n, formann i Tillits
mannsutvalg et i Fagerbolt 
borettslag og medlem av OBOS' 
representantskap, nominert på 
Oslo-lista: 

lånet og står og godgjør seg med 
renter. Ikke rar t ~t Bolig
meldinga ble pressa igjennom på 
kort tid. -

SENK HUSBANKRENTA 
- Hva vil så Rød Valgallianse 

gjøre med boligproblemene? 
- Vi oppfordrer alle til å ar

beide i leieboerforeninger, 
- Nei. Vi vil ikke lure folk med . borettslag o.l. Folk må selv reise 

valgflesk. Vi vil heller vise til hva . kampen for billigere og bedre 
andre partier har gjort i praksis. boliger. En slik kamp vil vi støtte 
I fjor, da Stortinget behandlet konsekvent. Når vi vet at 70-80% 
Bratteliregjeringens bolig- av husleien på nyere boliger går 
melding, gikk alle inn for å heve . til renter og avdrag, ville et krav 
husbankrenta, og den nye om å senke husbankrenta til 2 1/2 
ordningen med utjamningslån ·. % bety bortimot halvering av 
virker fordyrende. Det en slipper husleia. Et slikt krav er rimelig 
i rente de første åra, legges til _. og vil få vår støtte. ---------------------

PERMANENT 
HUSLEIEREGULERING 

- Andre krav?-
- Ja, vi syns det er galt at 

15.000 familier i fullt arbeid ikke 
skal klare utgiftene til en vanlig 
leilighet, men ta i mot bostøtte fra 
renter på oppjusterte lån til eldre 
boliger. Staten får subsidiere 
boligreisningen med dyrtidsbe
vilgninger. Derfor krever vi per
manent husleieregulering. 

- DNK sier det er urettferdig 
når folk bor billig i eldre boliger, 
mens andre «bor seg ihjel» i nye 
drabantbyer.-
. - Ærlig talt. Folk i eldre 

boliger kan ikke ha skylda for at 
andre bor dyrt. Vi får det heller 
ikke bedre om alle skal bo like 
dyrt. Ikke ønsker vi at andre 
vanlige folk skal blø for oss 
heller. 

HVORFOR SA DYRT? 
- Men hvorfor er det da så dyrt 

å bo?-
- Det er flere grunner. En er at 

arbeidsplassene legges dit eierne 
finner det lønnsomt, og arbeids
krafta må bo. Vi får press
områder med enorme drabant
byer og svære blokker. Teoretisk 
skulle det bli billigere, men i 
praksis koster hver leilighet like 
mye som en enebolig. Storentre
prenør ene, leverandørene og 
bankene tjener grovt på oss. 

- Hva kan vi gjøre med dette? 
- En kan organisere s~g som 

sagt. Leieboerforeninger, 
borettslag osv. kan bli gode red

. . . . 

~;," 
I 

- I Oslo må vi få bukt med 
de høye boutgiftene. Der staten 
forsøker å skyve utgiftene over 
på oss vanlige arbeidsfolk må vi 
sva re med å kreve økte bevilg
ninger. -

Det er Tor Mostue, første
mann på Rød Valgallianses liste 
i Oslo som sier dette, og «an
svarlige» politikeres prat om at 
vi må finne oss i høye skatter og 
avgifter når vi krever økte be
vilgninger, imøtegår han med å 
vise til storkapitalens penge
pung: 

- Det finnes nok av penger . 
Jeg har jobba på boligbyggeren 
Brudevoldsvilla, 30-40 mål 
tomt og svømmebasseng like 
stort som Vestkantbadet . 
«Mosjonsfløy» på 100 kvm. 
Dette kosta si kkert 3-4· millio
ner! At storfolk bruker sli ke 
summer er likevel ikke det v ik
tigste. De store pengene for
svinner gjennom regnskapene. 
Der må v i slå t il. Se på lign ings
boka , ent rep renøren Høyer El 
lefsen A.S hadde null inntekt i 
1971 , men samtidig kan vi lese 
i av isene at han deltar i bolig
bygging i Afrika og i oljeeven 
tyret. Penger til investering er 
det nok av. Men til skatt finnes 
ikke en femøring. Dette firmaet 
er ingen ensom svale. Skatte
reglene legger opp til at storfi 
nansen kan bruke al le knep for 

å snyte skatt. Aker mek. betaler 
foreksmepl en brøkdel i skatt i 
forhold til Akerarbeiderne. 

At «ansvarlige» politikere 
ikke vil ta pengene fra de som 
har dem kommer klart fram når 
innstillingen om . boligskatten 
tar til orde for skattelegging av 
dugnad. 

- Rød Valgallianse vil slåss 
mot skattesnyteriet. Hvordan 
skal pengene brukes? 

- Pengene vil vi bruke til å 
stoppe prisgaloppen på boliger. 
Vi har ikke penger sier de, og 
øker husleia. Renter og avgifter 
stiger og egenkapitalen blir 
større. Samtidig prosjekteres 
veger til milliarder. Vi vil ha 
skikkelige skoler i de nye dra
bantbyene før vi får trafikkma
skiner til millioner. 

- Men storkapitalen sitter 
hardt på pengene. Kan de fri
gjøres bare ved et stortings
vedtak? 

- Jeg vil ikke gi noen fagre 
løfter. Det er det nok av andre 
som gjør. Men vi ser utviklingen 
av folkel ige kamper mot under
t rykk ingen. Leieboer forenin
ger og borettslag r uster seg. 
50 000 fagorgan iserte i Oslo 
stre ika mot matmomsen. dette 
kommer t il å gi resultater, og vi 
vil støtte folk der de slåss mot 
monopolkapitalen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■nu•~•• ■■■■ 
skaper i kampen for bedre og bil- 1--------------------------------, 
tigere boliger. De kan utvikles på 
samme måten som fagfore
ningene. Tenk om ei rekke leie
boerforeninger og borettslag stod 
enhetlig bak kravet om å senke 
husbankrenta samtidig som de 
forlangte skikkelig husleieregule
ring på førkrigsboliger, avslutter 
Tove Nagel Syvertsen. 

OSLO-LISTA 
1. Tor Most u e, murer. 

Styremedl. i Murernes Union, 
faglig leder i AKP (m•l). 

!. Kjersti Erle11oa, al
wrstteUiektur I .-yblogL Far
lD8DD l AKP (m-1) pi alvenltet. 

Forts. side 4 
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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 «so~alistisk 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 
k,innenes 
kamp 
De norske kvinnene er i dag 

undertrykt både 1>olitisk, økono
misk og sosialt. Rød Valgallianse 
vil spre opplysning om ulike 
former ror kvinneundertrykking i 
vårt samrunn, 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) Sosia li
s tisk 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 
(Jelta 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~eile til utbygging 
og undertrykking, sikre arbeids
folks økonomiske kår, skape ar-

- Krartig øking av barnehage
og daghjemplasser. 
- lik 101111 for likeverdig arbeid . 
- økt antall rødeplasser. og at 
rødestuene i distriktene må rå stå. 
- kvinnenes rett til sjølbestemt 
abort. 

Kvinner på rørsteplass: 
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 rørsle plas
sene: 
AP: 18 SV: 26 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_to AKP (ml), boks 
211, Sentrum, Oslo I. TIL 42 62 69. 

beidsplassei:. 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 Va.lgallianse. 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 
I><• 11rohlcmene som arbeidsfolk 

over hele landet stadig sterkere 
n•is<·r 11rotest og aksjon mot , 
01111står ikke tilreldig. De er et re
sultat av ka 1> it a I is m ens 
rovdrirt på mennesker og natur. 
Som system vil kapitalismen 
alltid streve etter mest mulig 
profitt, og rasere natur og bryte 
ned helsa til arbeidsfolk på sin 
Vt'i. 

Dt>t vi i Rød Valgallianse stiller 
opp mot kapitalismen er det 
s os i a I i s t i s k e samrunnet. I 
<>t slikt sa mrunn har arbeider
klassen sammen med andre 
gn1pper i folket, tatt fra kapitali
stene eiendomsretten til og kon
trollen over finansvesen, energi
kildene, industri, transport, kom
munikasjoner og handel. I et slikt 
samrunn vil produksjon for profitt 
t>rstattes med produksjon for å 
"dekke folkets behov . Sosialismen 
vil bety å utvikle landet etter 
1>laner som er skapt i masse
diskusjoner på alle arbeidsplas
ser og i alle lokalsamrunn - ikke 
bak byråkraters stengte dører . 
Med sosialismen vil arbeidsfolk 
for rørste gang rå virkelig demo
kra tisk kontroll med stats
apparatet og det økonomiske 
livet. 

En så omfattende forandring 
kan ikke gjennomrøres fra mini
stertaburetter. A frata de norske 
og utenlandske monopolene og 
andre kapitalister deres makt og 
eiendom, er en så stor oppgave at 
den rørst 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 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 rinne sted i 
by og bygd rør 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. 
summ~ne 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 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 iyktes 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 
efåpent 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 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 valgsamarbei ' 
med partene i Rød Valgallianse. 
Arsaken er at en skal opprette ei 
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 e 
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 FJER-NES 
RIKE BETALE 

-
de er forsikret for omlag 
325 000 000 kroner! 

DE RIKE BLIR 
STADI G RIKERE 

ska ttedebatten sies det at 
bare to muligheter finnes: Enten 
å legge større byrder på va nlige 
arbeidsfolk . eller å skjære kraftig 
ned på penger li l trygder. skoler. 
veier. osv. Vi mener a t det finnes 
en tredje mulighet: A ta fra de 

rengen. Ingen av d e m vil la de 

rike og lette • byrdene for de 
fattige. 

Det skal ikke m~·e til for å e at 
torfinansen skuffer inn store 

summer . Et ek empe l : Den 
:\orske Credi tbank alene har et 
m·erskudd på om lag 65 millioner . 
Piler at fo rde lak ti ge nedskriv
ninger er gjort. Av dette betalte 
banken bare 15 millioner i ska tt. 
dvs . 2:l prosent. Pengene finnes . 
Det som mangler er politisk vi lje 
til å skjære ned på s torkapita lens 
profitt. 

DE SKJUL TE RESERVENE 
1<:ksem plet med Jahre viser 

hva som er ,·alig å gjøre i norsk 
rederiverden. Forsiktig a nslått 
skri ves det «bort og vekk » ver
dier for om lag 2 milliarder år li g i 
dt• n norske handelsflåt en. noe 
som sjø lsagt e r skyhøyt over den 
virkelige ve rdiforringelsen. Dette 
kan rederne gjøre- med loven i 
hånd . Et eksempel: Rederiet 
Klaveness presterte i 1971 å be
tale den ubetydelige sum av kr . 
:):l 000 i ska ti av et overskudd 
telt er avskrivninger ) på omlag 1 
million. dvs. en skatt på 5 pro
sent. 

SKATTEFRI 
FONDSAVSETN I NG 

En annen må te å skjule re
servene på e r skattefri fondsav
setn inge r . Gjennom sine poli
tikere har s torka pita len s ikret 
slike fond som ska l sik re aksjo
nærenes utbytte til enhver tid . 
Det finnes distriktsutbyggings
fond ». en måle å øke makten 
gjennom n.ve fili a ler i distriktene. 
Det finnes investeringsfond. og 
fond til å dekke eventue lle tap i 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kronar 

framtida' Creditbanken har 210 
millioner i slike fonds . Jahre har 
:t\tl millioner . 

l ':\DEH\'l1HDERE \'ERDIEN 
PA :\KSJEH OG FAST 
EIE:\DO!\I 

:\ undervurdere verdier av 
aksjer og fast eiendom er også en 
hendig metode . Et eksempel : 
()~•no Industrier bokfører aksjene 
til lavest mulig kurs. slik a l ver
dien reduseres med nesten 15 
millioner' Dynos grunneie n
domnwr l'r bokført 10 millioner 
for lavt. hevder Næringsrevyen 
nr. l;y!(i fo r i år. 

Da tt erse lskaper og holdnings
selskapl1r er også en populær 
måte å skjule verd ier på. Ek
sempel : Industrigigantene Dyno 
og Kva•rner Industri er e r ikke 
minst på grunn av denne metoden 
fort opp med null i inntekt. Inn
tekten fordeles rundt om på mest 
forde la ktig måle . Internasjona le 
s torkonserner benytter også me
toden med å flytte kapita l og 
gjøre verdiene usynlige. Helt 
t~•delig er dette hos selskaper som 
ll oney Bull. Kodak Norge. NEBB. 
Norsk Texaco og Norsk Shel l : 
1 )isse opererer med null i inntekt i 
folge Likningsboka 1 

MED i\NDHE OIW: 
Dl'l går an å fjerne momst•n og 

st•nke de direkte skattene for ar
lwitlsfolk utt•n at 1kt hl't~T necl 
la g l!• sjnkt'lws og senking a ,. 
trni;tlent·. Det gå r an ved å skatt
lt·gge s torfinansen så dt>l virkelig 
nwrk t's og , ·pel å s kjært• inn på 
militærulgirtenl'. statens o,·t•r
skudd og s uhsidirne til nærings
liv('(! 

Kvar vart det av pengane? 
Det er eit spørsmål mange ar- dre g frå skatten, legg til 

beidsfolk med gc;,d grunn stiller trygdene, og reknar om krone
seg. For samstundes som vi dag- verdien i høve til prisstigninga 
leg får både høyre og sjå om koss som på desse 13 åra auka med 77 
velstanden i velstandssamfunnet prosent, finn vi at den verkelege 
aukar over alle grenser, kan folk inntekta - «disponibel realinn
lett forvisse seg om at ned i lønn- tekt» - på desse 13 åra auka med 
ingsposen har velstanden i k k j e snaue 3 600 kroner - nøyaktig 
teke vegen. Kvar då? 3 572. På 13 år. Frå 1971 til 1972 

Norsk Arbeidkgiverforening gjekk den verkelege inntekta ned 
(NAF) har hjelpt oss med ein del med 295 kroner. For ein einsleg 
av svaret. NAF's økonomisk sta- arbeidar med same inntekt gjekk 
tistiske kontor har rekna på ut- den ned med 234 kroner. 
viklinga av den verkelege inn- Går vi til andre kjelder, til 
tekta mellom anna for ein familie dømes Norsk Tenestemannslag si 
med to horn, brutto inntekt 1972: gruppe i Statistisk Sentralbyrå, 
35 000. Ein slik familie tente i 1960 har dei påvist at den verkelege 
brutto 13 919 kroner. Men om vi inntekta for statstilsette har gått 
io:ftirva/ ·-M;n' d'"'taf skatten Prisene steg~og vii 
inntektene i sitt og her ser vi ser hva det førte 
1S71 og 1972 hva som da blir til; disponibel 

l9i~ ~ r- __ 7 ~f~i~~~k~~--J 
,---, I 8.922 I 

_: 7.440;: : 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 
lliustrasjon frå heftet «Hvor ble det av peng~ne» - 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 varr fram til l. ok
tober. Tilbudet gjelder for nye 
abonnenter. Merk postgiroinnbe
talingskortet «Valgabonnement». 

ORDINÆRE 
ABONNEMENTPRISER 

1/1 år: kr. 60.00, 1/2 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. 

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 av 
prins Nordom Sihanouk, svara 
med å samle motstanden i eiri na
sjona l 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 bar 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 regjering! 
Samstundes må vi ta opp kravet 
på ny om at regjeringa no må sjå 
til å anerkjenne PRR, Den Provi
soriske ~evolusjonære 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 
r~presentantskapsmedlem 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 Oslo. 

I !an sier at splitte lsen i ar
ill'idl'rlwvegclscn ikke er el resul
t,11 av en kranglevoren venstre
side•. 

Denne splittelsen må DNA
ll'cll'lsen ta del fulle ansvaret for. 
I leie tida eller krigen har Ar
bc•idcrpart iel drevet en systema
tisk kommunisthets. ll etsen om
fattet også alle radikale i ar
beiderbevegelsen . I denne tida 

· gikk Arbeiderpartiet over til å bli 
et av de verste borger li ge par
t ienc . Det ble ført en po litikk som 
blant annet la mer skatt på de 
små. mens industriherrene ble 
gitt skatteletter i alle former. LO 
fulgte hakk i hel. Resultatet 
kjenner vi. c·n gjennomgående 
splittelse i arbeiderbevege lsen. 

SKi\TTESN YTE HIET 
G.JORT «LOVLIG » AV DNA 

- li vor står arbeiderfolk flest i 
dette hildet? e 

.Jeg tror EF-avstem ningen 
var el nei fra arbeidsfolk som 
ikke bare dreide seg om denne 
Del var et nei til tariff-politikken, 
l'l nei til momsen og til hele arbei
de rpa rtipoliti'kken . 

Folket er lei av å bli lurt gang 
på gang. Hva slags arbeiderpoli
tikk er det når en ska l betale mer 
i skatt enn lo-tre skipsredere til
sammen? Skattesnyteriet kalles 
«lovlig ». Ja . det er gjort lovlig av 
et parti som kal ler seg arbeider
parti 1 

CREDITBANKEN 

BESTEMMER 
- Nå har du jobb i Oslo etter å 

ha blitt tvangsflyttet fra Knaben. 
- Jeg er gammel Sage!le-gutt. 

Oslo er en by som har vært 
DNA-<lominerl 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 
sosia len for å klare utgiftene. 

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

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

UENIGE OM SMAPOSTER 
- Grøndahl, du er først og 

fremst knyttet til fagbevegelsen. 
llva 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 ti ng. Aspengren uttalte 
at den borger I ige regjeringa 
hadde brutt løftet sitt etter 
indekshoppet i juli , men DNA og 
de borgerlige er bare uenige om 
småpos ler. 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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DE VIRKELIG TRYGDE
MISBRUKERNE: 

Storbedriftene 
Inger Faaborg var medlem av 

NKP fram til 1971. I dag står hun 
på Oslo-lista for Rød Valgallian
se. Hun har vært lege på Gruner
løkka i 20 år og vi har bedt henne 
fortelle om situasjonen for tryg
dede , pensjonister og eldre. På 
spørsmål om det finnes trygde
misbruk, svarer hun: 

- Storbedriftene er de 
virkelige trygdemisbrukerne . 
Freia her på Grunerløkka for 
eksempel. Etter 20 år er det van
lig med slitasjeskader i armer, 
skuldre og nakke.Folk får «Freia
syke» .Bedriftslegen «anmoder» 
dem om å søke uføretrygd, selv 

om de har lyst til å arbeide. Det 
er billigere for kapitalen å la sta
ten betale trygd enn å bedre for
holdene på arbeidsplassen . Folk 
blir skjøvet over på trygd mot sin 
vilje, og som takk blir de skjelt ut 
for trygdemisbruk av Højdahl og 
Anders Lange. 

Jeg tror det finnes mange med 
«Freia-syke» i Oslo, - noe vi kan 
takke storbedriftene for. -

- Hvordan klarer folk seg på 
trygda? 

- Noen luksustilværelse fører 
de såvisst ikke. Mange har ikke 
råd til å kjøpe medisiner. Bolig
standarden er dårlig. Store deler 

• 
I Oslo 

av inntekten går med til oppvar
ming. Mange bor trangt. Flytter 
en familie , deler gårdeieren opp 
leiligheten i hybler. Fire familier 
om en entre , femten om et vann
klosset er ikke uvanlig . Ønsket 
om bedre bolig, -gjerne trygde
bolig, er stort. Saneringsplanene 
skal rette på dette blir det sagt, 
men hittil har vi bare sett for
slumming og utrygghet. Bruk
bare boliger rives, og det nye blir 
for dyrt. En må få satt en stopper 
for planene som gjør vondt verre, 
og i stedet få rimelig trygdeboli
ger som folk har råd til å bo i, -
sier Inger Faaborg. 

KVINNENE Il 

- Hvordan kommer kvinnenes 
kamp fram i Rød Valgallianses 
program? Vi retter spørsmålet til 
Kjersti Ericsson, nr. 2 på Oslo
lista: 

- I de fleste familier har kvin
nen hovedansvaret for å få en
dene til å møtes. Hver dag må 

hun utrette små mirakler med 
husholdningspengene for å kunne 
by mann og barn en anstendig 
levestandard. Kvinnene ser dyr
tida bedre enn mange menn, og 
jeg tror mange kvinner støtter 
våre krav om å fjerne moms og 
statsskatt på vanlige folks lønnin
ger. 

adresse 

yrke 

Ansvarlig redaktør for denne avisa er Halvdan Riisøen. 

- Men skatten går jo til sosiale 
goder sies det. -

- Det stemmer ikke. Kvinner i 
Oslo vet godt om mangelen på 
fødeplasser. Fødende kvinner 
kan bli henvist til Drammen, 
Drøbak eller Moss når det er 5 
minutter mellom riene! Likevel 
stoppet staten byggingen av føde

avdelingen på Aker, fordi helse
sektorens byggeløyvekvote for 
1973 var brukt opp. Den som har 
født bak skjermbrett i trekk.fulle 
korridorer, tror ikke mye på pra
tet om sosiale goder. 

De som forsøker å finne dag
hjemsplasser for ungene når de 
skal ut i arbeidslivet tror heller 
ikke på praten om sosiale goder. 
En må ha sterke medisinske eller 
sosiale grunner å vise til for å få 
en daghjemsplass. 

De som likevel skaffer seg ar
beid, får som regel dårligere lønn 
enn menn. Kvinnelønnen i indu
strien ligger 15-20 % under man
nens, i kontorarbeide 10 % under. 
Kvinnelige butikkekspeditører 
tjener hele 25 % mindre enn 
menn. Kvinnen es kamp er langt 
fra overflødig, og Rød Valgallian
se vil helhjertet støtte denne 
kampen. Men det avgjørende er 
at kvinnene sjøl organiserer seg 
og slåss for sine rettigheter . 

VIL DU 
VITE MER? 

18. aug.: Rød Valgallianses 
valgkampmøte i Chateau 
Neuf. 
20. aug.: Rød Valgallianse 
Fjernsynet. 
25. aug.: Rød Valgallianse 
Radio. 
28. aug.: Rød Valgallianse har 
telefonvakt i radio. 
4. sept: Folkemøte på Stor
torget. 

Ellers treffer du Rød Valg
allianse på stands og møter 
både i sentrum og ute i byde
lene. Kom og diskuter poli
tikken vår. 

1 

3. Kristian G r ø n d a b l, 
nleggsarbeider. Tidligere 

ormann i Knaben-arbeidernes 
ksjonsutvalg og tidligere kom
unestyrerepresentant i Kvines
!. Medl. av representantskapet 

· LO for Arbeidsmannsforbundet. 
5. Rigmor L u i b n, kurator i 
elsedirektoratet. Tillitskvinne i 
orsk Tjenestemannslag i regje

skvartalet. 
5. Turid P e t t e r s e n syke
eier. Hun var leder for Syke
leieraksjonen på lfllevål Syke

. us siste bøst. 
6. Henry S t o km o, sporveis

ooduktør. Nestformann i Oslo 
rveisbetjenings Forening, var 

entral i Sporveisstreiken for 
· ea år tilbake. 
7. Karleif H a l v o r e 11, 

ærling. Formann i Ymsskøte
le enes og l..al'Uqenea lntere
øeorgaaisasjen (Yl.I). 
8. Rosa S e i.r s t J1 d, program

ler i NRK. Tidl. i styret for 
øU4arlt t komiteea for 

~ietum. 
9. Sigurd A 11 e r a, forsknings

assistent. Fonnaøn i AltP (m-t,, 
tidligere formana i SUF eg MLG. 

10. Frøydis A r m a n d, skue
spiller. 

Il. Ake F i s k e r s t r a n it, 
tudeat ved ldrettsllegskolen i 

Oslo. Fo~ i aksjU1Utvalget 

12. Ellen P e d e r s e n, hu -
mor. Medlem av ledelsen f 
Kvinnefronten i Oslo. 

13. Svein Haugsgjerd, l -
ge ved Gaustad Sykehus. 

14. Ørnulf E g g e, fullmektig i 
Oslo Kommune. Sitter i Tillitsu -
valget for Rød Valgallianse. 0 -
ganisasjonssekretær i NKP under 
krigen. 

15. Bente L ø v a a s, indus 
arbeider på Freia. Medlem 
sentralkomiteen i AKP (m-1). 

Reservekandidater: 
16. Pål S t e i g a n, iodustria -

heieier på Asea - Per K e 
Studieleder i AKP (m•l). 

17. T-ove Syver. t sen, lære . 
Formann i Fagerbolt Boretts , 
medlem av representantskapet i 
OBOS. 

18. G ir N æ s s, teatera -
helder. Styremedlem i Film g 
Teatertebisk Foreniag, Ida -
formann ved Det NOl."IU Te , 
medl. av distriklsstyrea i Oal -
Akershus AKP (m-1). 

19. Inger F i b or I, leg . 
huatil 1971 medlem av NKP. 

28. Kjell W a b I, 
dent. Formann i IDtel'l!S8eGl"pllj
sasjooen for Fuujøasbe,1RJ111et1~ 

Zl. Toril B r e k k e, 
Tidl. styremedlem 
Gjennomsnittsalderen 

NEI .· TIL EKSOS 
. . . 

JA TIL TRIKK 
En som har kjent trafikkpro

blemene i Oslo på kroppen er 
Henry Stokmo, nestformann i 
Oslo sporveisbetjenings forening. 
Han sier at .folk bruker bil til og 
fra arbeide hovedsaklig på grunn 
av elendig utbygde offentlige 
kommunikasjoner. 

- Myndighetene forsøker å 
«bremse» på trafikkaoset med 
høye parkeringsavgifter, men 
dette endrer ikke trafikkpresset 
og forurensinga i Oslo. Milliarder 
blir bevilget til motorveier, sam
tidig som nyreiste drabantbyer 
står uten transportmuligheter. Et 
krav fra oss, - sier Henry Stok
mo som står på 6. plass på Oslo 
lista, - blir å forlange at fullt ut
bygde transportmidler står klare 
når folk flytter inn i nybygg. 

- Det må aldri bli noe hoved
prinsipp at kollektivtrafikken 
skal lønne seg, - sier han. 

- Arbeiderpartiet har alltid 
gått i spissen for en slik politikk. 
Resultatet er stigende billett pri
ser og nedskjæringer på arbeids
stokken. Dermed svekkes service 
og komfort i buss, bane og trikk. 

- Mot denne folkefiendtlige 
trafikkpolitikken må vi alltid ta 
utgangspunkt i arbeidsfolksbehov 
og ønsker, - svarer han når vi 
spør om Rød Valgallianses 
trafikkpolitikk. 

- Folket har gjennom press ut
satt nedlegging av trikken og 
bygging av motorveier. Solide 
talsmenn vi kan stole på, både i 
Storting og kommunestyrer, ville 
kunne følge opp slike saker også 
der, slutter Stokmo. 




