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Avis forfylkestingsvalget i Akershus 1975 

Kamp ·mot supermaktene USA og Sovjet! 
Det stadige pratet i verden om fred 
og avspenning kan ikke: skjule den 
intense opprustninga begge de to 
supermakte ne USA og Sovjet driver. 

Rød Valgallianse hevder at denne 
rivali se ringa om verdensherredøm
met før eller seinere vil føre til en 
verdenskrig. I ei slik førkrigstid ville 
det være uansvarlig av et sosiali5tisk 
alternativ å bare ta opp lokale kamp
saker i en valgkamp. 

Dessuten fins det flere viktige 
NATO-anlegg i Akershus (f. eks. 
hovedkvarteret på Kolsås) - og 
de kan bli slagmark i en konflikt 
mellom de to supermaktene. 

* 
Partiene fra Høyre til DNA er 

løpegutter for USA-imperialismen 
og NATO, og SV's knefall for Sovjets 
sosialimperialisme er arbeiderklassen 
i Norg,, like lite tjent med. 

Rød Valgallianse er det eneste 
konsekvente anti-imperialistiske 
alternativ i Norge - og det eneste 
alternativ som er i stand til å gjøre 
folk oppmerksom på trusslcne fra 
begge supermaktene. 

21. august - kampdag mot 
sosialimperialismen 

For sju år sida - 21. august 1968 
- rulla sovjetiske tanks inn i Tsjek
koslovakia. Fremdeles er landrt ok
k\1pert av 57000 sovjetiske soldater. 

::, :, 

Fram for den sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur! 

Ved denne handling viste Sovjet sitt 
sanne ansikt som en aggressiv, mili
tari stisk og imperialistisk supermakt 
som ikke skyr noen midler for å 
undertrykke folk og nasjoner i Øst
Europa. 

Rød Valgallianse vi l markere den
ne dagen i Akershus, og oppfordrer 
alle til å vise solidaritet med folkene 
i Øst-Europa i deres kamp for sjøl
råderett og sosialisme. 

Sovjet ut av Tsjekkoslovakia! 

- Hva ser du på som hovedproblem
ene for arbeidsfolk i Akershus? 

Raud Valallianse er ein kamporgani
sasjon i samband med vaiet i haust. 
Både Arbeidaranes Kommunistparti 
(marxist-leninistane), Raud Ung
dom, Noregs Kommunistiske Stu
dentforbund og mange uavhengige 
sosialistar er med. 

Dette raude alternativet stiller 
liste ved vaiet i fylkesting i Akershus, 
og i fire kommuner: Asker, Bærum, 
Skedsmo og Ski. 

Skedsmo 
Oslo 

Ski 

Er vi ikkje sterke nok enno til å 
stille liste lokalt der hvor du bur, 
ber vi deg med dette om å boikotte 
alle andre alternativ ved kommune
vaiet i haust! Det går nemleg eit 
klasseskilje mellom Raud Valallianse 
sin revolusjonære arbeidarpolitikk 
og løftepolitikken til borgarpartia, 
inkludert dei borgarlege »arbeidar
pania- DNA og SV. Men om vi 
boikottar i staden for å stille liste, 
er politikken til Raud Valallianse 
den same. Difor satsar vi fullt og 
heilt på å byggje opp ~et revolusjon
ære alternativet - og gjere det kjend. 

Vi ber deg om å slå lag med oss -
slutt opp om Raud Valallianse! 

Ynskjer du å vite meir om politik
ken vår? Ta del i arbeidet? 

Kontakt Raud Valallianse i Akers
hus, førebels adresse: cio AKP(m-1), 
boks 211, Sentrum, Oslo 1. Førebels 
telefonnr.: 42 62 69. Gje opp namn, 
adresse, poststad og nr. - og vi skal 
hjelpe deg med informasjon, og evt. 
setje deg i kontakt med RV der du 
bur eller jobbar. 

Send stønad ul Kampfondet, post
giro 2208130, postboks 9152, Vater
land, Oslo 1. Alle monar dreg! 

Bekjemp de imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet! Støtt frigjøringskampen! 

- De henger alle nøye sammen med 
at fylket ligger rundt Oslo, der 
monopolene har konsentrert vol -i----. ~flQ:J.~ --- -1-

Boikott og bekjemp DNA og SVs borgerlige politikk! 

Mobiliser arbeiderklassen til kamp mot den økonomiske krisa! 
Bekjemp oppsigelser og permitteringer! 

Avslør pratet om»folkestyre»! Bare folkets egen kamp gir seier! 

Grethe Thowsen om valget: 
Bare arbeidsfolks egen kamp duger! 

Rød Valgallianse i Akershus har 
nominert Grethe Thowsen, Asker, 
på 1. plass på lista ved høstens 
fylkestingsvalg. Hun er bl. a. leder 
for Kommunale bibliotekarbeideres 
forening. 

- Gretbe, hvor[ or går Rød Valgalli
anse prinsippielt inn for å stille til 
valg i 1975? _ - - -

- Ingen valg vil noengang avskaffe 
den kapitalistiske utbyttinga, 
arbeidsløshet forbundet med kriser, 
eller undertrykking. Tvert om brukes 
valgene som kamuflasje for at finans
herrene og deres borgerlige statsap
parat skal få utøve si tt klassediktatur. 
For arbeidsfolk går den eneste veien 
til et rettferdig samfunn gjennom en 
norsk revolusjon. Arbeiderklassen 
må gripe den politiske makta i staten 
med våpen i hånd - og op'prette 
sosialismen : arbeiderdiktaturet over 
borgerskapet. 

Men: Så lenge borgerlige myter 
om at kommunestyrer, fylkesting og 
andre parlamentariske organer kan 

i 

bli redskaper for »folkemakt» er 
utbredt blant det arbeidende folket, 
vil kreftene i Rød Valgallianse stille 
til valg. Det er på tide at det stilles 
et skikkelig alternativ til det borger
lige valgsirkuset. 

Vare talsmenn og -kvinner vil 
konsekvent bruke valgkampen og 

plasse r i kommunestyrer og fylkes
ting som en talerstol for å støtte og 
reise arbeidsfolks kampkrav, og til å 
avsløre pampevelde, korrupsjon og 
borgerlig hestehandel om folks in
teresser. 
- Rød Valgallianse vil kun gi ett 
lø fte når vi stiller til valg: Det er 
bare ar e1 s egen kamp som 
duger - både for levelige kår idag, 
og for sosialismen! 

- Hvordan ser Rød Valgallianse på 
fylkestinget, som det for første gang 
skal være valg på i bøst? 

- Det vil gi folk ytterligere illusjon
er om »medbestemmelse» og »desen
tralisering» - og fange opp misnøye 
og kamp. I virkeligheten skjer en 
veldig utbygging av den statsmono
politiske sektoren, der bl. a. ei rekke 
oppgaver lesses over på et maktesløst 
fylkesting. 

Bare et rødt alternativ kan vise 
vei ut av dette borgerlige »demokra-

tiet» -------

som produksjon og kapita 
hovedsetet for statsbyrå atiet er 

Nærkommµnene er pr ·ss- og so e
kommuner for Oslo, ens yt er-
kommunene er fr~ n · gs/pend er
kommunerved sid ?-V sjonalis rte 
jordbruksstrøk. ' 

Både den delen ·v ar eiderkl sen 
i Akershus som j bber · indus i og 
anlegg i Oslo - o dem om jo ber i 
Akershus - er r mme og tr et av 
den økonomiske risa. 

Rød Valgallian e vil r · se og støtte 
kamper mot oppsigelse arb idsløs
het og dyrtid. Kvinners r tt ti arbeid 
er også et sentralt

1
kamp rav· Akers

hus. Byrdene av· den ø on miske 
krisa kapitalisme11 har s apt må ik
ke lesses over på arbeidsf k! a stor
kapitalen og statqn betal ! 

Videre er det arbeide de olket i 
nærkommunene utsatt f r rtid -
spesielt boligdntid - og sosiale 
problemer som følger med >urolige 
miljøer». 

Fylket har også vært u satt for 
harde angrep på miljø fro t n : raser-
ing av friareal og dyrkb mark i 
forstadskommunene til lo, støy 
fra nye motorveier - ens små 
jernbanestasjoner legges n , og stor
flyplass-planene. 

Alle disse problemene e et resul
tat av den kapitalistiske amfunns
utviklinga. Fylkestinget i Akershus 
»får lov» til å vedta den olitikken 
som interessene til d private 
monopolselsk:ipene og s atsappa
ratet tvinger fram. 

Fylkesti(!get i Akershus _ka "kke 
avskaffe utbyttingen eller hindre 
sentraliseringen. Arbeidsfolk må sjøl 
ta opp kampen! 

Dette er de 15 første på Rød Valg
allianses liste ved fylkestings
valget i Akershus 197 5 - kvinner 
og menn med erfaringfra kamper 
for folkets krav og med tillit hos 
arbeidsfolk i fagforeninger og 
andre interesseorganisasjoner: 

1 Grehte Thowsen, 
bibliotekar, Asker 

2 Leif 0 . Solheim, 
tømrer, Ski 

3 Kristian Grøndahl, 
anleggsarbeider, Skedsmo 

4 Kjersti Løkken, 
yrkesskoleelev, Bærum 

5 Guri Breien, 
lærer, Ullensaker 

6 Leif Johannesen, 
heismontør, As 

7 Martin Gulliksen, 
karttegner, Bærum 

8 Henry Stokmo, 
sporveisbetjent, Oppegård 

9 Reidun Jensen, 
husmor, Fet 

10 Terje Kollbotn, 
ungdomsleder, Nesodden 

11 Dag Øseth, 
papirarbeider, Bærum 

12 Tove Nødland, 
pleier, Asker 

13 Tor Oppedal, 
arbeidsløs, Eidsvoll 

14 Henrik Heyer, 
student, Lørenskog 

15 Audi Thoresen, 
reingjøringsass. Enebakk -
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For alle sosialistar og revolusjonære 
er den politiske plattforma til Raud 
Va/allianse naudsynt. Ho er eit grun
dig politisk dokument som inneheld 
såvel analyser av utviklinga i verda 
og overgangen til sosialismen, som 
liner for dagskampen i N oreg. Ho er 
eit krasst og kompromisslaust opp
gjer med borgarskapet og deira 
politiske tenarar i arbeiderklassa, 
sosialdemokratane og revisjonistane 
i DNA og SV. Tilrådas på det beste! 
64 sider, pris: kr. 6,-. Tingas frå 
Raud Valallianse. 

Abonner på 
Klassekampen! 
Kvifor ikkje abonnere 

på Klassekampen, - den 
einaste kommunistiske 
avisa i Noreg? 20 sider, 
kjem ut kvar veke. Kostar 
21 kroner for eitt kvartal, 
40 kroner for eit halvt år 
og 75 kroner for eit år. 
Om du vil abonnere, skriv 
til Klassekampens distri
busjon, boks 2046, Gru
nerløkka, Oslo 5. Oppgje 
kor mange månader du vil 
abonnere, namn, adresse, 
poststad og postnummer, 
Rekning vert sendt til deg. 

Bøhnsdalen. Cellulose: 
-et eksempel på krisa 

Klassekampen nr. 17, 1974 avslørte 
at det forelå en hemmelig avtale om 
nedlegging av Bøhnsdalen Cellulose. 
Dette ble benektet av direktør Lange 
Lyche. Kort tid etter ble det imidler
tid offentliggjort at det var bestemt 
at bedriften i nær framtid skulle 
legges ned . DNA-regjeringa og mono
polkapitalen har igjen samarbeidet 
bak arbeidernes rygg. Hensynet til 
maksimalprofitten har vært mere 
vesentlig enn 80 arbeidsplasser på 
Eidsvoll. Dette er det såkalte »folke
styret» i praksis. Fylkesting og kom· 
munestyrer strør i beste fall sand på 
de beslutninger om rasering av ar
beidsplasser som staten og monopol
kapitalen tar. I de tleste tilfeller er 
fylke/kommunestyre tafatte tilsku
ere til at viktige arbeidsplasser for
svinner. 

Bare aksjoner fra arbeiderne ved 
bedriftene som rammes - og aktiv 
støtte fra hele arbeiderklassen - kan 
hindre nedlegginger. 

--1 
& 

Det er nå bestemt at Bøhnsdalen 
Cellulose skal legges ned. 80 arbeid
ere, hovedsakelig eldre fo lk, settes 
på porten. Disse vil høyst sannsynlig 
tvinges til pendling eller førtidspen
sjonering. Ty pisk nok blir bedrift en 
lagt ned i en lavkonjunktur etter at 
Follumkonsernet har tjent grovt, - i 
høykonjunkturen. Påskuddet for å 
legge ned bedriften er miljøvern, men 
den egentlige årsaken er bygging av 
en kj empefabrikk på Hurumlandet 
og overfø ring av tø mmerkvoten dit 
fo r maksimaliseri;ig av pro fi tten. 

I 
La ikke mon- polkapitaJ , • . , 
sløse med landets ressurse~-

Ut~lippc: m: til vann fra Bøhmdalc:n 
Cc:llul o~c: har fo randrc:t Andc:lva til 
kloakk. Rc:mc:kravc: nc: ~om myndig
hc: t c: nc: har pålagt bc:driftc:n, blir 
bc:nyttc: t \Om c:t på~kudd fo r å lc:ggc: 
bc:driftc: n nc:d. Dc: rsom prod uk~jonc: n 
var innrc: ttct på bc: hovc: nc: til arbeid~-

fo lk i stedet for profitt t il monopol
kapi talc:n, ku nne Bøhnsdalen Cell u
lose væ rt utgangspu nkt fo r produk
sjon av en rekke andre nyttige 
produkter i tillegg til cellulose, bl.a. 
proteiner og sprit. 

SV's alternativ: ei blindgate 

På et møte på Vestfoss høsten 
1974 kom Reidar T. Larsen med 
følgen de uttalelse :»Kan det fortsette 
slik, eller skal vi få de nne indust rien 
nasjo nalisert for å gjø re slu tt på 
uroen omkring disse arbeidsplas
sene? Vi har å gjø re med en industri 
som bør over på fo lkets hender!» · 
Det eneste SV har bidratt med i 
fo rbindelse med raseringa av arbeids
plassene i treforedlingsindustrien, 
er å anbefale nasjonalisering som en 
slags løsning av problemene for ar
beiderne. Stortinget har også fo rsik
t ig blitt benyttet for å fre mme den
ne fe il aktige poli tikken. SV setter 
li khetstegn mellom den kapitali~t
iskc $tatens eiendom og fo lketseien
dom under sosialismen. De prøver å 
innbille oss at nasjonalisering i et 
kapitalistisk land skaper trygge ar
beidsplasse r. De kan jo fo rtell e det 
til de hundrevis av arbeidere som er 
rasjonalisert bort på Hydro, eller de 
som er oppsagt vc:d f. eks. Raufos~. 
Staten som arbeidsgiver tenke r og 
handlc:r presis som enhver annen 
kapitalist. Staten har selv lagt opp 
klare planer for å nedlegge hoveddel
en av t refo redlingsbedriftene. Stats
eie betyr derfo r stø rre fa re fo r ned
legginger. 

Det er bare arbeidernes egen kam p 
som kan sikre arbeidsplassene. Rød 
Valgallianse vil oppmuntre og stø tte 
opp om initiativ fra arbeidsfolk fo r 
aktivt å forsvare arbeidsplassene. Men 
vi må ikke tru at t rygge arbeidsplas
ser kan vinnes un der kap:taJi, men. 
Derfor må dette systemet ve kk, og 
det arbeidende folkets behov må bli 
rettesnoren for produksjonen. Det 
kan bare skj e dersom arbeiderkl asse n 
erobrer den politiske makta og inn
fø rer sosialismen - proletariatets 
diktatur. Det er også forutsetninga 
for et virkelig lokalt demokrat i som 
tj ener arbeidsfolk. 

Ungdom,veJg 
kampens vetl 

• - Kapitalismen går nå inn i ei øko
nomisk krise, lik den i 30-åra, og den 
vil særlig ramme ungdommen. Av 
registrerte arbeidsløse i landet er 1/3 
under 25 år, men antall"t er langt 
høyere i virkeligheten, fordi man må 
ha vært i arbeid for å bli registrert 
som arbeidsløs. Dette fører til hard
ere konkurranse om plassene på 
yrkesskole og gymnas. - Samtidig 
skjæres bevilginga til utdanning ned. 
DNA-regjeringa går f . eks. inn for 
den såkalte »enhetsskolen», d.v.s. en 
samling av yrkesskole og gymnas, 
som skal erstatte lærlingeordninga. 
Dette betyr ei uthuling av fagutdan
ninga, men tilfredstiller monopolka
pitalens behov fo r fleksibel arbeids
kraft .» 

Dette sier Kjersti Løkken, 20 år, 
yrkesskoleelev fra Bærum. Hun er 
medlem av Rød Ungdoms distrikts
styre i Akershus - og står på 4. plass 
på Rød Valgallianses fylkesliste. 

- Rød Valgallianse c;r det eneste 
altc:rnativet for flertall et av norsk 
ungdom idag. Det c: r ikke ute: c: t tc:r 
å fokc: ,tc:m mer. Det er bare Rød 
Valga/l ian,e ,om kon,ckve nt støtter 
våre krav på våre egne vilkår. De 
oppfordrer os~ ti l å organisere o,s 
ti l kamp forvåre rettigheter- istc:det 
fo r å ,pre: ill usjo ner om at ungdom
men, problc:mc:r kan lø,e~ vc:d et 
c;ventuc:llt flertall i kommune,tyret. 

Og RV vi,c:r vc:i vc:kk fra kapital
i, men , et urettferdig ,y,tem ,om det 
,tore fl('rta llct av ungdom ikke er 
tjent med . 

Johs. Moe: Boikott SV-et borgerlig »arbeiderparti«! 

Nesodden er en av de kommunene i Akershus der Rød Valg
allianse arbeider aktivt for boikott av kommunevalget. 

Fylkesavisa har slått av en prat med Johs. Moe, som har 
arbeidet med lokalpolitikk på Nesodden i mange år. Han er 
nå med på å bygge opp Rød Valgallianse. 

- Du har sittet I kommunesty ret? 
- Ja, jeg var medlem av Nesodden 
kommunestyre for SF i perioden 
1967- 71. Mesteparten av perioden 
satt jeg også i form annskapet, i 
egenskap av 1. varamann for grupp
eringen AP/S F. 
- Hva er SF's og S VP's holdning til 
kommunesty rearbeid? 
- På samme måte som de tradisjo
nelt borgerlige partier og AP, ser SF 
og SV på kommunestyrearbeid som 
den eneste »ansvarlige» politiske 
aktivitet i lokalsamfunnet . 

De ser ut til å »glemme» at det er 
kapitalisme utafor kommunestyre
salen. De aksepterer uten videre de 
snevre budsjettrammer som staten gir. 

Utenomparlamentariske folkelige 
aksjoner blir bare akseptert i den 
utstrekning de lar seg kanalisere inn 
i de kommunale organer via SF/SV, 
altså som rene partiopplegg. 
- Har k ommunestyrene overhodet 
muligheter til å utrette noe bra? 
- Kommunestyrene er fo kale stats
organer som arbeider med bak
bundne hender i ø konomiske saker. 
Midlene medgår stort sett ti l drifts
omkostninger fo r oppgave r pålagt av 
staten. Her på Nesodden har vi opp
levd at kommunen må oppta kort-

siktigc: lån t il blodig rente fo r å 
kunn e: utbc:talc: lø nn til de kommun
ale: tjc:nest c: mc:nn . I alle stø rre saker 
c: r man prisgitt bankers og andre 
fin ansinstitu sjoners fo rgodtbefin
nende. Vedtak som ikke realiseres av 
elkr tjener private profitt interesser, 
blir papirvedtak. 

Dc: t er heller ingen praktisk fo r
skjell om AP og SV har d c: t de: kall er 
»sosialistisk» fl ertall cl lc:r om d e: 
åpent borgerlige parti ene: si tter på 
taburettene: . Bare ute nomparlamen
tarisk press og aksjoner kan sikre 
enkel te vedtak som er i arbeidsfolks 
interesse. 
.:__ Hvordan vurderer du u tviklinga i 
SF, og senere i SV, siden du sjøl var 
aktiv der? 
- SF-representantene ble ennå i 
perioden1967-71 snaut nok godtatt 
som »ansvarlige». Vi var utbryterne 
fra det gode selskap, sjøl om vi sjøl 
stort sett akse pterte det parlament
ariske spillets regler. Men vi var 
allerede den gangen et bo rgerl ig 
»arbeiderparti». 

»SV-bø lgen» som fulgte med EEC
kam pen og Stortingsvalget -7 3 ser 
ut t il å ha lagt seg. Stadig fl ere 
arbeidsfolk tar avstand fra SV's 
borgerlige reformisme, deres samar-

beid mc:d Arbc:idcrpartic:t, deres 
støtte ti l den impe rialist iske: ~uper
makta Sovjet og deres ve i ti l ~osial
ismen gjennom valg og parlament
arisk arbeid. 
- Til slutt: hvorfor ikke stemme på 
SV i de kommuner der Rød Valgalli
anse ikke stiller liste? 
- SV c: r ove rhodet ikke noe altern a
tiv for vi rkel ige sosialister og revolu
sjonære. Rød Valgall ianse c:r forplik
tet t il å ta avstand fra en poli tikk 
som leder arbe iderklasse n på ville 
veier. En stemme t il SV vil hjelpe 
dem ti l å holde den progressive 
maska lc:nger. Og den po litiske linja 
t il SV står ved lag sjøl om enkelte 
på SV-listene: hevder å stå ti l venstre 
fo r partilc:dc:lsen. Slike fo lk får vi 
heller forsøke: å overbevise om at de 
gjør den beste innsatsen for sosial
ismen ved å trekke seg fra SV-lista 
og støtte Rød Valgall ianse. Det er 
det eneste som er i samsvar med det 
arbeidende: fo lkets in teresser. Ellers 
gi r de bare illusjoner om SV's 
reformistiske polit ikk. 

I det hele tatt har Rød Valgalli anse 
et perspektiv på valgkampen som 
mangler helt hos løftepolit ikere i de 
borgerl ige og sosialdemo kratiske 
partier, SV medregnet. 

A / S Duplotrykk 
Oslo 1975 




