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ULIIVIS FIR øst I 

Totalfredning av Øra 

ØSTLANDSPLANEN 
Ml ·STOPPES! 

Øraområdet ved Fre
drikstad er kjent over hele 
landet for sitt enestående 
fugleliv . Østlandsplanen, som 
innebærer atomkraftverk i 
Vestby og storflyplass i Hobøl, 
vil gjøre Øra til dypvannshavn 
for en storby i Fredri.kstad
Sarpsborg-regionen. Det er 
a\\el'ede bygget en molo som 
sperrer elvevannet ute fra 
området. Dermed blir det for 
mye salt i brakkvannet , og 
fuglebestandens livsgrunnlag 
truer med å forsvinne . 

Hvorfor får ikke Moss et 
skikkelig sjukehus til tross for 
alle fagre ord? Fordi det er 
billigere å sende folk til Sarps
borg og Fredrikstad enn å bygge 
nytt sykehus i Moss. Dette viser 
hva rasjonalisering er: Sykehus 
gir dårlig fortjeneste, derfor må 
det spares på utgiftene. Hensynet 
til 40 000 mennesker i Mossre
gionen spiller mindre rolle. 

Det nåværende sykehus er 
mangellullt utstyrt, og bare 100 
senger. · Samtidig er Moss en 
industriby med mange farlige ar
beidsplasser. Moss er også et 
kommunikasjonssentrum med 
mange trafikkulykker. 

Situasjonen blir stadig verre 
for folk. Nå skal det gamle føde
hjemmet gå over til å bli hvile
stue for kvinner som har født. Det 
betyr: 

Kvinner fra Moss kjøres til 
Sarpsborg når de skal føde, og 12 
timer etter fødselen kjøres mor 
og barn tilbake til Moss hvor de 
skal ligge å komme til hektene 
igjen! 

VI KREVER ET MODERNE 
SYKEHUS MED MINST 400 
SENGER OG TIDSMESSIGE 
FØDEAVDELINGER. Vi oppfor
drer alle til å gå med i kampen for 
dette kravet. 

Mot denne rovdrift på nat
turressursene har det vokst 
fram en opinion. 7 000 under
skrifter mot utbygginga har 
fått Miljødepartementet til å 
gå inn for å frede Øra
området. 

De ivrigste talsmenn for 
prosjektet er Arbeiderpartiet. 
Det har hindret debatt om 
saken i Fredrikstad bystyre 
og som vanlig gått i spissen 
for sentralisering og miljøra
sering. 

Men folkets kam p ha r a lle
rede gitt ' resultater, og de 
nærmeste mål i framtida er-: 

- Hull i moloen så elve
va nnet kan renne inn på Øra 
området igjen. 

- Totalvern av Øra. 

Denne saken viser a t Øst
landsplanen er diktert ut fra 
storfinansens snevre profitt
interesser, og det bl ir nød
vendig å reise en brei opinion 
for å presse Staten til å trekke 
hele Østlandsplanen tilbake. 

Edmund Eide: · 

DNA-LEDELSEN 
FORTJENER 
INGEN 
TILLIT 

Edmund Eide er førstemann på lista til Rød Valgallianse her i Øst
fold. Han er tidligere formann i Halden SF og nestformann i Østfold SF. 

·Idag er han bl.a. formann i Halden avdeling av Skog- og landarbeider
forbundet, og medlem av landsutvalget for Arbeiderkomiteen mot 
EEC og Dyrtid. Han er født i 1933 og har arbeidet sammenhengende i 
skogen siden 1949. 

- Hva mener du er den 
viktigste grunn til at folk bør støt
te Rød Valgallianse? 

- Vi forsøker å føre en poli tikk 
som forsvarer folkets interesser. 
Vi er danna av vanlige folk for å 
støtte folk i kampen for bedre 
kår , enten det nå er kampen for å 
få Saugbruksforeninga til å rense 
opp etter seg i. Iddefjorden, nytt 
sykehus i Moss, bedre og tryg
gere arbeidsforhold på flere av 
fylkets nøkkelbedrifter, elle r 
kampen for å trygge en livsfarlig 
vei e ller å få bort de usikrede 
jern baneovergangene. Jeg kan 
her nevne et eksempel som har 
vært bestemmende for hvorfor 
jeg i dag er med i Rød Valg 
allianse. I 1970 var jeg med på å 
samle inn over 1000 underskrifter 
i Tistedalen for å opprettholde en 
skolebuss på en livsfarlig vei . Vi 
fikk ingen støtte fra mitt eget 
par ti verken i Halden formann
skap eller i skolestyret, og de 
tusen protestene fra lokalbe
folkninga i Tistedalen ble til ingen 
nytte. Hadde Rød ·v algallianse 
vært danna den gang, ville det ha 
vært en opplagt ting å kaste seg 
inn i kampen på Tis~edølenes 
side. 

Folkets hovedfiende 
- Når folket må forsvare sine 

interesser så betyr jo det at folket 
har noen som kjemper i mot 
dem? Hvem mener du er folkets 
hovedfiender? 

- En ting vet alle arbeidsfolk 
og det er at det er storkapitalen 
som er deres fiender . Men har 
storkapitalen noen allierte ? Ja , 

storkapitalen har meget gode 
venner , og skal vi hjelpe folket i 
dets kamp l<an vi ikke ofte nok 
navngi storkapitalens venner . 
Det er ledelsen i DNA og LO . De 
har nytt godt av en sosialistisk 
velgermasse til tross for at de har 
vært lydig redskap for kapitalen 
gjennom alle år siden siste ver
denskrig . 

Enhet på 
venstresida 

- Dette er jo mektige fiender. 
Er det ikke da unødvendig at det 
er to valgallianser til venstre for 
DNA? 

- Det er høyst beklagelig. Men 
Sosialistisk Valgforbund har selv 
valgt å avgrense seg mot venstre. 
Dette oppfatter jeg som meget 
betenkelig, særlig på lang sikt . · 
Jeg oppfatter denne avgrensinga 
som en form for anti-kommuni
s me . Anti -komminis m en har 
aldri tjent folkets sak . Den ødela 
frontarb eidet mot · NATO
medlemskapet i 1949, den rev bort 
grunnla ge t for s olidaritetsar
beidet for det koreanske folket 
under Korea-kr igen , og ikke 
minst, den har svekka norsk fag
bevegelse de siste 25 åra. Bare en 
samlet venstreside kan gi håp om 
seier for folket. Jeg må også si at 
jeg er skuffet og betenkt over at 
valgforbundet har en slik nølende 
holdning til DNA-ledelsen. Man 
tjener ikke folkets sak hvis man 
ikke har et glassklart forhold til 
DNA-ledelsens foræderi mot 
norsk arbeiderbevegelse. DNA
ledelsen fortjener ingen tillit. ---
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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 poli- · 
tikere, og har ingen krav på prin
sipiell støtte eller lojalitet. Husk 
EEC-kampen! Fra sak til sak 
må vi avgjøre om DNA's forslag 
skal bekjempes eller støttes. 

Rød Valgallianse har vist en 
konsekvent vilje til å ta lærdom 

Støtt 
k,innenes 
lcamp 
De norske kvinnene er i da g 

undertrykt både politisk, økono
misk og sosia lt. Rød Valgallianse 
vil spre opplysning om ulike 
former for kvinneundertrykking i 
vårt samfunn, 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 sær-lig legge vekt på å 
delta i kampen for: 

Hva forteller 
listene? 

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

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

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

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

- Krartig øking av barnehage
og daghjemplasser. 
- lik lønn for likeverdig arbeid. 
- økt antall rødeplasser, og at 
fødestuene 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 : 
AP: 18 SV: 26 RV : -10 

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_10 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 konti:ollere økon
omien. 

Rød Valgallianse av AKP 1 ml) 
og uavhengige sosialister stiller 
derfor en ny type Stortingslister. 
Overalt er det folk med kamper
faring som er satt opp. I motset
ning til nesten alle andre lister 
har vi tatt alvorlig å få arbeidere 
og kvinner på topplassene. 

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

Rød Valgallianse 10. 
september! 

FOR ET SOSIA
LISTISK NORGE 
I)(' 1>rob(('mene som arbeidsfolk 

ov('r b"11- landet stadig sterkere 
r«-is«-r protest og aksjon mot, 
oppstår ikke tiHeldig. De er et re
sultat av ka p i ta I i s m en s 
rovdrift på mennesker og natur . 
Som system vil kapitalismen 
alltid streve etter mest mulig 
profitt. og rasere natur og bryte 
1l('d helsa til arbeidsfolk på sin 
vei. 

n"t vi i Rød Valgallianse stiller 
opp mot kapitalismen er det 
s o s i a I i s t i s k e samfunnet. I 
et slikt samfunn har arbeider
klassen sammen 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 
erstattes med produksjon for å 
'dekke folkets behov. Sosialismen 
vil bety å utvikle landet etter 
planer 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 sa mmen med 
å ndre 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 finne sted i 
by og bygd før sosialismen 
endelig er et faktum. 

13 JAHRE
SKIP FOR 
13 KRONER 
For 13 kroner kan du 

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

MOMS 
LA DE 

skatten kraftig. Og enda 
viktigere de svære· 
summene som skips
rederen skriver ned . 

. skipene sine med, har han 
rett i fØlge skatteloven å 
trekke fra når inntekts
skatten skal betales. Ser vi 
så på den virkelige verdien 
av Jahres skip, finner vi at 

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

Rød Valgallianse forsøkte alt: 

HVORFOR BLE DET IKKE FULl.j 
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 
underskriftsakJjoner. 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 - AfK 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 oppfordr" 
til enhetslister. Brevet etterlyste 
samtidig klargjøring av valgf or
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 
delta på noe møte av den karak
ter som landskonferansen for 
slo. 

Det er altså klart at valgfor
bundet først og fremst er en 
partibyggende koalisjon, ikke en 
valgfront for enhet på venstr 
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 

-
e er fors ikret for omlag 

~25 000 000 kroner! 

DE RIKE BLIR 
STA DIG RIKERE 

skattedebatten sies del at 
are to muligheter finnes: Enten 

å legge s tørre byrder på vanlige 
arbeidsfolk. eller å skjære kraftig 
1ed på penger til trygder. skoler . 
eier . osv. Vi mener al del finnes 

en tredje mulighet: A ta fra de 

rik<' og lette byrdene for de 
fattige . 

Det skal ikke mve til for å se at 
s torfinansen skuffer inn store 
summer . Et eksempel : Den 
l\orske Creditbank a lene har el 
o\'erskudd på om lag 65 millioner . 
!'tier a t fordelaktige nedskriv 
ninger er gjort. Av dette betalte 
banken bare 15 millioner i skatt. 
dvs . 2:1 prosent. Pengene finnes. 
Det som mangler er politisk vilje 
til å skjære ned på storkapita lens 
profitt . 

D E SKJULTE RESERVENE 
Eksemplet med Jahre viser 

hva som er valig å gjøre i norsk 
rederiverden . Forsiktig ans lått 
skrives det «bort og vekk » ver
dier for om lag 2 milliarder å rli g i 
den norske handelsflåten . noe 
som sjølsagt er skyhøyt over den 
virkelig<' 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. 
:;:i ooo i skatt av e t overskudd 
i etter avsk ri vninger ) på omlag 1 
million. dvs . en skatt på 5 pro
sent. 

SKATTEFRI 
FONDS/\ VSETNING 

En annen måte å skjule re
servene på er skattefri fondsav 
setninger. Gjennom sine po li 
tikere har storkapitalen s ikret 
slike fond som skal sikre aksjo
nærenes utbytte til enhver lid . 
Det finnes dis triktsutbyggings
fond ». en måte å øke makten 
gjennom nye filialer i distriktene . 
Det finnes investeringsfond, og 
fond li\ å dekke eventuelle tap i 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kronar 

framtida' Credi tba nken har 210 
millioner i s like fonds . J ahre ha r 
:l20 millioner . 

l ':\I>EH\'LTHDERE \'ERDIEN 
PA AKSJER OG FAST 
E IENI>Ol\1 

:\ undervurdere verdier av 
aksjer og fast eiendom er også en 
hendig nwtode . Et eksempel : 
J)~·no Indust rier bokfører aksjene 
til lavest mulig irnrs . s lik at ver
dien reduseres med nesten 15 
111 i 11 ioner! Dy nos grunneie n
domnwr e r bokført 10 millioner 
for lavt. hevder Næringsrevyen 
nr . l!yl(i for i år. 

Datter:selskapcr og holdnings
selskaper er også en populær 
måte å skj ul e verd ier på. Ek
sempel : Industrigigan tene Dyno 
og Kva'l'lll'r Industrier er ikke 
minst på grunn av denne metoden. 
fort opp med null i inntekt. Inn
tekten fordeles rundt om på mest 
fordl' laktig måte. Internasjona le 
~lorkonserner benytter også me
toden med å fl ytte kapital og 
gjore verdi ene usynlige . Hell 
tydelig er det te hos selskaper som 
lloney Bull. Kodak orge. NEBB. 
Nors k Texaco og Norsk She ll: 
Disse opererer med null i innt ekt i 
folge Likningsboka 1 

MED ANDRE ORD : 
I)('[ går an å fjel'lll' lllOlllS('II og 

Sl' llkl' ell' clir!'kte skatten!' for a r
hl'illsfolk ut1•11 at cl!'t betyr n!'d 
lagh' sjukphus og Sl'nking av 
tr~·gdc•n1·. Det gå r an v!'d å skatt
legge storfinansen så det virkelig 
nwrk!'s ol-( \ 'NI å skjæn• inn (lå 
militærutgiftC'IH' , statl'nS OVl'r
skudcl og subsidiene til nærings
livet ! 

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 bom, brutto inntekt 1972: 
35 000. Ein slik familie tente i 1960 
brutto 13 919 kroner. Men om vi 

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

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

,.Dette var 
inntutene i 

+1971 og 197~ , 
~.,,;.:,i;;.~··,._;:~ 

Men såtar skatten 
sitt Og h8r ser vi 
hv• som da blir 
f.9J!'..,,_;..,w •.. _,,~ ,.:~:.:.::7 

I 
,---, I 8.922 I 

Prisene steg og vi 
ser hva det førte 
t il; disponrbel 
realinntek1 ble i 
f!Jl!!QL!L,. . ,_,, ___ _.1 

: 7.440; : : 

1971_ ~ 1972 1971 19]2 I 

filustrasjon 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 vare fram til l. ok
tober. Tilbudet gjelder for nye 
abonnenter. Merk postgiroinnbe
talingskortet «Valgabonnement». 

ORDINÆRE 
ABONNEMENTPRISER 

1/1 år: kr. 60.00, ]..~ 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 ein na
sjonal frigjeringsfront, FUNK. 
Litt seinare vart Kambodsjas 
Kongelege Nasjonale Einskaps
regjering, GRUNC, leia av Sihan-

ouk, oppretta. Ko 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 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 Revolusjonære Regjer
inga i Sør-Vietnam. USA UT OR 
INDO-KINA! 

HVEM SPLITTER ARBEIDERBEVEGELSEN? 

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

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

li an s ier at splittelsen i ar
hl•i derbevege lsen ikke er et resul 
tat av en kranglevoren venstre 
side . 

Denne splittelsen må DNA
ll'cll'lsen ta det fulle ansvaret for . 
1 ll' le tida et ter krigen har Ar
lwide rparti et drevet en systema
tisk kommunis thets . Hetsen om
fattet også a ll e radi ka le i ar
lwiderbevege lsen . I denne tida 

· gikk Arbeiderpartiet over til å bli 
el av de verste borgerlige par-
1 iene. Det ble ført en politikk som 
blant annet la mer skatt på de 
s må. mens industriherrene ble 
gitt skat tel etter i a lle former . LO 
fulgt e hakk i he l. Resultatet 
kjenner vi. 1·n gjennomgående 
splittelse i arbeiderbevege lsen. 

SKATTESNYTERIET 
(;,JOHT «LOVLIG» AV DNA 

- li vor står arbeiderfolk flest i 
dl'tlc hildet? e 

.Jeg tror EF-avstemningen 
va r et ne i fra arbeidsfolk som 
ikke bare dreide seg om denne 
l>et var et nei til tariff-politikken, 
l'I nei til momsen og til hele arbei
dPrpartipolitikken. 

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

CREDITBANKEN 

BESTEMMER 
- Nå har du jobb i Oslo etter å 

ha blitt tvangsflyttet fra Knaben . 
- J eg er gammel Sagene-gutt. 

Oslo er en by som h;:i_r vært 
DNA-dominert lenge . En venter 
seg arbe iderpolitikk, 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 eller regj ering. 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 l bygges noe i del hele tatt. 

Vi må a ldri akseptere at finans
fyrstenes ønsker om mer for
tjeneste skal bestemme hvor ar
beidsplassene skal ligge. 

UENIGE OM SMAPOSTER 
- Grøndahl, du er først og 

fremst knyttet til fagbevegelsen. 
Hva med tariffoppgjørene? 

- Våre tariffrevisjon koplet inn 
regjeringa . Dette tåler vi ikke. Vi 
må fortsatt ha frie oppgjør der 
partene som skriver under på ta
r iffer 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 borgerlige regjeringa 
hadde brutt løftet sitt etter 
indekshoppet i juli , men DNA og 
de borgerlige er bare uenige om 
småposter. Kapitalen bryr seg 
ikke om hvem som sitter med re
gjeringsmakta av de partiene . 

Vi må nå gå inn for at fagfor
eningene blir gjenreist som 
skikkelige kamporganisasjoner 
igjen. Derfor er det også viktig å 
få fo lk 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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-Gjør fagbevegelsen til 
en kamporganisas · on 

Vi har hatt en prat med tre 
faglige tillitsmenn i Moss. 

De tre er: 
Asbjørn Elden - sekretær i 

klubben på TrioVing og sekre
tær i Moss Jern og Metall. 

Eirik Tveiten - formann i 
klubben ved Palm og sekretær i 
Moss Bygning. 

Øystein Berg - viseformann 
i klubben ved Elkem Rockwoll i 
Moss. 

- Hva er det viktigste for fag
bevegelsen å kjempe for nå? 

Elden: - Betingelsen for å 
komme videre i det hele tatt er at 
vi kl arer å gjøre fagbevegelsen til 
det den egentlig var: En kampor
ganisasjon for å ivareta a r 
beidernes interesser i dette sam
funnet , og å forandre samfunnet. 

Et konkret eksempel er hoved
avla len prgf. 6.4 hvor det står at 
del er uforenelig med tillits
mannens plikter å tilskynde eller 
medvirke til såkalt ulovlig 
konflikt. Delte setter en svart 
strek over resten av hovedav
talen og bransjeavtalene , fordi 
det gjør det ulovlig å kjempe for 
det vi har krav på . 

Tveiten: - Slike ting reduserer 
fagforeningene til diskusjons-

FELL 
Med DNA-toppen og Høyre i 

spissen, kjøres det ut mange ille
luktende standpunkter om land
bruket og forholdet mellom 
bønder og arbeidere. Men det 
skilles ikke mellom storbønder og 
vanlige bønder. Dette er en be
visst politikk for å oppnå bl.a.: 

- At småbruk legges ned, fordi 
subsidieordninga favoriserer 
store bruk. 

- A bryte ned enheten som blei 
skapt mellow bønder og ar
beidere under EEC-kampen. 

HVATRUER 
JORDBRUKET? 

Hva truer jordbrukets 
stilling i dag? 

klubber. og hindrer tillit s

mennene i å fylle sine egentlige 
tillitsverv . Særlig når en ser at 
den disponible reallønna har gått 
ned de siste åra, er dette en 
uholdbar situasjon . 
- Medlemmene slutter å gå på 
møtene også fordi de viktige 
sakene ikke blir avgjord der . Det
te kan vi rette opp ved å gi klub
bene og foreningene makt og 
myndighet. Vi må kreve at punkt 
i hovedavtalen som hindrer oss i 
å kjempe på en skikkelig måte 
fj e rnes. og undergrav e s like 
pa ragrafer ved rett og slett å gi 
blaffen i dem . 

Arbeidsfolk må sjøl avgjøre om 
de vi l streike og når det er enhet 
på en arbeidsplass om f. eks . en 
streik , må ingenting hindre at 
dette blir gjennomført. 

- Hva må gjøres? 
Tveiten: Vi på venstresida i 

norsk politikk <langt inn i sosial
demokraliell må legge snevre 
gruppe- og partiinteresser på 
hylla . Vi må gå sammen om å 
kj empe gjennom de sakene vi er 
enige om nå . Folkets interesser 
må gå foran alt annet. 

Elden: Ja helt riktig : Klassens 
interesser er selve grunn laget. 
Likevel som i 1889 trenger ar-

OG 

- Statstilskuddet til jordbruket 
går ned. En del av «alle» støtte
ordningene nyttes til å påvirke 
produksjonen ved å senke 
tilskuddet til et produkt og over
føre det til et annet, for å gjøre 
små bruk ulønnsomme. 

- Skatter og avgifter blir en 
stadig tyngre bør for vanlige 
bønder. 

- Dyrtida eter opp for
handlingsresultatene, for bønder 
som for arbeidere. 

- Forskjellen mellom det 
bøndene får utbetalt - og prisen 
på varene i butikken øker, til 
tross for subsidiene. 

- Finansk4pitalen rasker til 

beickrklassl'n el eget revoiu
sjona•r t kommunisti ske par ti som 
kan lede kampen for å styrt e det 
kapitalisti ske samfunnet . 

- lh-a nH'd fagbt•n•grlsrn og 
valgrt. Er dl'l riktig at fagforr
ningrr støtter politiske partier? 

T,·ritt'n : - Kollektivt medlem 
ska p - slik som e r vanlig i DNA i 
dag. binder og svekker foreninga. 
Fagforeninga e r klassepolitisk -
ikke part ipolilisk . 

Men - sjølsagt er del enhve r 
klubb og for enings re tt og plikt å 
s tøl te partier . f. eks . ved økono
misk s tøtt e ved valget. 

Eldpn : - En forening må 
fungere også utenfor fåbrikkpor 
ten . Bolig-. sosia l-. milj øpolitikk 
r. eks .. e r viktige ting for lønns
mottakerne . Derfor må vi være 
med de r avgjørelsene tas . Den 
lønna vi kj em per oss til gjennom 
ragbevegelsen skal jo brukes i et 
samfunn ell'!" det ikke er arbeider
klassen som har makta . Derfor 
vi l det være rime li g å s tøtte de 
partiene som bes t ivaretar våre 
interesser . sær li g loka lt. 

Hittil har det vært Arbeider
partiet . men i del sisle er dette 
mer og mer tvi lsomt . Men vi får 
jo se 

seg en økende andel av verdiene, 
også i landbruket: Renteomkost
ningene har økt drastisk, og 
mindre bruk har vanskeligere for 
å få lån. 

- Når det gjelder støtte til 
næringslivet, mottar både land
bruket og industrien det. Vi ser 
hvordan vanskeligstilte kom
muner blir pressa til å utbetale 
kjempebeløp til kapitalherrenes 
industrireising for i det hele tatt å 
få beholde arbeidsplasser. 

DE VIRKELIGE 
BUKKENE 

Det er folks skattepenger og 
midler fra folketrygdfondet som 
brukes til å subsidiere industrien 
og strukturrasjonaliseringa. Men 
det forteller splittelsesmarkerne i 
DNA-ledelsen og Høyre ingenting 
om. Det er bøndene som blir ut
pekt som syndebukker, men de 
virkelige bukkene har vi et annet 
sted: Nemlig monopolkapitalen 
som er de parasitter som utsuger 
hele det arbeidende folket. 

Vi må støtte bøndenes kamp for 
bedre kår, for bøndene har de 
samme fiende som resten av det 
arbeidende folket. 

Sl 
I HTPOlD 

1 Edmunct Eide, skogsarbeider, 
Halden. Formann i Halden 
avd. av Skog og Landarbeider
forbundet. Sekretær i Tiste
dalen Velforening. Medlem av 
Halden Skogråd. Formann i 
Haldenavd. av Jeger og Fiske. 
Medlem i LANDSUTVALGET 
FOR AKMED. 

2 Anita Bødtger, skiftarbeider, 
Moss Glassverk, Moss. Sekre
tær i Moss Glassarbeiderfore
ning. 

3 Arild Jensen , industriar
beider, Fredrikstad. 

4 Kari Dahle, lærer, Halden. 
5 Per Thun Paulsen, gårds
arbeider, Trøgstad. 

6 Iren Hansen, funksjonær, 

3. mann på Rød Valg
allianses liste i Østfold er 
Arild Jensen , verkstedar
beider fra Fredrikstad. Han 
har erfaring både fra arbeid i 
politisk frontarbeid og i fagbe
vegelsen. Han er formann i 
Arbeiderkomiteen mot EEC 
og Dyrtid i Fredrikstad. Han 
var formann i FNL, gruppa 
samme sted, samtidig som 
han har tillitsverv i fagbeve
gelsen. Han var også formann 
for Faglig 1. mai front i Fre
drikstad i år, som arrangerte 
et 1. mai-tog med 340 delta
gere - en stor seier for en
hetslinja. 

Moss. Formann i Kvinne
fronten, Østfold. 

7 Marit Werner Haabeth, barne
hagelærer, Fredrikstad. 

8 Ingrid Hansen, husmor, 
Halden. 

9 Tor Inge Berge, lektor, Fre
drikstad. 

10 Roar Svanstrøm, industriar
beider, Skiptvedt. 

11 Josef Jørgensen, industriar-
beider , Skjeberg. Tidl. 
formann i Østfold NKP. 

12 Paul Egil Norberg, verksted
arbeider, Moss. 

13 Andreas Mosken, lektor , 
Halden. 

14 Bjarne Iversen, lærling, Skje
berg. 

Anita Bødtger er nr. 2 på 
Rød Valgallianses liste i Øst
folkd. Hun er fra Moss og job
ber på Glassverket. Hun er 
ung, bare 21 år, men har til 
tross for dette gjort seg sterkt 
gjeldende i faglig arbeid. Hun 
er sekretær i Moss Glassar
beiderforening og tilitskvinne 
på skiftet sitt på jobben. Hun 
er spesielt opptatt av de 
problemene som møter 
kvinnene i arbeidslivet og 
kjemper for at fagbevegelsen 
skal bli en organisasjon som 
kvinnene virkelig er tjent 
med. 

SEND STØTTE 
Rundt om i fylllll finnes det allerede eller vil det bil dauet 

lokale komiteer av Rad Valgalllanse-Dersom du ...., • bil 
med i arbeidet, ØBSker i slå av en prat, Hiker materiale øallk 
slag, 8' ta køntakt med oss! Øbomomisk støtte t....- 918' 
godt med. 
~virer: ~-.er . 

Rød 

Gjmk. 




