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Røo· 
VALG
ALLIANSE 

(AKP (m-1) 

og uavhengige 

sosialister) 

Valgavis for Vestfold 

Brukseier G. A. Treschow: 

EN RIK 
• 

MANN -UTEN 
SKATT 

SE SIDE 4 

IRBEIDSPLASSEI DEi FOLi 
IIL IO! 

Her er Odd Olafsen og Mildrid Olafsen - som står på 10. plass, godt kjent i fylket på grunn av 
sangen og musikken sin. 

Odd Olafsen fra Vassås i Hof 
er førstemann på Rød Valgalli
anses liste i Vestfold . Olafsen 
er 41 år. far til fire mellom 9 og 
17 år. Han er veiarbeider. 
Varamann til landsstyret i 
Norsk Arbeidsmannsforbund 
og medlem av AKP( m-1) . 

- Hvorfor stiller Rød Valg
allianse av (m-1) og uavhengige 
sosialister liste i Vestfold i år? 

<<ET STED 
I VÆRE>> 
FOR 
IIRII! 

Dagrunn Enzenberger er lærer 
fra Tjøme, 44 år og står som num
mer to på lista til Raud Valg
allianse i Vestfold. 

- Det -er seks kvinner på valg
alliansens liste i Vestfold. Betyr 
det noe for kvinnekampen? 

- Ja , det vil bety at kvinnene 
på en langt bedre måte kan ta opp 
sin egen kamp fordi vi føler disse 
problemene sterkest på kroppen . 
Det er en gledelig tendens at Rød 
ValgaJJianse alle steder i landet 

- Det arbeidende folket i dette 
fylket som ellers i landet har 
tusenvis av saker som må løses, 
Bli kvitt momsen, arbeidsplaner 
der folk vil bo, osv. I de fleste av 
disse står folket mot storkapita
len og staten. Sjøl om Stortinget 
har liten makt, og er som et sand
påstrøing:,organ å regne, kan det 
om folket tvinger det, gjennom
føre en del saker som storkapita
len ikke vil sabotere, av frykt for 

har en fyldig representasjon av 
kvinner . 

- Men kan kvinnenes kamp 
vinnes 1>å Stortinget? 

- Kvinnene vil selv best kunne 
ta opp kvinnekampen på Stortin
get med konkrete dagskrav. Men 

torlinget kan ikke løse våre 
amfunnsproblemer, det er heller 

et hjelpemiddel til å nå flere folk 
og få ut vår politikk. Samtidig er 
det vi ktig å avsløre Stortingets 
mangel på evne til å løse folks 
problemer. 

DEN LOKALE 
KVINNEKAMPEN 
-hvor sterkt står den lokale 

kvi-nneka mpen? 
- Vi har kommet et stykke på 

vei med kvinnekampen her i 
Vestfold. Kanskje en liten sak, 
men til og med konservative 
aviser har nå begynt å bruke 
fellesbetegnelser for ulike yrkes
grupper som servitør, lærer, in
struktør, osv . Det er imidlertid 
langt igjen spesielt når det gjel
der de viktigste sakene. En skrik
ende mangel på barnehager og 
daginstitusjoner fører til at 

å miste den demokratiske maska. 
GODE LØSNINGER 

Men viktigere er det at vi me
ner vi har gode løsninger for 
mange av disse sakene, og vil be
nytte valgkampen til å få dem 
fram. Får vi noen valgt, er Stor
tinget en viktig talestol hvor vi 
kan få gjort folk kjent med en del 
av politikken vår. Men vi tror 
ikke det er mulig å gjennomføre 
virkelig dyptgripende forandrin-

mødre med barn under skoleplik
tig alder ikke kan ta seg jobb , noe 
som er mer og mer nødvendig på 
grunn av sterkt økende dyrtid . 
Tenk hare på matmoms og hus
leia. 

Lik lønn for likeverdig a rbeid 
er videre et selvfølgelig krav for 
kvinner i yrkeslivet. Kvinne
undertrykkinga skjer ikke bare 
rent lønnsmessig . Vi har typiske 
«kvinneyrker » - en ren_gjør 
ingsarbeider kan for eksempel bli 
betalt med ned til 8 kroner pr . 
time. Flere arbeidsgivere søker 
derfor bevisst etter kvinner for å 
kunne presse ned lønna . 

Sjølbestemt abort og til
strekkelig fødeplasser for de som 
skal føde burde vært selvsagte 
ting i dag. Men her må mye 
gjøres! 

RESULTATER? - Kan vi se 
noen resultater av kvinnenes 
kamp til nå? 

- Jeg tror folk ser positivt på 
det som skjer nå. Ikke minst gjør 
det seg utslag i yngre familier 
hvor også mannen forstår at de 

ger gjennom Stortinget. Det er 
det folket sjøl som må gjøre. 

- Du sa at staten står på stor
kapitalens side. Har du noen eks
empler på det? 

ARBEIDSPLASSER 
DER FOLK BOR! 

- Norsk distriktspolitikk pre
ges av at alle, ikke minst stor
tingspolitikerne, snakker desen
traslisering, mens stadig flere 
tvinges til å ta arbeid der kapita
len vil, langt vekk fra hjemmet. 
Oftest betyr dette på store steder. 

Et lokalt eksempel kan kanskje 
vise hva jeg mener . I Hof har vi 
en mellomstor bedrift, Ha.sJt:
stads Bruk. Fra 1968 har den fått 
gunstige lån fra det statlige 
Distriktenes Utbyggingsfond. 
Fra før av var denne bedriften 
godt stilt. Samtidig var det også 
på tale at en tilsvarende bedrift i 
Lågendalen skulle få lån. Dette 
var en svak bedrift som lå i et 
område uten andre arbeidsplas
ser. Men det var Haslestad som 
fikk lånet, og som kunne eks
pandere på andre bedrifters be
kostning. Dette førte til heller 
færre arbeidsplasser enn før, på 
grunn av kraftig rasjonalisering. 
Heller ikke fikk Hof kommune 
større skatteinntekter. I Lågen
dalen pendler nå folk til Dram
men for å få arbeid. Den enes
te som tjente på denne «dist
riktspolitikken» var Haslestad. 

PRF.SS NEDENFRA! 
- En 81Blen aktuell sak i denne 

delen av fylket er E-18 gjennom 
Holmestrand. Fra enkelte blir det 
hevdet at det var AKP (m-1) som 
sto bak aksjonen. Hva mener du 
om den? 

Nå var det ikke AKP (m-1) som 
sto bak aksjonen. De som organi
serte den var i hovedsak ungdom 
fra Hohnestand, bl.a fra Rød 
Ungdom. Men det vittigste er 
etter min mening at aksjonen 
viste at det er nødvendig å skape 
press nedenfra før byråkratene 
begynner å inter-euere aeg for det 
som opptar vanlige folk. 

Og slik er det vel nå ,- alle om
råder. Vanlige folk må presse 
fram forandringer. Om vi ikke 
gjør det, blir vi ikke kvitt mat
momsen, får vi ikke skjerpet be
skatning på storkapitalen, slipper 
vi ikke statsskatt på vanlige ar
beidsinntekter, blir ikke kvitt 
tvungen lønnsnemd, får ikke 
styrket demokratiet i fagbevegel
sen, får vi ikke arbeidsplasser 
der folk bil bo. Vi kunne fortsette i 
det uendelige og nevne saker som 
det må bli gjort noe med. 

Men en ting vil jeg si til slutt. 
Det sies så ofte at en kaster bort 
stemmen ved å satse på et Ute og 
ungt alternativ uten store man
datsjanser. Men den eneste må
ten å kaste bort stemmen på, er å 
stemme mot sin egen overbevis
ning, sier Odd Olafsen. -

Dagrunn Enzeaberger. 

huslige gjøremål må deles . Sam- kvinnene vianer fram samtidig 
arbeidet i hjemmet styrker kon- med at menn må hjelpes til et 
takten, ikke minst mellom far og riktigere syn på kvinnen og fa. 
barn. milien, slik at begge kan stå sam-

Ingen er tjent med en spilttelse men i kampen mot impreialisme 
mellom kvinne og mann. Det er og kapitalmakt som er vår virke
også i mennenes interesse at . lige og felles motstander. 
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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 
m å vi avgjøre om DNA 's forslag 
ska l bekj empes eller s tøttes . 

Rød Valgallianse har vist en 
konsekvent vilje til å ta lærdom 

Støtt 
k,innenes 
kamp 
De norske kvinnene er i dag 

undertrykt både politisk, økono
misk og sosialt. Rød Valgallianse 
vil spre opplysning om ulike 
former for kvinneundertrykking i 
vårt samfunn. og vi vil arbeide 
for oppslutn ing om de krav 
kvinnebevegelsen sjøl har reist. 
Det er kv innene som må gå i spis
sen for egen frigjøring! 

Vi vil særlig legge vekt på å 
de lta i kam pen for : 

Hva forteller 
listene? 

en fore løpig oversikt over listene 
til Arbeiderpartiet ( AP ) Sosiali
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 
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 årsakene til utbygging 
og undertrykking, sikre arbeids
folks økonomiske kår, skape ar-

- Kraftig øking av barnehage
ov; dav;hjemplasser. 
- lik lønn for likeverdig arbeid. 
- økt antall fødeplasser. og at 
fødestuen(' i distr ikte ne må få stå . 
- kvi nnenes r('tt til sjølbestemt 
abort. 

Kvinner på førsteplass: 
AP : :1 a v 19 

SV: 2 av 19 
RV: 6 av 19 

Kvinner på annenplass: 
AP : 4 av 19 
SV: 5 a v 19 
RV : 12 a v 19 

Antall nominerte k vinn e r 
tilsammen på de fem første plas
sene: 

AP : 18 SV: 26 RV : -10 

Kvinnelig arbeidskraft - Bergene sjokoladefabrikk i Oslo. 

Bestill 
materiell 

Rød Va lgallianses opprop, ung
domsavis, kvinneavis, bygdeavis, 
soldatavis, p lakater, merker, 
va lghåndbok m.m. kan bestilles 
hos Rød Valgallianse sentralt. 
Adresse: C,fO AKP (ml), boks 
211, Sentrum, Oslo I. Tlf . 42 62 69 . 

beidsplasser der folk vil bo. Men 
vi firveksler ikke sosialismen 
med sosiale reformer, med bank
nasjonalisering og borgerlig 
statsdrift. Sosialismen betyr at 
arbeiderklassen, sammen med 
andre grupper i folket, stats
makta fra den herskende kapital
istklassen og kontrollere · økon
omien. 

Rød Valgallianse av AKP (ml ) 
og uavhengige sosialister stiller 
derfor en ny type Stortingslister. 
Overalt er det folk med kamper
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 
D<• problemene som arbeidsfolk 

o,·t•r lwh• la111lt'l stadig sterkere 
n •ist'r protest og a ksjon mot , 
011pslå r ikke tilfeldig. De e r et re 
sultat a\' ka pi ta I is m ens 
rovdrift på mennesker og natur. 
Som system vil ka1Jitalismen 
alltid streve etter mest mulig 
profitt. og rasere natur og bryte 
1wd h<'lsa til arbeidsfolk IJå sin 
\'('i. 

Dt't vi i Rød Valgallianse stiller 
0IJI> mot kapitalismen er det 
s os i a I i s ti s k e samfunnet. I 
t•t slikt samfunn har arbeider
klassen sammen med andre 
v;rupper i folket, tatt fra kapitali
stene eiendomsretten til og kon
trollen over fina nsvesen , energi
ki ldene. industri , tra nsport , kom 
munikasjoner og ha ndel. I et slikt 
sa m funn vil produksjon for profitt 
<'rs ta ttes med produksjon for å 
'dekke folk ets behov. Sos ia lismen 
vil be ty å utvikle la ndet etter 
pla ner som er skapt i masse
diskusjoner på a lle arbe idsplas 
ser og i a lle loka lsamfunn - ikke 
bak byr å kraters s tengte døre r. 
Med sos ia lismen vil arbeidsfolk 
for første gang få virkelig demo
kra ti sk kontroll m ed s tats 
a ppara te t og de t økonomiske 
live t. 

E n så omfattende forandrin g 
ka n ikke gjennomføres fra mini
stertaburelter. A frata de norske 
og utenla ndske monopolene og 
andre kapitalis ter deres makt og 
eiendom . er en så stor oppga ve a t 
den først kan løses når hele a r
be id e rklassen sa mm en med 
andre grupper i folke t er mobili
sert for å løse den . 

Vi i Rød Va lga llia nse m ener at 
arbeidsfolk ikke kan kjem pe seg 
fram til sosia lismen gjennom 
Stortinget. Arbeidsfolks kam p 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 sosia li smen 
endelig er et faktum. 

13 JAHRE
SKIP FOR 
13 KRONER 
F or 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 Dl 

skatten kraftig. Og enda 
vik t igere de svære 
summ ene som skip s
rederen skriver ne d 
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 a t 

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

Rød Valgallianse forsøkte all: 

HVORFOR BLE DET IKKE FUL~ 
SAMLING PA VENSTRESIDA? 

Hvorfor har det ikke lyktes å 
samle hele venstresida i ett liste
alternativ? Det spørsmålet har 
naturlig nok mange stilt seg. Her 
er en kort sammenfatning av hva 
som skjedde: 

Først på året deltok marxist
leninistene aktivt i arbeidet for 
enhetslister , bl.a. gjennom 
underskriftsaksjoner. SF stilte 
seg på dette tidspunkt avvent
ende til hele saka. 

AKP (ml )s stiftelseslandsmøte 
i februar vedtok å arbeide for 
valgsamarbeid med andre par
tier og grupper på venstresida. 

Etter bruddet DNA - AIK ble 
Sosialistisk Valgforbund opp
rettet. SF, AIK og KNP gikk inn 
for boikott av AKP (ml). 

1. mai lyktes det de fleste 
plasser likevel å samle hele 
venstresida i enhetstog. 

29. mai innledet AKP (ml) et 
samarbeid med uavhengige sosi
alister under navnet Rød Valg
allianse. Tilbudet om full samling 
stod fortsatt ved lag. 

1. juli avholdt Rød Valgallianse 
av AKP (ml) og uavhengige sosi-

alister sin første landskonfe 
anse. Det ble der vedtatt å send 
et åpent brev t il Sosialistisk Valg 
forbund med en siste oppfordrin 
til enhetslister. Brevet etterlys 
samtidig klargjøring av valgfo~ 
bundets holdning t il DNA-led 
elsen. Dersom felles-lister ikkl 
ble realisert ønsket Rød Valga~ 
anse en minst mulig fientlig hol 
ning mellom partene i val 
kampen. For å diskutere dette o 
andre problemer av interesse bl 
det foreslått et felles møte. 

Svaret fra Valgforbundet1 
hovedstyre kom først i august 
Det kan sammenfattes slik: Ledi 
elsen i Sosialistisk Valgforblll1<j 
ønsker ikke noe valgsamarbei 
med partene i Rød Valgallianse 
Arsaken er at en skal opprette el 
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 ed 
partibyggende koalisjon, ikke e 
valgfront for enhet på venstre 
sida arbeiderbevegelsen 

Støtt valgkampen økonomisk 
Send pe·nger til Kampfondet 

Postgiro 2 20 91 30 postboks 9152, Vaterland, Oslo 1. 
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'N KAN FJERNES 
RIKE BETALE 

-
er forsikret for omlag 

5 000 000 kroner! 

DE RIKE BLIR 

STADIG RIKERE 

skattedebatten sies det at 

re to muligheter finnes: Enten 

legge større byrder på vanlige 

beidsfolk. eller å skjære kraftig 

d på penger til trygder. skoler. 

ier. osv. Vi mener at det finnes 

tredje mulighet : A ta fra de 

rike og lette b~Tdene for de 

fattige. 
Det skal ikke mve til for å se at 

storfinansen skuffer inn store 

summer . Et eksempel: Den 

:\orske Cred itbank alene har et 

overskudd på omlag 65 millioner. 

etter at fordelaktige nedskriv

ninger er gjort. Av d'ette betalte 

banken bare 15 millioner i skatt. 

dvs . 2:1 prosent. Pengene finnes. 

Det som mangler er politisk vi lje 

til å skjære ned på storkapita lens 

profitt . 
DE SKJULTE RESERVENE 

Eksemplet med Jahre viser 

hva som er rnlig å gjøre i norsk 

rederiverden. Forsiktig anslåt t 

skrives det «bort og vekk » ver

dier for omlag 2 milliarder årlig i 

den norske handelsflåten . noe 

som sjølsagt er sky høyt 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 . 

:1:l 000 i skatt av et overskudd 

ll'tter avskrivninger > på om lag I 

million. dvs . en skatt på 5 pro

sent. 
SKATTEFRI 

FONDSAVSETNING 

En annen måte å skjule re

servene på er skattefri fondsav 

setninger. Gjennom sine poli 

tikere har storkapitalen sikret 

slike fond som skal . ikre aksjo

na•renes utbytte til enhver tid . 

Det finnes distriktsutbyggings

fond ». en måte å øke makten 

g,1ennom nye filialer i distriktene. 

Del finnes investeringsfond. og 

fond til å dekke eventuelle tap i 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kronar 

framtida ! C'reditbanken har 210 

millioner i s like fonds. Jahre har 

:1:w millioner . 
l ':\DEH\'l 1RDEHE \ 'ERDIEN 

PA AKSJER OG FAST 

EIE:\'D0!\1 
:\ undervurdere verdier av 

aksjer og fa s t eiendom er også en 

hendig metode . Et eksempel: 

])~•no Industrier bokfører aksjene 

til lavest mulig kurs. s lik a t ver

dien reduseres med nesten 15 

millioner ! Dynos g runneien

dommer er bokført 10 millioner 

for lavt. hevder Næri ngsrevyen 

nr . l;yHi for i år. 
Datterselskaper og holdnings 

selskaper er også en populær 

måtl' å skjule verdier på. Ek

sempel: Industrigigantene Dyno 

og Kva•rner Indus trier er ikke 

minst på grunn av denne metoden 

ført opp med null i inntekt. Inn

tekten fordeles rundt om på mest 

fordelaktig måte . Intern asjonale 

storkonserner benytter også me

toden med å flytte kapital og 

gjøre verdiene usynlige . Helt 

t~·delig er det te hos selskaper som 

ll oney Bull . Kodak orge . NEBB. 

Norsk Texaco og Norsk Shell; 

Disse opererer med null i inntekt i 

lolge Likningsboka 1 

l\1EI> ANI>HE OH I> : 

I><•l går an å fjerne momsen og 

spnke de din•kte skaltene for ar
lwidsfolk lllt'n at dt't lwl~T nNl

laglt' sjukphus og spnking a ,. 

t1·~·gd!'IH' . l)p[ går an \ ' Pd å skalt

leggp storfinansc•n så det virkelig 

llll'l'kl's og ,·ed å skjært' i1111 på 

111ilitær11lgifll'III' , slall'IIS ()\'('!'

skudd og suhsidie1w til næring~

lint ! 

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

beidsfolk med god grunn stiller 

seg. For samstundes som vi dag

leg får både høyre og sjå om koss 

velstanden i velstandssamfunnet 

aukar over alle grenser, kan folk 

lett forvisse seg om at ned i lønn

ingsposen har velstanden i k k j e 

teke vegen. Kvar då? 

Norsk Arbeidkgiverforening 

(NAF) har hjelpt oss med ein del 

av svaret. NAF's økonomisk sta

tistiske kontor har rekna på ut

viklinga av den verkelege inn

tekta mellom anna for ein familie 

med to horn, brutto inntekt 1972: 

35 000. Ein slik familie tente i 1960 

brutto 13 919 kroner. Men om vi 

dreg frå skatten, legg til 

trygdene, og reknar om krone

verdien i høve til prisstigninga 

som på desse 13 åra auka med 77 

prosent, finn vi at den verkelege 

inntekta - «disponibel realinn

tekt» - på desse 13 åra auka med 

snaue 3 600 kroner - nøyaktig 

3 572. På 13 år. Frå 1971 til 1972 

gjekk den verkelege inntekta ned 

med 295 kroner. For ein einsleg 

arbeidar med same inntekt gjekk 

den ned med 234 kroner. 

Går vi til andre kjelder, til 

dømes Norsk Tenestemannslag si 

gruppe i Statistisk Sentralbyrå, 

har dei påvist at den verkelege 

inntekta for statstilsette har gått 

Oettevar 
(potektene i 
1971 og 1972 

--t»•~ ..... 

· Men så tar skatten • Prisene steg·og vi , 
ser hva det førte 

1971 1972 

sitt og her ser vi 
hva som da blir 
iaje.n, M•,....., - --,":::.. 
-e .___..,,.., r- - - I 

I 
;---, I 8 .922 I 

: 7 ,440;: : 

1971 1972 

til; disponibel j 
realinntekt ble j 
rri1.!1dre._ _ __ _ 

1971 1972 

Illustrasjon frå heftet «Hvor ble det av pengene» - utgitt av Norsk Ar

beidsgiverforening 

ned over eit lengre tidsrom. 

Alt dette viser ikkje til fulle 

korleis dyrtida råmar alle 

grupper av folket, fordi levekåra 

for store folkegrupper er ukjent 

land for offentleg statistikk. 

Mellom dei er eit stadig aukande 

tal arbeidsfolk som vert nedslitne 

og skild ut i den gruppa Aften

posten kallar «B-laget i nær

ingslivet». Det er dei omplass

erte, dei yrkesskadde, dei med 

låg utdanning, dei eldre. Dei er 

veikt organiserte grupper som 

sakkar bakover i lønnskampen, 

og som vert råma endå hardare 

av dyrtida . 
Kvar vart det så av vel

standen? I pungen til direk

tørane, til bedriftsherrene, til 

deres venner. Pengar finst - . 

Klassekampen 
abonnement 

For kr. 6,- får du valgabonne

ment på APK (m-l)s avis Klasse

kampen. Det van fram til 1. 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. No kontrollerar 

GRUNC 90 prosent av landet. 

Trass i dette saboterar Sovjet -

leiarane det kambodsjanske 

folket sin kamp. Dei støttar Lon 

- Nol - juntaen økonomisk. Dei 

har diplomatisk samband med 

juntaen, dei har ikkje anerkjent 

GRUNC! Difor treng folket vår 

stønad. GRUNC er til no aner

kjent av 40 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? 

DNA og de andre på 

tinget bare uenige 
om småposter 
Kristian Grøndahl har tid

ligere hatt tillitsverv i Ar

beiderpartiet. sitter som 

representantskapsmedlem i 

LO fra Arbeidsmandsforbun

det. var formann i kriseutvalget 

i Knaben sist vår og står i dag 

som 3. mann på Rød Valgallian

ses liste i Oslo. 

I tan sier at sp littelsen i ar

lwiderbevege lsen ikke er et resul 

tat a\' en kranglt>voren venstre

sidt'. 
lk1111t• splittelsen må DNA

it'dt'l sen ta del I ulle ansvaret for. 

I !(•le I ida l'I ler krigen har Ar

h<'idl'rpart iet drevet en systema

I isk kommunisthels . ll e tsen om

lallet også alle radikale i ar

i>Piderlwvegelscn. I denne tida 

· gikk Arbeiderpartiet over til å bli 

et av de verste borgerlige par-

1 iene. Dl'! ble ført en politikk som 

blant annet la mer skatt på de 

små. mens industriherrene ble 

gitt skatteletter i a lle former. LO 

fulgte hakk i hel. Resultatet 

kjenner vi, ('11 gjennomgående 

splittelse i arbeiderbevege lsen. 

SKATTESNYTERIET 

G.JOHT «LOVLIG» AV DNA 

- Hvor står arbeiderfolk flest i 

dt'ltP hildet? e 
.Jeg tror EF-avstemningen 

var et nei fra arbeidsfolk som 

ikke hare dreide seg om denne 

Det var et nei til tariff-politikken , 

l't nei til momsen og til hele arbei

derpartipolitikken . 

Folket er lei av å bli lurt gang 

på gang. Hva slags arbeiderpoli

tikk er det når en ska l betale mer 

i skalt enn to-tre skipsredere til

sammen? Skattesnyteri et kalles 

«lovlig ». Ja, det er gjort lovlig av 

el parti som kaller seg arbeider

parti 1 

CREDITBANKEN 

BESTEMMER 
- Nå har du jobb i Oslo etter å 

ha blitt tvangsflyttet fra Knaben . 

- J eg er gammel Sageue-gutt. 

Oslo er en by som har vært 

DNA-<lominert lenge . En venter 

seg arbeiderpolitikk, men hva ser 

e n ? Bank-og finanspalassene 

skyter i været. Kapital og ar

beidskraft bindes i disse kjempe

byggene. De kunne vært brukt til 

boligformål. 1 stedet blir det få og 

dyre boliger. Arbeidsføre kvinner 

og menn må ta overtid og ofte 

ekstraarbeid, og likevel gå på 

sosialen for å klare utgiftene. 

Byen styres ikke av bystyret, 

akkurat som landet ikke styres av 

Storting eller regjering. Bystyret 

kan få lov til å bestemme om en 

bygning skal bygges i høyden 

Pl ler i lengden . Men det er Credit- • 

banken som bestemmer om det 

ska I bygges noe i det hele tatt. 

Vi må aldri akseptere at hnans

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

riffer og overenskomster deltar 

og ingen andre. Regjeringa skal 

ikke delta j forhandlingene og 

blande inn ««løfter» om subsidier 

og andre ting. Aspengren uttalte 

at den borger! ige regjeringa 

hadde brutt løftet sitt etter 

indekshoppet i juli, men DNA og 

de borgerlige er 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 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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'Jllll.illlti!fjo 
sont .... katte

~- Det -,refellla tnS· 
ker er 1 virkellghetee A lempe 
enda starre tleler av skatte
byrdene over pl arbeidsfolk. 
Verken Høyre, Anders Langes 
Parti,Arbeiderpartietellerde 
andre borgelig partiene går 
for eksempel inn for å fjerne 
matmomsen som er et viktig 
krav fra arbeidsfolk. Men 

om vi arbeidsfolk skal kun-
ne få lavere skatt, må ne~ 
rederne, bankene og de andre 
store kapitaleierne betale sin 
del av skatten. Dette er hva 
Rød Valgallianse går inn for 

Øyvind Hal onen (38 år, 3. 
mann på lista, veiser på 
Framnes Mek. Verksted. 

VI ER LEI AV 
VALGFLESK 
Gjennom erfaringer med strei 

Jaar vi opplevd hvor viktig det er å 
utse på egne krefter og Ikke stole 
på fagre løfter. Vi tror at det nå 
er på tid at det finnes er altem -
tiv å stemme sem virkelll llolder 
seg uu å senere alt det van 
valgfleeke&.Vi &ror Ikke ae vi .... 
allel 
som vi vei. 
mi ·"'tOID 
sak. 

r ved 
U a.ten Verft. 

Brukseier G. A. Treschow: 

EN RIK MANN UTEN SKATT 
Brukseier G. A. Treschow i 

Larvik. er en rik og mektig 
mann. Han hevder å være eier 
av 618 000 mål med skog. Han 
eier videre fabrikker, verkste-

der. kraftstasjon, mølle, trelast
utsalg. boliger og tomtegrunn i 
Larvik som totalt er taksert til 
46 millioner kroner. 

I 1971 hadde brukseieren ingen inntekt og han betalte ingen inntekts
skatt. I 1972 ble det heller ikke noe skattebidrag til Larvik kommune 
fra brukseier G. A. Treschow. 

90 PROSENTGRUNN 
Brukseier Treschow er en rik mann, selv om han ikke betaler skatt. 

Han eier 90 % av all grunn i Siljan kommune. I Hedrwn eier han 60 % 
av alt areal innen kommunegrensene. Treschow har videre veldige 
eiendommer i Lardal, Brunlanes, Tjølling, Kongsberg, Porsgrunn, 
Vinje og Andebu. 

UNDERSKUDD? 
Arsaken til at brukseier G. A. Treschow slipper å betale skatt i Lar

vik, er hans påstander i regnskapet at fabrikkanleggene i Larvik går 
med underskudd. Han hevder selv at han må «spise av kapitalen» for å 
holde liv i seg. 

Når Treschow makter å framstille produksjonen i Larvik som taps
bringende, blir det også smått med skatteinntekter i de øvrige kom
munene hvor han hevder å ha slike enorme verdier. Overskuddet av 
driften i disse kommunene blir «trukket inn til hovedkommunen Larvik 
hvor de ikke klarer å oppveie underskuddet ved fabrikkanleggene», 
ifølge brukseieren. . 

I skatteligningen er Treschows skogeiendommer taksert til 1,2 øre 
pr. kvadratmeter, ifølge Nybrott. 

PENGER FINNES! 
Dette skulle vise at det i Vestfold, som andre steder finnes plasser å 

ta pengene fra for å få gjennomført skattelettelser for vanlige folk. På 
lengere sikt bør det vel diskuteres om det er riktig at en mann sitter 
med disse enorme områdene, eller om det ikke er riktigere å la de som 
driver skogen få overta den. Godseier og nullskatteyter Treschow. 

JAHRES 1-KRONESEVENTYR 

Jahre-båten «Itronprins Harald» står i 1 krone i rederens regnskapsbøker. Penger/ finnes! 

Skipsn•d<•r ·Anders Jahn• <·r en 
av d ('lll h<' r i fylket som virkel ig 
kan d<·tt t• mt·d å stikke seg unna
skatten . Ml'cl skattereglene i ryg
g<'n kunne ,Jahre i l!J7I bokføre 1:1 
av håtPne sine til en verdi av kr. 
I. pr. bål ·1 llvordan'1 Båter 
kan skrives ned over 12.5 år til kr . 
o. . Når en båt nedskrives i ver
di. hl'lyr det al del beløpet som 
den nedskrives . regnes som en ut
gift som kan trekkes fra innlek
len . lkrrni·d unndras den skall! 
Forsihings~um 111e1 , for de 13 ~I: i
pene. dersom de skulle forlise er 
:125 millioner kroner . Gjennom
snittsalderen på bålene er 9 år , 
gjennomsnittstonnasjen er 32 700 
tonn dødvekt. Forringes båtene 
ned til kr. 1,- på 9 år? Hvor stor 
er skrapverdien for en s lik tonna
sje'' I krone? Langt ifra. Med 
andre ord: !<'or å kunne trekke 
kjempebeløp fra selskapets over
skudd, benyttes en rask nedskriv
ning av bålene. Jahre hevder at 
ska tlen beta les av båtenes omset
ningsverdi. Ja , rime[igvis. Men 

RØD VALG
ALLIANSE 
I VESTFOLD 

I. Odd Olafsen, veiarbeider, 
varamann til landsstyret i Norsk 
Arbeidsmannsforbund, Hof. 

2. Dagrunn Enzenberger, læ
rer, Tjøme. 

3. Øyv ind Halvorsen , sveiser, 
Sandefjord. 

4. Vidar Juul Kristiansen, 
lærer , Holmestrand. 

5. Sigvald Kotteng , sveiser, 
Horten . 

6. Erik Lohne, lektor, Larvik. 
, 7. Wenche Løkeberg, Husmor , 
Hof. 

8. Jorunn Kristoffersen, lærer , 
Nøtterøy. 

9. Jan Petter Hansen, hjelpe
arbeider, Horten. 

10 Milfred Olafsen , husmor, 
Hof. 

11 Karin Abrahamsen, hjelpe
pleier , Andebu. 

12 Erik Ness, lærer, Sem. 
13 Liv Stubb , lærer , Sandefjord. 

Ansvarlig redaktør og utgi
ver: P å l Thalmann. Trykt i 
Sa mhold -Trykk , G_jøvik. 

En rekke steder i Vestfold er det organisert lokale grupper av Rød 
Valgallianse. Disse er åpne for alle som støtter Rød Valgallianse. Om 
du ikke finner noen representant for alliansen lokalt med en gang - så 
bruk denne talongen: 

TIL RØD V ALGALUANSE I VESTFOLD 
Prestegt. 8, (Kjelleretg.), 3100 Tønsberg. 

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 

for eld før ·te bestemmer nok 
.lahrt' '* Co stort selt hva som er 
«gunst il!,» omsetningsverdi. For 
ekt andre : Del bortforklarer ikke 
al Pil rask nedskriving og så salg 
av bålen reduserer skatten kraf
ti!!, . «Bor\ - og vekk»-skrivingene 
1•r gode å ha - . Penger finnes. 

GA TIL 
HR. TRESCOW 

av 
Per Sivle 

(;å til hr. treschow 
og he ham fortælle, 
om norske arbeidere 
er mænd eller trælle. 
Det koster er spørsmål, 
og spørg ham bare; 
lad oss få høre. 
llvad mannen vil svare. 

Ve over dem, 
som før tiden er moden, 
lægger øksen 
tilrette ved roden. 
Ve over dem, 
som forargelse stifter. 
Ve over dem , 
som sitt samfund forgifter! 
Man undrer seg over, 
at næverne knytt '" · 
mens kravet stiger, 
at grænserne flyttes. 
- Det er kun kvittering 
for freschowske gaver: 
de to procent 
og de knurrende maver. 

Det hjælper ei alt, 
Hvad i truer og snerrer: 
der kommer tid 
- vær kun tryg, mine herre 
da norske arbeidere 
selv vil fortælle 
om de er mænd, 
eller om de er trælle. 

... 




