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Etter landskon/ eransen: 

- Å slåss for egne interesser og stole på egne 
krefter framfor vage valgfraser ser jeg som det 
viktigste ved Rød Valgallianse, sier Jørn Braa. For 
soldatene gjelder det nå å slåss, også ute på den 

- Men har soldatene det 
egentlig så ille? 

- Ja, absolutt. For den 
soldat som ikke har lønn eller 
annen støtte, er det ikke 
annet å gjøre enn å leve på 
foreldre, venner eller å ta lån. 
Dagpengene er det umulig å 
greie seg på. 

De økonomiske krava ble 
prioritert på Landskonfe-

ransen på Sola. Viktigst er 
kravet om gratis hjemreiser. 
Dette ville også løse et stort 
velferdsproblem. Det andre 
topp-prioriterte kravet er 
normal arbeidstid også for 
soldater. Nå er soldatene 
unntatt fra alt som heter 
arbeidervernlov og arbeids
tidsbestemmelser. Vi er 
faktisk den eneste gruppa i 
samfunnet som ikke har en 

Jørn Braa til høyre på bildet. 

• t RØD VALGALLIANSE ble stiftet av Arbeidernes 
Kommunistparti og en rekke uavhengige sosialister i 
mai etter at langvarige forsøk på å oppnå f u l l 
samling av kreftene til venstre for Arbeiderparti
ledelsen ikke førte fram. Rød Valgallianse vil: 

Kjempe for en konsekvent enhetspolitikk. 
. - Kjempe for folkets interesser på alle områder: 

mot dyrtid og skatteplyndring, mot kvinneunder
: trykking, for nasjonal sjølråderett og for internasjonal 

solidaritet. 
- Fast avvise at Arbeiderpartiledelsen er »sosia

listisk», de er borgerlige politikere som aldri kan 
danne noen arbeiderregjering. 

- Slå fast at bare sosialismen kan 1 ø s e 
arbeiderklassens grunnleggende problemer og be
kjempe ideen om at veien til sosialismen går gjennom 

: · storting og valg . •••••••••••..•••••••....................................... 

■ 
Vi spør tillitsmann ,Jørn Braa, BNI BRIG N. 

enkelte mo, for å drive gjennom de økonomiske krava 
som 'Landskonferansen på Sola stilte. Rød Valg
allianse støtter oss ubetinget i dette, slik som alliansen 
støtter andre folkegrupper. 

lovfestet maksimalarbeidstid, 
men en lovfestet minste
arbeidstid ! Ved siden av 
dette kommer kravene om 
høyere dagpenger, 600 kroner 
i dimmepenger og 20 prosent 
prissenkning på kantinene. 

Dette er rimelige krav, som 
det er stor enighet om. Men 
det som skiller oss fra de 
konservative er spørsmålet 
om hvordan de skal finan
sieres. Vår linje er at pengene 
finnes innafor det nåværende 
forsvarsbudsjettet, krava skal 
ikke føre til ett øre mer i 
skatt. Å si noe annet er bare å 
si det samme som at krava 
aldri kan bli gjennomført. 

- Den ideologiske under
trykkinga i det militære . .. 

- Den er sterk, og den 
skjerpes. Den enkelte soldat 
skal brytes ned, gjøres ute av 
stand til å tenke sjøl. Drill, 
kadaverdisiplin · og forfølging 
av enkelte . progressive er 
metoden. 

Viktige delkrav som her er 
reist er fri utsmykning av 

·forlegningsrommene, opp
heving av den tåpelige hilse-

og meldeplikten, bestemmel
sene om hår og skjegg og 
kravet om fri politisk virk- . 
somhet. 

Særlig ille har det vært for 
oss i Brigaden i Nord-Norge. 
Det blir alltid hengt på 
restriktive tilleggsbestem
melser når nye direktiv 
kommer nordover. 1 

Ett eksempel: Jeg var på 
tillitsmannsmøte i Brigaden. 
Viktigste punktet på dags
orden var »Soldat 73». Men da 
vi kom så langt, sa sjefen bare · 
noe sånt som at han var ikke 
interessert i å høre mer vas 
om »Soldat 73». Et medlem i 
Landsutvalget for tillitsmenn 
i Forsvaret ble nektet ordet 
av sjefen. 

- Hvilken betydning kan 
Rød Valgallianse ha . for 
soldatene? 

- På Setermoen har vi hatt 
et åpent møte med både 
soldater og sivile. 40 møtte 
fram - en god start. Gjennom 
diskusjonene fram mot valget 
kan vi styrke forståelsen for 
at soldatene sjøl må reise 
kampen for bedre forhold. 
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Soldatene brukes ·mot 
Toten-aksjonen! 

støtter 
Forsvaret 
athiesen 

Brukseier Mathiesen og hans forgjengere har i mer 
.enn hundre år prøvd å tuske til seg eiendomsretten til 
Totenåsen, et område som fra gammelt av har tilhørt 
totenbefolkninga som almenning. Totenfolket startet 
aksjon for å få almenningen tilbake, og aksjonen ble 

Erik 
Kristiansen: 

Det norske forsvarets his
torie er fullt av eksempler på 
at soldater er blitt komman
dert mot folket. Til vakt om 
streike brytere, til streike
bryterarbeid, til aksjoner mot 
»uregjerlige elementer». 

Dette er ikke noe nytt i 
andre land heller. I Sverige 
v11dtok den siste Verneplikts
konferansen med stort flertall 
å gå inn for lovforbud mot 

Idk Kristiansen 
Medlem av landsutvalget for 
tillitsmenn. 
Står på RØD VALG
ALLIANSEs liste i Hedmark. 

»militær trupp mot folket». 
Et slikt krav bør vi også reise i 
Norge. 

Et klart lovforslag med 
forbud mot bruk av soldater i 
indre samfunnskonflikter vil 
kunne bidra til å reise en 
sterk bølge mot slikt som 
skytingen på Steinsjøfeltet. 
Det vil være en verdifull 
støtte til soldatenes egne 
aksjoner. 

Arbeidere, bønder og sol
dater har i mange saker felles 
in.teresse, og må ikke la seg 
spille ut mot hverandre. Full 
støtte til Totenfolket! 

. . . . . ER NÅ ANMELDT 
AV DKØ FOR ORDRE
NEKT. 

støttet av soldater fra Sessvollmoen som skulle ha 
skyteøvelse på Steinsjøf eltet. Dette er en del av 
Totenåsen som Mathiesen har leid ut til staten for 
150 000 kroner i året. 3 av soldatene nektet å løsne 
skudd, og disse er nå tiltalt for ordrenektelse. 

-Amt-Erik 
Selliaas: 

Kompaniet mitt fikk på 
kort tid varselordre om at vi 
skulle ha skyteøvelse på 
Steinsjøfeltet. Vi ble med en 
gang skeptiske fordi vi kjente 
til at striden sto mellom 
Totenfolket og Mathiesen om 
dette området. 

I leiren på feltet delte 
Totenfolket ut løpeseddel 
med oppfordring: »Skyt ikke 

Amt-Erik Selliaas 
Tillitsmann for Kp. B 
Sessvollmoen 
Støtter RØD VALG-
ALLIANSE 

ett skudd». Vi sammenkalte 
allmannamøte og det ble 
vedtatt å foreslå skytestopp. 
Men så fikk vi beskjed om at 
skytingen skulle gå som 
planlagt. Det var ordre fra 
Forsvarets Overkommando, 
fikk vi høre. 

På tropps-allmannamøtet 
fatta vi et vedtak som fikk 
støtte av de andre i kompa
niet: »De av oss som skyter vil 
gjøre dette utelukkende av 
frykt for strafferettslige 
følger ... » 

Tre nektet å skyte, og er 
blitt truet av sivil dom . 

ARNT-ERIK ER NÅ AN
MELDT AV DKØ FOR 
ORDRENEKT. 
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ROD ·VALGALLIANSE . OM ·REITANSAKA: 

NATO-ØVELSEN 
. ' 

DET VIRKELIG 
KRIMINELLE 

Hovedtillitsmannen på 
Reitan har sagt fra at han har 
bidratt til å offentliggjøre 

telex-meldinga om NATO
øvelsen rettet mot bl.a. 
NATO-motstandere. Han har 
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begrunnet handlingen poli
tisk: At han anser det som 
uansvarlig politikk å la 
NATO-øvelser rettes mot 
NATO-motstandere, at det er 
et brudd på de demokratiske 
rettighetene og at offentlig
heten burde få vite om dette. 

Vi uttrykker vår fulle 
støtte til soldaten og det han 
er »skyldig» i: Å avdekke at 
Forsvaret driver øvelser rettet 
mot NATO-motstandere -
streikende arbeidere, studen
ter og likneride navngitte 
grupper. Vi er glad for at 
progressive soldater lar hen
synet til arbeidsfolks interes
ser gå foran den formelle 
loven - en lov som beskytter 
den folkefiendtlige forsvars
ledelsen og gjør ansvarsbe
visste soldater »skyldige». 

Det juridiske 
skyldsspørsmålet er uvesentlig 
i denne saken. Det virkelig 
kriminelle er · innholdet i 
NATO-øvelsene og de som 
står ansvarlig for en slik 
politikk. Dersom loven be
skytter militærøvelser rettet 
mot progressive politiske 
grupperinger og organisasjo
ner, er det desto større grunn 
til å handle som hovedtillits
mannen på Reitan har gjort : 
Å la hensynet til arbeidsfolks 
beste gå foran den personlige 
risiko for straff. 

Forsvarsledelsen og påtale
myndighetene legger nå opp 
til en prosess mot en soldat 

fordi han har reagert på 
militærøvelser som til og med 
er i strid med de retnings
linjene som tidligere forsvars
minister Jakob Fostervoll og 
nåværende forsvarsminister 
Johan Kleppe offentlig har 
innskjerpet. Disse retnings
linjene slår fast at slike 
øvelser i sitt innhold ikke skal 
rettes mot navngitte gruppe
ringer og organisasjoner. 

Forsvarets Overkommando 
føler seg kompromittert på 
grunn av telex-avsløringene, 
og prøver nå å velte 
skyldspørsmålet over på pro
gressive soldater. De forsøker 
å statuere et skrekkeksempel: 
Om Narve Trædal straffes 
tilstrekkelig hardt, håper de 
at dette vil virke avskrek
kende på videre progressiv 
politisk virksomhet i For
svaret. 

Rød Valgallianse opp-
fordrer alle progressive kref
ter til å støtte tillitsmannen i 
tida soin kommer og å reise 
en politisk opinion som gjør 
det umulig for påtalemyndig
hetene å lykkes i denne 
politiske prosessen. Vi vil 
også gi full støtte til liknende 
handlinger i framtida som kan 
bidra til å styrke arbeidsfolks 
kamp. 

Rød Valgallianse vil opp
fordre spesielt _ partiene og 
organisasjonene på venstre
sida til å vedta liknende 
støtteerklæringer. 
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Britiske krigsskip ved Island 

bt 
nata confidentia I 
øv f1rm sand» / nato hemmelig 
undergraving 
massemøter og demonstras1oner ved ekstrem,sfer I larv1k, 
bodø og tromsø. kommunistiske ant, nato løpesedler delt ut i 
oslo intens landsomfattende propaganda kampanje til 
støtte for kommunistisk anti nato virksomhet. soldater 
inv,teres til å støtte fienden . 
prioritert 
øvelse 
bt 

øvelse øvelse 

NATO-telex fra øvelse »Firm Sand», våren 19 73. 

..... partene bekrefter . . . . sitt ønske om å leve i 
fred med alle folk og alle regjeringer. 
Fra NATO-traktatens innledning 

Noen fakta: 
*Frankrike og USA har i perioden 1949-54 og 

· 1954-73 vekselvis angrepet, bombet og invadert 
Laos, Kambodsja og Vietnam. 

*Fra 1953 og utover undertrykte F ra n k r i k e 
folket i Algerie med blod. 

*B e 1 g i s k e tropper invaderte Kongo i begynnelsen 
av 60-årene og fikk styrtet den lovlig valgte 
regjeringen, ledet av Lumumba. 

*F ra n k r i k·e driver i dag kolonikrig i Tsjad. 
~ o r t u g a I driver i dag kolonikrig i Angola, 

Mocambique og Guinea-Bissau. 
*S t o r b r i t a n n i a har tropper i Irland og krigsskip 

rundt Island. 

De er besluttet på å trygge sine folks frihet .... 
Fra NATO-traktatens innledning 

Noen fakta: 
*port u ga I, fascistdiktatur siden 1926. Blodig 

undertrykking av all opposisjon. 
*H e 11 a s. Militærkupp i 1968, i nært samarbeid med 

den amerikanske spionorganisasjon CIA. All oppo
sisjon forbudt, full sensur. 

*T y r k i a. Militærkupp i 1970. I dag et fascist-· 
diktatur hvor henrettelser av opposisjonelle hører til 
dagens orden. 

*I N o r g e ble det høsten -72 og våren ~73 avslørt at 
øvelsene »Good Heart», »Strong Express» og »Firm 
Sand» bl.a. var øvelser i å slå ned på navngitte 
grupperinger og organisasjoner. Generalene setter i 
gang heksejakt blant soldatene for å stoppe 
»lekkasjene». 

/ 
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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, Oslc;, 1. 

Jeg vil gjeme 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 8l30, postboks 9152, Vaterland, Oslo 1. 

····································································································· navn 

adresse 

Brul< stemmeretten! 
Er det viktig å stemme? Ja, enhver stemme til Rød 

Valgallianse er en støtte til en politikk som må vinne fram 
for at folkets interesser skal sikres. Bruk stemmeretten din 
for enhet på venstresida, mot kapitalens og pampenes 
politikk og for sosialismen. 

Stemmeseddelen gir oss ingen virkelig makt over styre og 
stell i landet. De fleste viktige avgjørelser tas langt utenfor 
Stortingets vegger. Grunnlaget for om vi skal få igjennom 
våre krav ligger i den kampen folk sjøl fører, men 
konsekvente talsmenn som støtter denne kampen er viktig. 

Vi kan bruke stemmeseddelen til å uttrykke hva vi vil, -
slutt på utbytting og undertrykking - og til å skaffe oss 
talsmenn for denne politikken på tinget. 
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