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Innledning: 
· Hva bør arbeidsfolk 
gjøre ved valgene i 1975 
I dette heftet gir vi deg Arbeidernes Kommunistparti (m-l)s svar på 
spørsmålet om hva arbeidsfolk bør gjøre ved kommunevalget og 
fylkestingsvalget i 1975. 

Politikken vår for disse valgene er blitt til gjennom grundige 
diskusjoner i de lokale partiavdelingene. Disse diskusjonene førte fram 
til et enstemmig vedtak på en landskonferanse i partiet høsten I 974: 
»Landskonferansen mener at hovedformen for valgdeltakelse blir at Rød 
Valgallianse av AKP(m-l} og uavhengige sosialister bygges opp som en 
landsomfattende valgorganisasjon som deltar i begge valg. 

Landskonferansen mener at i de valg der Rød Valgallianse ikke stiller 
lister bør hovedformen bli aktiv valgboikott av alle andre rikspartiers 
lister.» 

Dette heftet forklarer grunnlaget for denne politikken. 

e Artikkelen om AKP(m-l)s linje i valget, »AVSLØR DET FALSKE 
BORGERLIGE »DEMOKRATIET» - FRAM FOR RØD VALG
ALLIANSE», "tar for seg borgerskapets eventyrhistorier om at det 
kapitalistiske Norge er »folke.styrt» gjennom kommunestyrer og 
storting. Vi viser hvordan Norge i virkeligheten er et skinndemokrati, 
der »folkevalgte» organer brukes til å dekke over kapitalens diktatur. 

Vi tar opp spørsmålet om veier til sosialismen: hvorfor sosialisme ikke 
kan skapes på stortinget, bare gjennom en re,volusjon. 

Vi forklarer hvorfor vi likevel mener det er nødvendig at revolusjo
nære bruker valgkampen til å spre ideer om en riktig klassekamp
politikk. Vi legger fram AKP(m-l)s forslag til politisk linje for Rød 
Valgallianse, som vi håper mange uavhengige sosialister, utenom vårt 
partis medlemmer og sympatisører, vil være med på å kjempe for. 
Artikkelen behandler også omfanget av listestillinga og boikotten. 
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e En egen artikkel om SV, »INGEN STØTTE TIL SV-LEDELSEN 
VED VALGET I AR», forklarer hvorfor vi i AKP(m-1) mener det er 
umulig å foreslå noe slags sen tralt valgsamarbeid med SV i år. 
Artikkelen går gjennom SVs raske høyreutvikling siden starten, og viser 
hvorfor støtte til forslag om sentral enhet med SV nå ville bety støtte til 
en arbeiderfiendtlig, sosialdemokratisk politikk. Vi i AKP(m-1) vil gjerne 
slåss sammen med medlemmer og sympatisører i SV mot klassefienden, 
og også delta i enhetsaksjoner der det er mulig. 

Men ved Palget må vi vurdere hele SVs politikk , ledelsens støtte til 
Sovjet og til DNA/LO-ledelsen osv. Derfor må vi kjempe for at 
arbeidsfolk ikke stemmer SV J1ed valget. 

• Ved valget i I 97 3 deltok Rød Valgallianse på like linje med de andre 
partiene og hadde mange timers sendetid i radio og TV. 
Siden den gangen er de ideene Rød Valgallianse kjempet for blitt 
styrka. AKP(m-1) er også mye større i medlemstall og antall 
grunnorganisasjoner, sterkere og mer innflytelsesrikt enn i 197 3. 

Derfor har klassestatens kringkasting også »pussig nok» funnet ut at 
det må lages »nye re glem for deltakelse i valgsendingene i 197 5. Dette 
var aldri nødvendig i 60-åra, NKP fikk delta på linje med andre sjøl da 
partiet ikke satt på tinget og var mye mindre enn AKP(m-1) er nå i alt 
utenom stemmetall. Monopolene synes tydeligvis at AKP(m-1) er et 
»farligere» parti - og det har de jo rett i! 

Sist i heftet trykker vi »PROTEST MOT NRKs FORSLAG TIL 
RETNINGSLINJER FOR VALGPROGRAMMENE». Dette brevet blei 
sendt til Kringkastingsledelsen som svar på det nye »forslaget til 
retningslinjen> som blei lagt fram i september 1974. 

Brevet viser at »forslaget» er et angrep på de borgerlig-demokratiske 
rettighetene. »Forslaget» skal støtte opp om de store borgerlige partiene 
og hindre at velgerne får kjennskap til annen politikk enn deres. Brevet 
viser også hvordan »forslaget» er spesielt skreddersydd for å utelukke 
akkurat AKP(m-1). 

Seinere har de endelige »retningslinjene» blitt vedtatt. Det eneste 
synlige resultatet av AKP(m-l)s kritikk er at krava til deltakelse er blitt 
skjerpa. Følgen blir at Rød Valgallianse bare kan rekne med noen få 
minutter i radio-TV ved valget! 

Så vidt vi kjenner til, har det foreløpig ikke kommet noen protest 
mot dette fra SV. Til sammenlikning kan vi nevne at AKP(m-1) og RV 
hele tida forsvarte SVs krav på deltakelse for 3 partier i radio-TV 1973. 
For oss er ytringsfriheten ikke noe taktisk spørsmål. Vi forsvarer 
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ytringsfriheten for alle partier, uansett om v1 er enige med dem eller 
ikke. 

• Heftet inneholder også vedtak fra Rød Ungdom og Norges 
Kommunistiske Studentforbund om valgene 1975. 

Vi har forsøkt å framstille politikken vår slik at den skal være grei å sette 
seg inn i, sjøl om du ikke er vant til å følge den politiske debatten. Om noe 
er uklart så svarer vi gjerne på henvendelse fra lesere , enten det skjer til 

framstille politikken vår slik at den . skal være grei å sette seg inn i, sj_øl 
om du ikke er vant til å følge den politiske debatten. Om noe er uklart 
så svarer vi gjerne på henvend~lse fra lesere , enten det skjer til 
medlemmer av AKP(m-1) eller til bokhandler og kontorer, sentralt eller 
lokalt. 

Om du er enig med oss, så håper vi du tar imot tilbudet og blir med i 
aktivt arbeid for Rød Valgallianse! 

, / 

Arbeidernes Kommunistparti ( marxist-leninistene) 
Arbeidsutvalget 
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AKP(m-l}s linje i vtdgene i 1975: 
Avslør det falske 
borgerlige <<demokratiet>>
Fram for Rød Valgallianse 

Høsten 197 5 skal det holdes to valg. Det 
skal velges over 400 kommunestyrer. I 
tillegg er det for første gang direkte valg 
til 18 fylkest ing. Opp til nå har fylkes
tingene blitt satt sammen av represen
tanter fra kommunestyrene i fylker. De 
som stemmer vil altså på samme dag 
slippe to forskjellige valglister i urnene : en 

kommuneliste · og en fylkestingsliste . 

(Oslo, som ikke har eget fylkesting, er 
et unntak.) 

Denne artikkelen tar for seg AKP(m-l)s 
hovedlinje ved disse valgene. Denne 
hovedlinja mener vi bør følges ikke bare 
av vårt partis medlemmer og tilhengere , 
men av alle arbeidsfolk som rekner seg 
som revolusjonære sosialister, og ønsker 
et virkelig alternativ til DNAs borgerlige 
politikk. 

HVA SIER DE OM VALGENE - DE BORGERLIGE PARTIENE, 
ARBEIDERNE OG AKP(m-1). 

Vi skal først ta for oss det de borgerlige 
partiene sier. Dette skal vi stille opp mot 
synsmåter som er vanlig å høre når 
arbeidsfolk diskuterer valget. Til slutt skal 
vi sammenlikne dette med den linja 
AKP(m-1) går inn for. 

De borgerlige partiene: 
»Valgene er veldig viktige». 

Foran alle valg forteller de borgerlige 
partiene oss at valget er svært viktig. 
Partiledelsene sitter på rad og rekke i 
fjernsyn og sier at stemmer vi nettopp på 
deres parti, så vil det bety store praktiske 
forandringer. Arbeidsfolk vil få det bedre 

og viktige samfunnsproblemer vil bli løst. 
Om derimot andre partier går fram så vil 
det i verste fall føre til reine katastrofen. 

Blant de borgerlige partiene rekuec vi 
her også ledeJsep i DNA og Sosiai jstisk 
Valgforbund At DNA-ledelsen i bunn og 
grunn ikke står. for noen grunnleggende 
forskjellig politikk fra den Høyre ønsker 
er hele etterkrigstida full av eksempler på, 
fra NATO til EEC. Men mange som 
forstår at DNA er et borgerlig parti er 
forløpig uenig i å rekne SV med i denne 
gruppa. 

Seinere i dette heftet står det en hel 
artikkel som beskriver SV-ledelsens poli-
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tikk. Vi mener den klart viser at SV
ledelsen står for en borgerlig politikk og 
er villig til å støtte DNA. Vi mener også at 
folk som mener SV er forskjellig fra de 
borgerlige partiene lett nok vil kunne se 
at det SV sier om valgene i bunn og grunn 
ikke er forskjellig fra det f.eks. Kristelig 
Folkeparti og Høyre sier. 

Uansett skiller i politikk mellom Høyre, 
Venstre, Senterpartiet og SV, så sier de 
alle sammen at det vil ha stor praktisk 
betydning om vi stemmer på nettopp 
deres lister. Høyre har ved de siste valgene 
lovet lavere skatter, trygghet for små
sparerne mot inflasjon . . SV snakket ved 
det siste valget om at en stor SV-gruppe 
skulle presse DNA og gjennomføre end
ringer som peker i sosialistisk retning. En 
annen sak disse partiene har til felles, er 
at de ikke kan peke på at valgløftene blir 
innfridd. Høyre kom i regjering i 1965, 
men prisstigninga blei ikke mindre for 
det . 16 stortingsmenn fra SV har heller 
ikke gjort Brattelis regjering mer »sosia
listisk». Det eneste valgløftet SV hadde 
muligheten til å innfri - sjølbestemt 
abort - sørget SVs egen Hauglin for å 
velte . 

Vi ser altså at det er langt mellom ord 
og virkelighet i det disse partiene sier om 
valg. Det vil nok ikke hindre dem i å påstå 
at 1975-valgene er minst like viktige som 
alle valg før. De som sier det er folk som 
har rik praktisk erfaring både i kommune
styrer og fylkesting. De veit best av alle at 
utviklinga i Norge ikke bestemmes der. 
Sjøl om flertallet i kommune- og fylkes
tingene skulle ønske å bruke dem til å gå 
mot monopolkapitalens og statens poli
tikk, så er det fylkesting og kommune
styrer formelt har lov til å bestemme 
ubetydelig. 

Vi påstår altså at alle partiene fra Høyre 
til SV snakker mot bedre vitende. Hvor
for? Fordi disse partiene først og fremst 
finnes nettopp for å skaffe seg styrke
posisjoner gjennom valg. Om de sa til 
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arbeidsfolk at disse valgene ikke betyr 
noe og ikke gir muligheter til å endre 
politikken. hvem ville stemme på dem 
da? Da ville hele grunnlaget for arbeidet 
deres forsvinner. 

Arbeidsfolk: splittet i 
synet på valg 

Alle som har diskuter t politikk med 
arbeidskamerater og andre arbeidsfolk 
ved de siste valg, vil ha oppdaget at blant 
arbeidsfolk finnes det to grunnleggende 
forskjellige holdninger til valga. Den ene 
synsmåten har de som er påvirket av 
partienes propaganda om at valgene er så 
viktige. Den andre finner vi hos dem som 
er skuffet over partiene og har oppdaget 
at valgløftene ikke betyr noe i virkelig
heten. 

Mange eldre arbeidere som har fulgt 
DNA gjennom mange år, har gjennom et 
langt liv vendt seg til å .se valg som svært 
viktig. De oppfatter det slik at det er 
viktig å sikre »arbeiderflertall» for DNA/ 
SV mot de »borgerlige». Mange vil tilmed 
gå å stemme på DNA sjøl om de har mye 
riktig kritikk av den borgerlige politikken 
partiledelsen følger. SV er i dag med på å 
bygge · opp under slike holdninger. og 
framstiller det som veldig viktig å styrke 
SV. slik at SV både skal kunne utgjøre et 
flertall sammen med DNA og »drive på 
DNA fra venstre». 

I denne gruppa finnes det mange 
arbeidere som ærlig ønsker sosialisme, og 
som n':!ttopp derfor er blitt narret til å 
støtte DNA som »tross alt er et sosialistisk 
parti». Det er arbeidere som har opplevd 
30-åra med krise og arbeidsløshet og 
gjennoppbygginga etter krigen. De har 
trodd på historien om at det er DNAs 
skyld at det ikke var svære kriser i 
50 - 60 åra, og at DNA-regjeringa kan 
sørge for at »de harde 30-åra» aldri kom
mer tilbake. 

Men svært mange yngre arbeidere ser 
helt anderledes på valgene. Særlig gjelder 
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dette folk som har fått stemmerett de 
siste ti åra. De kjenner DNA som et parti 
som bare i navnet er forskjellig fra de 
andre borgerlige partiene. Noen spesiell 
»trygghet» med en DNA-regjering merker 

de ikke , de har opplevd 8C>rJen. KQru!!.g 
og_ Bratte)j uten å se ii.t det var noen 
furskjell {,Lansett hvilken regjering det er 
så går skatter og priser opp - som reru,_l 
uten at løooiogeoe klarer å holde fø!ge. 
På arbeidsplassene opplever de DNA
tillitsmennene som pamper som går mot 
kamp i fagforeninga, støtter bedrifts
ledelsen og går inn for rasjonalisering, 
overtidsarbeid osv. 1 EEC-kampen har de 
opplevd DNA-LO-ledelsen som Høyres 
nærmeste kampfeller. 

Det er ikke bare fagorganiserte industri
arbeide.re og funksjonærer som har en slik 
holdning. Studenter og skoleelever har 
fått oppleve DNA som partiet som i 
omtrent alle spørsmål går mot deres krav . 
Samtidig ser de DNA som et parti som for 
lengst har kasta prinsipper på båten og 
ikke gjør det minste forsøk på å kjempe 
for sosialismen, støtte verdens folk mot 
imperialismen osv. 

Bønder og fiskere, som ofte har sett 
Senterpartiet eller DNA som partiet som 
forsvarte deres interesser, har fått oppleve 
at uansett hvilket av de to som har 
regjeringsmakta, så fortsetter sentrali
seringa og avfolkingspolitikken. Pensjo
nister og trygdede har fått sett at samme 
hvem som har regjeringsmakta, blir leve
vilkåra deres betraktet som en budsjett
post det kan skaltes og valtes med uten 
hensyn til deres behov. 

Derfor blir det også stadig vanligere at 
yngre arbeidsfolk i Norge ser på hele 
valgsystemet som uvesentlig - som noe 
tull . Mange yngre arbeidsfolk , studenter 
osv. sitter hjemme. Andre stemmer, men 
uten store forhåpninger om at det fører 
til noen endringer. Et parti får stemmer 
fordi man tradisjonelt har fått sympati 
for det, eller fordi det har gjort et godt 
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inntrykk i fjernsynskampen : »noe skal 
man jo stemme på.» Og noen stemmer i 
protest på f.eks. Anders Langes Parti . 
Eller SV. Det finnes også arbeidsfolk som 
stemmer Langes Parti i protest, uten å 
være enig i dets reaksjonære politikk. 
Andre stemmer SV, - også uten store 
forhåpninger om endringer. 

Vi skal ikke påstå at det til nå er flere 
som har sluttet å tro på valgene enn det er 
som fortsatt håper på saker og ting fra 
dem . Det er heller ikke så viktig. Det som 
er viktig er at mistilliten til partiene og 
mistroen til hele -valgsystemet vokser. 
Folk snakker om at det politikerne snak
ker om går »langt over hue på oss vanlige 
folk», og politikerne snakker om en 
truende »krise for demokratiet». Bratteli 
jamret om det sist i nyttårstalen til det 
norske folk. 

Men de fleste som har denne mistilliten , 
ser ikke av den grunn noe alternativ. 
Mange har den holdninga at »alt er 
håpløst, - det kommer ikke noe nytt som 
er bedre .» Derfor er det også en fare i 
utviklinga, - faren for at folk blir opp
gitt, og finner seg i alt for mye fordi de 
ikke ser noen utvei. 

Og hva sier AKP(m-1) om valget? 

Et parti som virkelig vil tjene arbeidsfolks 
interesser, må først og fremst si sann
heten. AKP(m-1) skiller seg fra alle de 
andre partiene ved at vi sier sannheten om 
valgene : Arbeidsfolk kan jkke l"'-'trC" å 
yjnne noen slags forbedringer gjennom..,å 

~stemme ved valg 
Vi er aleine om å si det som stadig flere 

arbeidsfolk mener: Det er ingen store . 
forskjeller på stortingspartiene. Det er 
ikke viktig om ett parti går tilbake eller 
fram . Arbeidsfolk får det verken bedre 
eller verre av den grunn. Kampen står 
ikke om »borgerlig flertall» av Høyre og 
mellompartiene eller »arbeiderflertall» av 
DNA/SV. For begge disse fløyene står for 
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den samme borgerlige politikken, og 
utgjør til sammen et stort borgerlig 
flertall. Ingen. partier kan holde valg
løftene om store forbedringer på Stor
tinget. Stortingsvalgene betyr ikke at 
arbeidsfolk får det bedre eller verre. Når 

. det gjelder kommune- og fylkestings
valgene, så betyr de - om mulig enda 
mindre enn stortingsvalgene. 

Men vi stopper ikke der : Vi sier også at 
grunnen til at valgene ikke er noe middel 
til å bedre arbeidsfolks kår, er at mono
polkapitalen har makta i Norge. Arbeids
folk får lov til å stemme for at folk flest 
skal tro det er demokrati . I virkeligheten 
er Norge et monopolkapitalens diktatur. 
Monopolene bestemmer hva de vil uten 
store hensyn til ting og kommunestyrer, 
og de borgerlige politikerne gjør som 
oftest lojalt det de ønsker. .Pet ~ 

_som kan bedre folkets situasjon å .!sort 
..§._Lk t er_"fsg._m som tvi'!&~ bådeka ital 
~<!~ .!LQ.r8.~d.i_zuQJitik.eme...1iLå..gLe,Uer 
o kom_r~ ...... mcl"_innr.ømmds.e.L . .Q.Y,e.dru:. 
kravene fra arbeidsfolk. Det eneste som 

_ bedrer situasjonen på lang sikt, er sosia
listisk revolusion. Det får vi ald,I.j ~ru>m. 
b.9rgerskapets skinndemokratiske institu
sjoner. 

Likevel sier AKP(m-1) at det ikke er 
likegyldig hva arbeids[ olk gjør ved valg. 
Vi mener at »proteststemmer» kastet bort 
på halvfascistiske partier som ALP gjør 
stor skade. Det kan brukes til å fremme 
borgerskapets nye angrep på arbeider-
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klassen. Vi mener også at om revolusjo
næ re stemmer på SV. uten å tro på SVs 
politikk . så skal de væ re kl ar over at det 
er DNA som de stø tter. Vi stø tter ideen 
om at valgene ikke er så viktige. men vi 
bekjemper ideen om at det er »samma 
faen hva jeg stemmer på». Derfor mener 
AKP(m-1) at arbeiderklassen bør inter
essere seg for valgene. Yi mener at det bør 
reises e-t revolusjonært alternativ som kan 
stilles o~ mot de borgerITge løftepoliti
kerne. Hensikten melt et slikt rødt al-

t ernativ _ er ikke å love at dersom det i år 
framgang blir det »sosialisme» og »gogg 
tider». Hensikten er tvert imot å demon
strere at arbeidsfolk be~nner å bryte 
1!!f!...d hele....Jiet borgerlige · sy stemet, ikke 
venter seg noe som helst fra det, og går 
inn for klassekam og sosialisme. Der tias., __ 
ikke ~.Un.ne....ill _/\ rei~__<~L slik.L tcrn.afu 
lllM.~ vi (i de aller P~s.te J ilfell~Q~ .. U!l __ 
altern.a.tiY.J:Lhoik o tt. · · · 

Siden vi rekner med at det er ganske 
mange partiløse sosialister som vil være 
enige med oss i ei slik linje, så går vi ikke 
inn for å stille · aleine , som parti . Vi 
foresl år i steden at det stilles opp en Rød 
Valgallianse av uavhengige sosialister og 
AKP(m-1) , som på grunnlag av en felles 
plattform kan skape røde lister og drive 
-politisk kamp i valgkampen. 

Resten av denne artikkelen skal brukest 
til å utdype og forklare grundigere denne 
linja. 

FYLKESTING OG KOMMUNESTYRER: KAMUFLASJE FOR 
KAPITALENS DIKTATUR 

Staten under kapitalismen: 
Et redskap for diktatur over 

arbeiderklassen 

Vi skal først se litt på hvordan kommu
nister prinsipielt ser på staten og parla
mentariske organer under kapitalismen. 

Så lenge det har vært klasser og 
klassekamp, så har staten også vært et 
redskap for den herskende klassen , mot 
underklassen. I slavesamfunnet var det 
statens hær som slo ned slavene når de 
gjorde opprør mot slaveeierne. I middel-
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alderen var det statens hær som slo ned 
de livegne bøndenes opprør mot jordeier
adelen. Statens administrasjon har som 
oppgave a tjene klasseinteresser - over- . 
klassens interesser. Hæren som er det 
viktigste i hele staten , har den spesielle 
oppgaven a slå ned folkets opprør for å 
sikre at overklassen kan fortsette å herske 
og utbytte i fred . 

Slik er det også under kapitalismen. Pa 
den ene sida stå r overklassen - i våre 
dagers Norge: monopolkapitalistene. Pa 
den andre sida står de store massene av 
arbeidsfolk: arbeidere og funksjonærer , 
arbeidende bønder og fiskere . skole
ungdommer og studenter osv . Hæren og 
politiet - statens voldsapparat - skal 
forsvare »lov og ordem> for kapitalistene. I 
tider med folkeopprør betyr det å slå 
folket ned og undertrykke det med 
våpen , slik at kapitalistene kan fortsette å 
herske og skumme fløten av de manees 
arbeid . 

Hvordan hæren brukes når borger
skapet føler sin makt truet , så vi i 1973 
gjennom militærkuppet i Chile . Det fin
nes eksempler nok på at det samme kan 
skje i Norge. Trædalsaka viste at det 
drives militærøvelser mot fagorganiserte 

arbeidere (nevnt Odda og Trondheim) 
studenter (nevnt Bergen) og marxist
leninister. Det finnes tilmed unntakslover 

_y_ed tatt på stortinget, som kan gjøre det 
»lovlig>> for militærledelsen å gjennomføre 
kupp som i Chile Dette er godt og 
grundig dokumentert i Oktober-boka om 
Trædal-saka - »Soldaten som ikkje ville 
teie» - og vi anbefaler deg å lese den. 

Hæren er som sagt den viktigste delen 
av statsapparatet, fordi den ·forsvarer her
skerne når det røyner på. Men de andre 
delene av statsapparatet forsvarer også 
kapitalens klasseinteresser. Lovverket er 
skapt for å sikre dens makt og rettigheter. 
Statsadministrasjonen har blant annet 
som oppgave å skaffe penger til tiltak som 
er i kapitalist-klassens interesser gjennom 
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skattlegging. Den holder også i gang virk
somhet som kapitalistene trenger for å 
kunne heve profitt - transpurrapparatet 
- slik at varer kan fraktes omkring, skoler 
slik at arbeidskrafta få r utdannels~ og blir 
mer effektiv osv. 

Noen av statens virksomheter forbedrer 
sjølsagt ogsa situasjonen for arbeider
klassen - f.eks . statlige trygdeordninger. 
Men slike ordninger er også i kapital
istenes interesse . Dersom gamle og sjuke 
arbeidere bare ble overlatt til seg sjøl for å 
sulte og fryse i hjel, så ville også misnøyen 
og faren for opprør bli større. Derfor er 
kapitalistene · også · -interessert i statens 
»sosiale» virksc,mhet. Men samt idig er den 
interessert i å få det så billig som mulig 
for sjøl å heve mest mulig profitt. Derfor · 
blir hele trygdesystemet og de sosiale 
institusjonene. sjukehusene osv. avsp)st 
med »klatte n> - kapitalen lar dem få så 
lite som mulig eller tilmed mindre enn det 
som trengs. 

Slik er kapitalismen - og slik må den 
være. Helt fra Pariskommunen i I 871 til i 
dag har vi sett gang på gang åssen de 
slakter tusener av arbeidere for å trygge sin 
makt og profitt. For kapitalistene er aldri 
trygge om de ikke har en sterk hær og en 
sterk stat å gripe til. Hæren finnes alltid i 
reserve , og kapitalisme betyr alltid borger
skapets diktatur. - uansett hvilken form 
staten tar. 

Stortinget strør sand på 
borgerskapets diktatur 

»Men», sier de borgerlige politikerne som 
angriper kommunismen , »i Norge er det 
ikke diktatur. Det er demokrati , for 
folket velger sjøl stortinget. som leder 
staten gjennom regjeringa». 

Ja. er det slik? Bestemmer folket poli
tikken gjennom valg? 

I begynnelsen av denne artikkelen 
nevnte vi noen eksempler på at valg
løftene ikke blir holdt. La oss ta et par 
eksempler til på at de viktigs te politiske 
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spørsmåla blir avgjort uten at folket får 
den minste innflytelse gjennom valg. 

I 1949 førte DNA-regjeringa Norge inn 
i NATO. Blei folket spurt? Nei. Det er 
mye som tyder på at det var flertall mot 
NATO blant regjeringspartiets egne med
lemmer eg tilhengere. 

I 1970 gjennomførte DNA-regjeringa 
20 % MOMS - en skatt som skapte 
prisstigning på matvarer, strøm og andre 
nødvendige varer og tjenester. Denne slags 
indirekte skatt går først og fremst ut over 
arbeidere , pensjonister, studenter og 
andre med dårlig råd som må bruke alt de 
tjener. Motstanden var sterk. Borgerlige 
kommentarer rekna med at de fleste 
stemmeberettigete nordmenn var mot 
MOMSEN . Men blei de spurt? Nei. 

I 1974 gikk over halvparten av alle 
investeringer i industri og bergverk til 
petroleumssektoren (altså virksomhet 
som har med olja å gjøre) . Dette er ikke 
vedtatt i et eneste )) folkevalgt» organ, det 
ble bestemt bak lukkede dører i 
norske og utenlandske selskapers direk
sjonsrom. Og prioriteringa der ble ikke 
foretatt ut fra en vurdering av samfunnets 
økonomiske og sosiale behov , den skjedde 
ut fra kalkyler av hvor profittraten var 
høyest. 

»Men i EEC-saka da - der blei jo folket 
spurt gjennom folkeavstemning». Ja - om 
EEC var det folkeavstemning. Hvorfor? 
Fordi motstanden var så sterk at hersker
klassen fryktet store massekamper om 
Norge var blitt ført inn i EEC uten videre. 
Derfor rekna borgerskapet med at de 
lettere kunne få Norge inn om det blei en 
folkeavstemning - der folket sa JA. 
Monopolene trudde dette skulle gå, siden 
Høyre og DNA-LO-ledelsen slutta opp om 
medlemskap. Dette spillet gikk brn i 
Irland og Danmark, der kapitalen fikk 
flertall for innmeldelse g{ennom folke
avstemning. I Norge gikk det dårligere. Vi 
trur det blir lenge. til neste folke
avstemning! 
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Folket kan endre pobtikken - gjennom 
å kjempe. slik at monopolene føler seg 
presset til å gi etter på noen punkte r. Men 
ikke 'gjennom å stemme på partier til 

. stortinget . Monopolene bestemmer hva de 
vil ha - NATO. MOMS, Oljepolitikken 
osv. - og Stortinget strør sand på det, 
uten å spørre arbeidsfolk . Formen er at 
det »folkevalgte Stortinget» bestemmer, 
virkeligheten er at monopolkapitalen 
dikterer Stortinget. 

Kapitalens diktatur forent med det at 
det finnes »folke valgte organer» og en del 
demokratiske friheter ( talefrihet , trykke
frihet . . . ) kaller vi borgerlig demokrati. 
Sjøl det beste borgerlige demokrati er i 
virkeligheten bare en form for kapitalens 
diktatur. 

Det er klart det er praktisk for kapital
istene at de store massene av arbeidsfolk 
tror de kan bestemme gjennom å velge 
representanter til Stortinget. Monopol
kapitalen vil la folk stemme på hvem som 
helst bare monolkapitalen får bestemme. 
Men om kapitalens makf blir virkelig 
truet - så faller også den borgerlig
»demokratiske» maska. Da kommer 
maskinpistolene og tanksene fram. Folket 
blir undertrykt med makt, uansett om 
grunnloven er aldri så »demokratisk». Slik 
er det i Norge også. Trædal-Wintex-saka 
viste at planene ligger klare alt i dag - for 
alle tilfellers skyld. 

Fylkesting og kommunestyrer -
redskaper for arbeidsfolk? · 

Slik er det altså med Stortinget. Men 
hvordan er det med kommunestyrene? 
Kan det ikke gå an at arbeidsfolk skaffer 
seg flertall der og bruker dem til å sikre 
sine- interesser lokalt? Kan de ikke bli 
))talerør for lokalbefolkninga» som de 
borgerlige partiene. liker å kalle det? Kan 
ikke også de nye fylkestingene brukes 
som »lokale maktorganer» for folket »mot 
sentralmakta»? 

Sannheten er at kommunestyrer og 
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fylkesting spiller akkurat samme rollen 
som Stortinget. Gjennom at arbeidsfolk 
far stemme på representanter dit, skal de 
narres til å tro at de far bestemme over 
politikken i fylkene og kommunene. Men 
fylkesting og kommunestyrer er i praksis 
like trofaste mot monopolkapitalen som 
Stortinget. 

I tillegg kommer at disse lokale parla
mentariske organene har en enda mindre 
formell makt enn det Stortinget har. 
Store deler av budsjettene deres er låst til 
faste utgifter gjennom vedtak gjort sent
ralt i staten. Kommunestyrene kan i 
praksis bare jenke litt på det som er 
bestemt på forhånd her og der. Dessuten 
kan det bestemme en del mindre, lokale 
saker; 

Dessuten er det som regel få som følger 
med i hva kommunestyrene gjør. I enda 
større grad enn på Stortinget kan de 
borgerlige politikerne sitte og kose seg i 
fred og gjøre hestehandler på arbeidsfolks 
bekostning, uten at noen skriker opp. 

Derfor er det også bare tull å vente at 
disse lokale »folkevalgte» organene skal 
være »bedre» enn Stortinget og »represen
tere grasrota». Vi skal se på et par 

· praktiske eksempler på hvordan »det 
kommunale demokratiet» fungerer 
dagens Norge . . 

Knaben - et lokalsamfunn 
får dødsdom 

Det første eksemplet vi skal nevne er 
nedleggelsen av Knaben gruver i Aust
Agder. Knaben gruver var eid og styrt av 
svensk monopolkapital. For noen år siden 
fant disse eierne ut at profitten fra 
gruvedrifta ikke var høy nok. Ut fra slike 
forretningsmessige kalkyler vedtok de at 
produksjonen skulle opphøre. 

Arbeiderne protesterte skarpt mot den
ne avgjørelsen. Nedleggelse ville bety at 
hele lokalsamfunnet ble lagt øde. Hvor
dan fungerte demokratiet da? Kommune
styret og fylkesstyret spilte ingen som 
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helst rolle i det som skjedde, og hadde 
ingen ting å stille opp mot nedlegginga, 
utenom beklagelse. Arbeiderne sjøl stilte 
krav om at staten skulle overta driften . 
Det ble avslått. Resultatet var at Knaben i 
løpet av kort tid ble avfolket . Utenlandsk 
monopolkapital hadde både makt og 
myndighet til å diktere ei utvikling som 
både arbeiderne og den øvrige lokal
befolkninga var mot. 

SIVA-anlegget i Sandnessjøen, 
monopolene og kommunestyret 

Det andre eksemplet vi skal trekke fram 
er den utbygginga som nå pågår av SIVA
anlegget i Sandnessjøen. I flere tiår har 
kommunestyret og andre lokale myndig
heter i denne småbyen på Helgelands
kysten ønsket flere arbeidsplasser. Alle 
bønner og appeller til mvndigheter og 
næringsliv om å komme stedet til unnset
ning har vært nyttesløse. Først da olje
boomen i Nordsjøen krevde rask ekspan
sjon endret statens innstilling seg. 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) 
holder nå på å bygge svære anlegg for 
statens rekning som alt er leidd ut til 
Akerkonsernet og et svensk storkonsern 
(Granges) for produksjon av deler til 
oljeplattformer. 

En skulle da kanskje tro at industri
reisningssaka var blitt løst på en forstan
dig måte . Men på ny har en fått 
demonstrert hvem som styrer og bestem, 
mer. Aker/Granges' plan var å reise en 
bedrift som innen få år skulle sysselsette 
om lag 600 arbeidere. Tar en hensyn til 
ringvirkningene i form av boligbygging, 
utbygging av skoler, økt handel osv. ville 
det komme 300 arbeidsplasser i tillegg. 
Med familier vil dette i løpet av kort tid 
bety en fordobling av den lokale befolk
ninga. Det oppstår svære problemer for 
kommunen fordi dette er en altfor rask 
og omfattende utbygging. Prosjektet vil 
innebære at SIVA-anlegget blir en kreft
svulst som suger ut av distriktet omkring, 
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først og fremst fordi det blir nødvendig 
med en ·ny storstilt nedleggingsbølge inna
for jordbruk, fiske og småindustri for å 
skaffe nok arbeidskraft. 

Denne utbyggingstakten er om lag det 
tredobbelte av det lokalsamfunnet kunne 
ha behov for og er i stand til å ta imot. 
Kommunestyrene i distriktet har ikke 
hatt noe valg. Sjøl i ei sak som får 
langvarige konsekvenser for all annen 
økonomisk og sosial aktivitet lokalt har 
de ingen muligheter til å bestemme. Opp
gaven deres har bare vært å strø sand på 
monopolenes og statens bestemmelser. og 
å ta ansvaret for de økonomiske løfta som 
trengs for å bøte på de verste skade
virkningene av anlegget. 

I januar i år fikk kommunestyret 
plutselig melding om at Aker-gruppa 
hadde revidert planene. Konjunkturene 
hadde skifta! Antall arbeidsplasser på det 
nye anlegget blir redusert med flere 
hundre , og annet byggetrinn er lagt på is. 
Kommunestyrene har bare å stille om 
planene de har lagt for boligbygging. 
skoleutbygging osv., og kan fortelle 
bedriftene i distriktet at det ikke blir tale 
om noen oppdrag for dem i forbindelse 
med driften . - Slik fungerer i praksis det 
DNA kalte »demokrati i hverdagen» ved 
forrige kommunevalg. 

Samme bildet over hele landet 

Vi kunne fortsette med å vise at det 
samme bildet gjelder i alle landets 
kommuner. Et godt dokumentert 
eksempel finnes i Dag Solstads bok 
»25. september-plassen». Solstad forteller 
hvordan storkonsernet Saugbruks
foreningen har herjet fritt i Halden i 
mange år. Hensyn til natur- og miljøvern , 
utbygging av skoler, trygge arbeidsplasser 
osv. har måttet vike for Saugbruks 
profittjakt. Kommunestyret under DNAs 
ledelse har langt fra vært noen mot
stander i dette spillet. Solstad viser hvor
dan DNA-ordføreren har vært Saugbruks 
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mest lojal e hjelper mot arbeider
befolkninga i Halden. Men vi skal ikke 
bruke mer plass på eksempler her. De som 
er interessert kan sjøl undersøke lokalt. 

Det som er viktig. er å få det klart at 
kommunestyrene ikke på noen måte kan 
representere »folket» mot kapitalen lokalt 
og sentralt. / beste fall protesterer 
kommunestyrene hjelpeløst mot kapital
ens herjinger, uten å kunne endre det 
minste - som ved Knaben . / verste fall 
rydder det vei for storkapitalen og er dens 
beste venn og medhjelper lokalt - som i 
Halden . Og de aller fleste tilfellene er av 
den siste typen. 

Folk som vil reknes som sosiali ster bør 
derfor ikke ha illusjoner om at kommune
styrene er noen annet en redskaper for 
kapitalen. Om ikke noe annet hjelper . så 
bør alle eksemple_ne fra det virkelige livet 
vise dem at slik er det. 

Fylkestinget - nærdemokrati 
eller rottefelle? 

I år er det for første gang direkte valg til 
fylkesting . (Tidligere er de blitt sammen
satt fra hvert kommunestyre i fylkene.) 
Vi mener at vi på forhånd kan si en god 
del om hvordan disse nye valgte fylkes
tingene vil virke i praksis. Alt vi veit, 
peker på at de vil bli verre enn kommune
styrene. 

For det første er fylkestingene alt fra 
starten av like bastet og bundet og like 
maktesløse som kommunestyrene. 
Borgerlige politikere fra forskjellige 
partier skal velges av folket - bare for å 
strø sand på en politikk som i praksis er 
bestemt på forhånd av staten og mono
polene. Saker som angår framtida til 
arbeidsfolk kommer til å bli behandla i 
det skjulte her som i kommunestyrene. 
Det skal sterk rygg til å demonstrere og 
stemme nei , det skal enda sterkere rygg til 
å informere befolkninga om hemmelige 
planer ~g avgjørelser. Borgerlige politikere 

www.pdf-arkivet.no (2020)



pleier ikke å ha så sterk rygg, sjøl i 
unntakstilfeller når de er uenige. 

For det andre vil de bli verre fordi den 
politikken de »folkevalgte» skal strø sand 
på, blant annet blir statens hardhendte 
sentraliserings- og avfolkingspolitikk og 
den sosiale nedrustninga som er i vente i 
tida framover. La oss si at staten bestem
mer seg for a »rasjonalisere» helsevesenet i 
et fylke . Den legger en plan for ned
legging av alt helsevesen utenom et 
sentrum. Nå vil saka bli lagt fram for det 
nye »folkevalgte» fylkestinget. Når folket 
i småstedene protesterer, da vil staten 
framstille saka slik at den ikke har an
svaret. »Det er flertallet i fylket sjøl som 
har bestemt det slik gjennom sine folke-

. valgte representanter. Dere får ta det opp 
med dem .» 
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På den måten vil fylkestingene bli brukt · 
som en støtpute mellom staten og kapital
en på den ene sida, og på den andre sida 
arbeidsfolk som protesterer mot 
politikken deres . Det er ingen tvil om at 
dette er hensikten. Den gamle fylkestings
ordningen fungerte slik. Nå har de 
kraftige lokale aksjonene i de siste åra, 
blant annet i Sogn og Fjordane, Rjukan, 
Honningsvåg og andre steder , gjort at 
staten mener det er lurt å styrke fylkes
tingene i folks bevissthet . De skal få »mer 
prestisje» blant vanlige folk ved å bli 
»direkte folkevalgte organer». Slik håper 
staten å avlede oppmerksomheten fra seg 
ved å skyte skylda på »folkevalgte» lokale 
politik~re og hindre kamp. Staten vil 
splitte lokalbefolkninga i kommunene 
opp mot hverandre ved å spre eventyr om 
at den eneste måten småsamfunnene kan 
få sosiale ytelser på er ved å slåss med 
andre småsamfunn om det som finnes av 
bevilgninger over fylkesbudsjettet. 

Dette opplegget vil bli presentert som 
»demokratisering» og tilmed »desentrali
sering» fra staten. 

For det tredje vil fylkestingene bli verre 
fordi arbeidsfolk vil få vite enda mindre 

om det som skjer i fylkestingene , enn om 
både kommunestyrer og storting. 

Stortingsdebatter dekkes i aviser og 
presse . Sjøl om det som skrives er for
vrengt , vil folk klare å følge sånn noen
lunde med i de verste vedtaka og ku
handlene som blir gjort. 

Folk veit hva stortinget vedtar om 
abort, lønnsnemnd osv. Dette gir i hvert 
fall arbeidsfolk sjansen til å påvirke 
resultatet gjennom å kjempe , - demon
strere , streike, gå til direkte aksjon . 

Forhandlinger i kommunestyrene skjer 
i kommunen. En del folk vil i hvert fall ha 
sjansen til å gå og høre på diskusjonene. I 
små kommuner er det mange som kjenner 
de »folkevalgte» som sitter der. Det gir 
også folk noen muligheter til å skaffe seg 
informasjon - sjøl om mulighetene er 
dårlige. Folk kan protestere , øve press og 
avsløre det verste svineriet. 

Det blir helt umulig for det store 
flertallet av arbeidsfolk i et fylke å høre 
diskusjonene på fylkestingene . Vi rek-ner 
også med at pressedekninga blir dårligere 
-og enda mer løgnaktig og forvrengt enn 
dekninga av det som skjer på stortinget. 
Fol~ har jo ikke mulighet til å sjekke 
likevel. Så hvorfor ikke juge litt ekstra for 
å sminke opp »vårt parti»? 

Fylkestinget blir minst like maktesløst 
som de andre »folkevalgte» forsamlingene . 
Og folks mulighet til å avsløre og kjempe 
mot det som skjer blir enda mindre. 

Men er ikke dette nye »framskrittet» til 
fordel for noen? Jo, sjølsagt . Som vi har 
vist, så er det veldig bra - for staten og 
kapitalen , som demning for folkets kamp. 
Mange folk som gjerne vil bli yrkes
politikere vil dessuten få det hyggelig. De 
vil kunne tusle rundt i korridorer og lune 
møtelokaler og bruke tida til å forhandle 
og intrigere, uten å behøve å gjøre pro
duktivt arbeid, og heve gode lønninger 
pluss møtegebyrer. Alt sammen betalt av 
arbeidsfolks skattepenger. 
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For slike folk er fylkestingene sjølsagt 
»framskritt for nærdemokratie t». For 
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vanlige arbeidsfolk derimot, er de ei 
rottefelle. 

HVILKEN VEI TIL SOSIALISMEN I NORGE? 

Blant folk som kaller seg sosialister finnes 
det to forskjellige syn på hvordan sosial
ismen kan seire i Norge . Disse to linjene 
henger sammen med hvordan vi ser på 
staten og de parlamentariske organene. 

Mener vi at staten er demokratisk , at de 
parlamentariske 

I 
organene virkelig har 

makta over den og at disse organene 
kjemper for arbeidsfolks interesser - ja så 
kan sosialismen bygges bare Stortinget 
bestemmer seg for det. 

Men mener vi at Norge er et monopol
kapitalistisk diktatur, og at storting, 
fylkesting og kommunestyrer bare er ei 
maske som skal skjule dette diktaturet for 
arbeidsfolk - ja, så kan disse organene 
sjølsagt heller ikke skape sosialisme. 

DNA og SV: »Den fredelige, 
parlamentariske veien 

til sosialismem> 
To partier som kaller seg »arbeiderpartiern 
hevder at det går en fredelig vei til 
sosialismen gjennom å vinne flertallet på 
stortinget. Det er DNA og SV. 

DNA sier dette helt åpent. I følge 
DNA-ledelsen er det norske samfunnet 
virkelig »demokratisk». De kaller DNA
regjeringa for en »arbeiderregjering». I 
følge DNA, så har altså arbeiderklassen alt 
makta i staten. Det eneste som skal til for 
at Norge skal bli sosialistisk, er at »arbeid
erregJennga>> gjennomfører reformer. 
Disse reformene går ut på å »utvide 
demokratiet til også å gjelde på det 
økonomiske området». I praksis betyr 
dette at statsdrift skal utvides og at de 
private monopolene skal samarbeide med 
staten, ettersom statsdrift kalles for 
»demokratisk kontroll» og settes lik 
»sosialisme». 

At arbeidsfolk ikke ser noen praktiske 
resultater for sin del av denne »sosial
ismen», unnskylder DNA offisielt med at 
omdanninga av samfunnet skjer litt etter 
litt og tar lang tid. En artikkel i 
»Arbeiderbladet» høsten 1974 snakker til
med om at DNA må utvikle en »politikk 
for sosialisme i det 21. århundre»! Sam
tidig går DNA åpent mot revolusjon, og 
fran1stiller den sosialistiske revolusjonen 
som en trusel mot »friheten». 

I virkeligheten er hele DNAs »sosial 
istiske» politikk en politikk som passer 
monopolborgerskapet utmerket. 
Kapitalen veit godt at flertallet i arbeider
klassen i Norge ønsker sosialisme. Hva er 
da bedre enn et stort »sosialistisk» parti 
som fører kapitalens egen politikk? 

For å kalle kapitalens stat for »demo
kratisk» og DNA-regjeringa for »arbeider
regjering» betyr å narre arbeidsfolk til å se 
klassefiendens redskaper som sine red
skaper. Tiltak som DNA kaller »sosial
isme» er tilmed blant de kapitalen ønsker 
aller mest . For store oppgaver, som krever 
mye kapital, slik som oljeutvinninga i 
Nordsjøen, er statlig kapital og statlig 
organisering av oljeutvinninga helt nød
vendig. Når DNA kaller slik statskapital
istisk politikk for »sosialisme» kan mono
polborgerskapet bare klappe og bukke. 

I virkeligheten er den »sosialistiske» 
DNA-ledelsen en solid støtte for norsk 
monopolkapital og utenlandsk imperial
isme. Politisk er den i ·dagens Norge den 
beste støtten, fordi arbeidsfolk godtar 
saker fra »arbeiderpartiet» DNA som ville 
blitt avvist om de kom fra det åpent 
borgerlige Høyre. 
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Sosialistisk Valgforbund: 
Nytt DNA med »venstrevri» 

Nå er det slik at stadig flere arbeidsfolk 
har begynt å oppfatte at DNA har skifta 
side. 

DNAs desperate kamp for EEC
medlemskap - stikk i strid med arbeids
folks interesser - fikk mange til å gni seg 
i øya: Dette kunne ikke være et arbeider
parti. Siden har Bratteli-partiet fortsatt 
sin arbeider-fiendtlig politikk. Et parti 
som gjør sitt beste for å knuse streiker og 
kjøre tariffoppgjør i grøfta er et parti som 
gjør jobben i arbeiderklassen for kapi
talistklassen. 

Men hva så med Sosialistisk Valgfor
bund9 Etter EEC-kampen ønska mange 
arbeidsfolk noe nytt - til venstre for 
DNA, et parti som dugde til noe . Valgfor
bundet fanga opp en del av denne venstre
utviklinga i arbeiderklassen, blant ung
dommen, blant småbønder og fiskere. 
Mange ærlige arbeidsfolk håpa at dette 
alternativet kunne bli et redskap for deres 
interesser. 

Og hva skjer? I løpet av halvannet år 
driver SV-ledelsen forbundet i retning 
høyre så det lukter svidd. Denne høyre
dreininga tar vi opp i en egen artikkel i 
denne boka. La oss derfor bare se kort på 
to viktige spørsmål som forteller oss hva 
slags syn SV-ledelsen har på veien til 
sosialismen. 

»Fredelig revolusjon» med »folkeregjering» 

- Den »fredelige veien» til sosialismen er 
fullt mulig i Norge. Det holder SV fast på 
i den politiske plattforma si, det har alltid 
vært de kjente SV-ledernes omkved når 
de skal ta avstand fra marxist-leninister og 
revolusjonære sosialister. De mest 
Moskva-tro revisjonistene i NKP og SF
ledere av Finn Gustavsens type har aldri 
hatt noe problem med å rekke hverandre 
handa i dette spørsmålet. Gjennom valg 
skal de vinne flertallet i Stortinget. Det 
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skal de gjøre sammen med alle de 
kreftene som går imot monopolene (in
kludert svake kapitalister) og er »demo
kratisk innstilt». Dette flertallet skal så 
opprette ei »folkefrontregjering». Ved 
hjelp av vedtak og nye lover i Stortinget 
skal så de store monopole,ne bli fratatt 
makta si , »komme under demokratisk 
kontroll», som revisjonistene sier. Når så 
monopolene , Johan Melander i Den 
norske Creditbank og direktør Lorck i 
Elkem-Spigerverket frivillig har gitt opp 
kampen, kommer turen til de mindre 
kapitalistene. Dette er revisjonistenes- og 
SVs vei til sosialismen. 

Det kan lyde som en parodi, men det er 
nettopp denne »fredelige veien» som en av 
sosialismens største forrædere Nikita 
Khrustsjov, i 1956 slo til lyd for. ' 

Og hva sa SV etter Chile-kuppet, da 
Allende-regjeringa nettopp jobba på 
denne måten og ble knust av den fascist
iske militærjuntaen? SV-pressa skreiv 
ikke et ord om at arbeidsfolk må forsvare 
seg med våpen i hand om de skal ta 
·statsmakta fra herskerklassen , ellers blir 
de knust av kapitalistenes hær og politi. 

Hva sa SV-ledelsen og pressa deres da 
Wintex-øvelsen og Trædal-saka viste at 
NATO-forsvaret har opplegg klar for å 
knuse arbeideroppstand og demonstra
sjoner? Ingenting om at den »fredelige» 
veien ikke nytter , men tvert om er livs
farlig. De holdt kjeft om alle slike lær
dommer. Lærdommer som arbeider
klassen i Pariserkommunen i 1871 i Kina 
Albania, Chile, Indokina osv. os;. har et 
slikt vell av, og som reformister av Reidar 
T. Larsen, Berit Ås og Finn Gustavsen 
kjemper innbitt mot å innrømme det 
minste av. 

Det hjelper ikke at de snakker mye om 
»utenomparlamentarisk press» så lenge det 
stort sett blir ord, og at dette presset , når 
det finnes, brukes som ei brekkstang 
utelukkende for å få gjennom saker i 
Stortinget. 
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Enhet og regjeringsmakt 
sammen med DNA 

I den »folkefronten» som SV skal lede 
og som skal erobre flertallet i Stortinget, 
inngår DNA som den viktigste partneren. 

Aksjonsenhet med sosialdemokratiet på 
alle plan - det er revisjonistenes inter
nasjonale opplegg for å gripe regjerings
makta. Den planen følger de i Danmark, i 
Portugal - og i Norge. 

Den gamle SF-ledelsen har alltid sett på 
DNA som »en del av arbeiderbevegelsen». 
Spørsmålet er å utmanøvrere en del topp
ledere i DNA og· LO som fører »en 
høyrepolitikk», og så presse DNA til 
venstre. 

17 

Hele arbeiderbevegelsen , de to hov~d
strømnirlgene SV og DNA , må samlet stå 
mot kapitalkreftene. Hvor mange ganger 
har vi ikke lest det i SY-pressa, hørt det i 
radio og fjernsyn det siste året? Hvem 
husker ikke I . mai 1974 i Oslo, da SV lot 
Aspengren være hovedtaler i et samar
rangement mellom SV og DNA-ledelsen? 
Om de har et ·og annet taktisk oppgjør av 
Alcan-typen, så betyr ikke det noe for 
det de virkelig vil: Enhet og regjerings
makt sammen med DNA , høyresosial
demokratiet i Norge , NAFs beste 
kollegaer i arbeiderbevegelsen. 

DNA og SV - borgerlige arbeiderpartier 

SV holder fast på den »fredelige» veien 
både i program, handling og ord. Deres 
viktigste partner er DNA. En slik vei fører 
aller minst til sosialismen. I beste fall 
fører det til mer statskapitalisme. I verste 
fall til at kjernen i herskerklassen tar 
hæren i bruk og knuser til og med det 
parlamentariske systemet, som de gjorde i 
Chile. 

Mange ærlige arbeidsfolk synes det er 
vel hardt når vi sier dette , og når vi kaller 
SV et regjeringsparti uten ministre. Men 
om følelser og ærlig håp legges til side : 
Hva annet enn borgerlig sosialisme er 

dette? . Hva annet enn et b~rgerlig 
arbeiderparti er også SV når dette i 
praksis fører til at ledelsen saboterer 
streiker, nekter å ta del i anti-imperial
istiske demonstrasjoner som Kissinger
demonstrasjonen i desember 1973, osv. 
osv. Og når det fører til at de legger seg 
opp til den andre supermakta, Sovjet, og 
enten unnlater å kritisere overgrepa eller 
åpent støtter Sovjet? 

De to borgerlige arbeiderpartiene DNA 
og SV står på samme side i kampen for 
revolusjonen: De tviholder på den reform
istiske veien, den som ikke fører arbeider
klassen et loppesprang fram mot sosial
ismen. Det hjelper ikke med »venstre
frasen> når SV både i program og handling 
legger seg i DNAs kjølvann. 

V.i mener det er viktig at arbeidsfolk 
tar konsekvensen av dette . Kampen for et 
sosialistisk Norge må ta en ekstra omvei 
om SV får nyte godt av arbeidsfolks 
illusjoner om at de »tross alt» represen
terer noe nytt! 

AKP(m-1): EN ARBEIDERKLASSE 
UTEN VÅPENMAKT - INGEN SOSIAL
ISTISK REVOLUSJON 

I motsetning til de borgerlige arbeider
partiene står AKP(m-1) fast på lærdom
mene i Oktober-revolusjonen 1917, Paris
kommunen 1871 , revolusjonen i Albania 
og Kina, folkekrigens lærdommer i Indo
kina: Det blir ingen revolusjon uten en 
arbeiderklasse som er væpna, som har 
solide politiske venner i hele det 
arbeidende folket , som har et sterkt 
kommunistisk parti. Monopolkapitalen 
bruker statsmakta, hær og politi, lover, 
domstoler, til å underkue og utbytte 
arbeiderklassen. Skal arbeidsfolk noen 
gang bli fri fra utbytting og underkuing, 
må de gripe statsmakta, rive den vekk fra 
herskerklassen. Som det sies i AKP(m-l)s 
prinsipp-program: 
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»Den norske revolusjonens første oppgave 
er arbeiderklassens erobring av stats
makta. Arbeiderklassen kan ikke overta 
monopolborgerskapets stat. Kjernen i den 
norske staten er militærapparatet med et 
stort offiserskorps nært knyttet til ameri
kanske og tyske militærkrefter. Selve 

. stats- og kommuneadministrasjonen er et 
enormt apparat ledet av et embetsverk 
som gjennom ulike band er knyttet til 
den herskende klassen i Norge. Sosialis
men kan bare konsolideres og bygges 
dersom den borgerlige hæren blir oppløst 
og det byråkratiske, borgerlige stats
apparatet blir erstattet av en demokratisk 
stat som tjener folket og undertrykker 
den gamle herskerklassen. Arbeider
klassens politiske makt kan bare virkelig
gjøres gjennom opprettelsen av en stat av 
ny type: Proletariatets demokratiske dik
tatur. Kjernen i proletariatets diktatur -
som i alle andre klassesamfunn - er 
våpenmakta. Under sosialismen må denne 
basere seg på væpning av arbeiderklassen 
og folket.» 

Vi trur ikke at AKP, Rød Ungdom og 
Norges Kommunistiske Studenforbund 
er aleine om å mene at arbeidsfolk må ha 
ei våpenmakt for å forsvare seg mot terror 
og for å gjennomføre den sosialistiske 
revolusjonen. Mange arbeidere. skole
elever og studenter skjønte at Chile var en 
alvorlig vekker, at en ikke har råd til å tru 
at borgerskapet til sjuende og sist velger å 
strekke våpen og legge seg ned om vi bare 
presser på. Mange av dem har aldri hatt 
kontakt med AKP, mange går rundt med 
sånne tanker for seg sjøl. Kanskje holder 
de sånne tanker skjult. Men de er 
i.1genting å skjule. Tvert imot - det er 
dette som er den eneste veien som fører 
fram . Og målet? AKP(m-l)s prinsipp
program sier det slik: 

»I et sosialistisk Norge vil proletariatets 
diktatur også bety større demokratiske 
friheter for folket enn hva som er tilfelle i 
dag. Politisk frihet på arbeidsplassene, 
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virkelig mulighet til å anvende ytrings
friheten i radio og presse, folkets kontroll 
og bestemmelse over statsadministra
sjonen osv. vil bety en kraftig utvidelse av 
demokrati for arbeiderklassen og andre 
lag av folket. For kommunistene er økt 
rettssikkerhet og andre demokratiske fri
heter et mål i seg sjøl. Samtidig vil en slik 
utvidelse av demokratiet være den beste 
sikringen av diktaturet over utbytterne. 
Demokratisk massemobilisering med kri
tikk og politisk kamp fra massenes side vil 
være hovedmetoden i undertrykkelsen av 
kontrarevolusjonære, framfor administra
tive handlinger og fysisk vold.» 

Forsvar arbeidsfolks rettigheter 
under kapitalismen! 

La oss understreke at AKP akter å slåss 
for å forsvare de rettighetene som borger
skapet har blitt nødt til å innrømme 
arbeidsfolk uansett hvor hule borgerne 
har gjort dem: rett til å si og skrive hva en 
mener , rett til å lage organisasjoner. rett 
til å streike, osv. 

Rettighetene finnes for borgerskapet -
de som har kapital og hær. Det finnes 
ofte bare på papir~t for vanlige folk når vi 
tar dem på alvor. Når soldat Narve Trædal 
synger ut om at NATO og »vårt eget» 
voldsapparat trener i å slå ned arbeidere 
og studenter som er imot NATO, dømmes 
han av domstolene. Når telefonsentral
montørene tar streikeretten på alvor. 
griper Selvig, Aspengren og Bratteli inn 
for å knuse retten. 

Borgerskapet frykter at vanlige folk . 
skal ta deres rettigheter på alvor i sin 
kamp. Skulle vi la dem sette slike rettig
heter ut av spill? Sjølsagt ikke! Jo mer 
albuerom arbeidsfolk har, desto bedre. Å 
føre tariffkamp uten en gang formell 
streikerett og i kamp med politistyrker, 
det er ikke arbeidsfolk tjent med . Å sitte i 
fengsel gir ikke revolusjonære sosialister 
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akkurat den beste muligheten til å organi
sere kampen for sosialismen. 

Kort sagt : Skal vi seire i den sosial
istiske revolusjonen , må vi også slåss for å 
forsvare de rettighetene som gir arbeids
folk mer pusterom enn det åpne, terror
istiske fascistdiktaturet. 

Dette er en kamp mot borgerskapets 
statsmakt, mot herskernes organ for sand
påstrøing : Stortinget. 

ER DET DA NOEN VITS I 
Å STILLE TILVALG? 

Har det da noen hensikt å stille til valg? 
J a1 Vi ønsker å markere at det finnes en 
revolusjonær bevegelse i Norge. Vi vil 
markere at det finnes noe annet enn 
borgerlige arbeiderpartier som slåss om 
regjeringstaburetter. Vi vil markere at det 
finnes en opposisjon blant arbeidere , 
skoleelever og studenter, småbrukere , 
kvinner, som ikke lar seg lure av borger
skapet, enten det opptrer under åpent 
profittflagg eller under dekke av å repre
sentere de »fremste arbeicferlederne». 

Det finnes et revolusjonært alternativ! 

Vi vil invitere revolusjonære sosialister 
over hele landet til å slå lag med oss for å 
vise borgere og arbeiderforrædere at det 
revolusjonære alternativ.et finnes , at det 
blir sterkere, og at sjøl ikke i deres egen 
dagligstue - i det parlamentariske valget 
- får de husere som før. Kort sagt: Ved 
valget i I 975 skal det revolusjonære 
alternativet - for dagskamp og for sosial
ismen - markeres over hele landet. 

Og skulle stortingspartiene få lov til å 
drive sin kommunestyre- og fylkestings
valgkamp uten at det ble reist kamp mot 
dem? Borgerskapet ser ikke på et slikt 
revolusjonært . alternativ som noe 
ubetydelig. Til det har borgerne høsta alt 
for mye erfaring. Det er typisk at NRK 
legger opp til ei sendetid i radio og 
fjernsyn denne gangen som betyr at Rød 
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Valgallianse vil få 12 minutter sendetid 
over riksnettet om forslaget går igjen
nom' Med andre ord ei drastisk inn
snevring av rettighetene siden forrige valg. 
Slike tiltak retter seg sjølsagt mot alle 
partier og allianser som fører med seg 
sand i det vanlige stortingsmaskineriet. 
»Parlamentarisk kaos», kaller Bratteli det. 
»En fare for vårt vestlige demokrati». 
Arbeiderbladet skriver på lederplass at der 
er på tide å innføre sperregrense på for 
eksempel to prosent ved stortingsvalg osv. 
osv . 

Disse tiltaka retter seg også spesielt mot 
det revolusjonære alternativet. Enhver 
som har øyne å se med , vil oppdage det. 
Skal vi gi borgerskapet lett spill , eller skal 
vi også ved valg markere og bygge ut den 
revolusjonære bevegelsen? Sjølsagt skal vi 
det' 

Hvorfor stille lister? 

Men går det ikke an å føre fram den 
revolusjonære politikken uten å stille opp 
i valg, dvs. gjennom aktiv boikott? At 
boikott blir aktuelt i de fleste kommun
ene ved valgene i år, er helt sikkert. Dette 
skal vi komme tilbake til seinere i artik
kele. Men dette skyldes at det ikke er 
tilrådelig å stille ei rød liste, enten fordi 
det ikke finnes folk. eller fordi det finnes 
for få og det vil være feil å stille ut fra 
sikkerhetsmessige hensyn. 

Kort sagt: Spørsmålet blir hvorfor kom
munistene i 1975 inviterer revolusjonære 
sosialister til å bruke kampformen liste
stilling i valgene. Og svaret må bli at i 
visse situasjoner er det helt riktig å 
boikotte over hele linja, i andre situa
sjoner er det riktig å delta. Hva er riktig i 
dag? 

Vi må spørre: Hvordan tenker vanlige 
arbeidsfolk om valget? Er parlamentar
ismen gjennomskua som borgerskapets 
herskemiddel? Er mistilliten stor? Eller er 
trua på at dette parlamentariske systemet 
tross alt er viktig og kan bringe framskritt 
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for vanlige folk , fortsatt utbredt'/ Og vi 
vil hevde det samme som vi gjorde i 
begynnelsen : Mange folk er l,ikegyldige 
innstilt. skeptiske. Noen har gjennomskua 
spillet. Men de aller fleste har fortsatt en 
del tillit tilbake. 

ONA har en stor del av æren for det. 
Og det er ingen grunn til å moralisere over 
folk _av den grunn. Så mange »røde» 
løftepolitikere lovet alt fra 20-åra til etter 
krigen at sosialismen skulle komme »grad
vis» og gjennom Stortingsvedtak. Men det 
kom ikke. Og noe annet virkelig rødt 
alternativ har ikke folk sett. Den trua som 
står igjen er ei tru som ikke får hjertet til 
å banke av entusiasme. som heller er tillit 
som nærer seg av at folk ikke ser noen 
annen vei ut av elendighet og pamperi. 

Skepsisen og mistilliten øker utvilsomt. 
Men tiltrua sitter nok igjen i de fleste 
fortsatt. Det ville være dumt å ikke innse 
det og la dette få konsekvenser for 
politikken. 
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Skulle revolusjonære »boikotte ihjel» 
storting, kommunestyrer og fylkesting i 
en sånn situasjon? Skulle vi snu ryggen til 
sånne arbeidsfolk? Ikke komme dem i 
møte i det hele tatt? Lenin lærte mye om 
revolusjonær valgtaktikk, og i et oppgjør 
med anarkistene og de småborgerlige 
»venstre»-opportunistene som ikke ville ta 
fingrene borti en valgkamp , sa han blant 
annet: 

»Parlamentarismen har 'historisk over
levd seg sjøl'. Det er propagandistisk 
riktig. Men alle vet at det er ganske langt 
stykke derfra til den praktiske 'over
levelse' ... ». 

Og videre: 
»For kommunistene i Tyskland har 

parlamentarismen sjølsagt 'politisk over
levd seg sjøl' men det gjelder nettopp ikke 
å betrakte det som er overlevd for oss, 
som overlevd for klassen , som overlevd 
for massene. >( fra Lenin : »Radikalismerw.) 

HVA SLAGS TILBUD ØNSKER AKP(m-1) Å GI 
TIL PARTILØSE, REVOLUSJONÆRE SOSIALISTER? 

Hva slags politisk grunnlag ønsker vi å 
tufte alliansen på? Hva skal plattforma 
være , og hva skal de viktigste kampsakene 
være? Vi har lyst til å slippe erfarne 
Lenin til på nytt. Med hans ord er 
utgangspunktet vårt at 

»valgene ikke er en politisk virksomhet 
for seg sjøl, ikke et forsøk på å vinne 
mandater gjennom alle slags løfter og 
deklarasjoner, først og fremst er de, en 
særskilt anledning til å representere det 
klassebevisste proletariatets grunn
leggende krav og prinsipielle syrn> (Fra 
Lenin: »Radikalismen») 

Klar tale om revolusjonen -
et program som duger i dagskampen 

AKP(m-l)s landskonfelanse i november 
1974 samlet seg om en del hovedlinjer 

som valgarbeidet etter konferansens syn 
bør bygge på. Situasjonen krever klar tale 
om revolusjonen, den krever et skikkelig 
program som duger i dagskampen. 

Vi veit at det finnes mange , tusenvis, 
arbeidere , skoleungdom , og andre som er 
enige i vår politikk i mange viktige 
spørsmål . Sjøl om de ikke kjenner noe 
særlig til partiet eller er uenig i andre ting, 
så fortjener de et tilbud som gjør at de 
slipper å gå rundt aleine med stand
punktene. 

Kort sagt: Så lenge arbeidsfolk flest 
ikke har vendt ryggen til valgsirkuset, er 
det kommunisters plikt å komme på 
talefot med dem ved å ta del i valgene og 
nå ut med en riktig klassekamp-politikk 
gjennom valgkampen. Skulle vi overlate 
til SV å føre fram »sosialistenes» syn på 
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DNA. tariffoppgjør, fiskerigrense, stats• 
drift, , Sovjet, , veien til det sosialistiske 
samfunnet? Gi SV og DNA fritt spillerom 
på en arena som folk flest fortsatt synes 
er viktig, og som de kommer til å følge 
med hva som foregår på fram mot valget? 
Sånt er å gjøre arbeiderklassen en used
vanlig slett tjeneste , Kommunister og 
revolusjonære sosialister ønsker å si sann
heten også i valgkamper. Og da bør vi 
også bruke de mulighetene som finnes til 
å komme enda videre ut med den til 
arbeidsfolk. 

Derfor stiller AKP(m-1) opp ved valgene 
i 1975 på alle de stedene hvor vi er sterke 
nok, og inviterer partiløse, revolusjonære 
sosialister til å bli med i kampen, 
diskutere programmet og slåss for å få det . 
ut til så mange arbeidere, småbrukere, 
ungdommer og kvinner som mulig! 

Vi må lage ei plattform som »represen
terer det klassebevisste proletariatets 
grunnleggende krav og prinsipielle syn» og 
samtidig ikke krever at folk skal kjenne 
og støtte partiets prinsipp-program fra 
topp til bånn. Vi trenger kort og godt et 
minimumsprogram som forener kommu
nistene og de mange tusen partiløse 
revolusjonære sosialistene som lenge nok 
har mangla et til~ud om et samarbeid som 
duger i klassekampen. 

Stå på to bein 

Etter vår mening bør vi i alle fall stille 
disse krava til hovedlinjene i et sånt 
program : 

DET MÅ FORENE EN KLAR TALE OM 
REVOLUSJONEN OG SOSIALISMEN 
MED EN UBESTIKKELIG OG KONSE· 
KVENT KLASSEKAMP-POLITIKK I 
ALLE VIKTIGE DAGSKRA V. OG DET 
MA INNEHOLDE EN POLITIKK SOM 
RETTER SEG MOT BEGGE DE 
IMPERIALISTISKE_ SUPERMAKTENE 
OG ALL IMPERIALISME. 

Alle borgere og opportunister som har 

skjønt at den revolusjonære arbeider
bevegelsen er en trusel for dem, håper at 
vi skal ~keie ut i enten den ene eller den 
andre retningen. Enten bare politikk for 
dagskampen, eller bare en politikk som 
roper »revolusjon»! Men verken rein 
sosialdemokratisk »brød- og I 0-
ørespolitikk» eller frase-revolusjonær valg
kamp nytter. Ingen av delene truer 
borgerskapet det minste, verken på kort 
eller lang sikt. 

Derfor må vi stå på to bein! Vi skal 
kombinere kampen for ei riktig linje for 
de umiddelbare dagskrava enten det 
gjelder etterbetaling eller femti mils 
fiskerigrense med kampen for sosialismen. 

Og vi skal heller ikke gå på en annen 
borgerlig · limpinne : At kommune- og 
fylkestingsvalg ikke har noe med inter
nasjonal solidaritet og kamp mot imperi
alismen å gjøre. Arbeidsfolk i Norge lever 
og arbeider ikke isolert. Norge er en del 
av det imperialistiske systemet, NATO· 
medlem og med store mengder uten• 
landsk kapital i industrien. 

Når fiskerigrensa skal utvides strømmer 
imperialister fra øst og vest til for å sette 
en stopper for denne »frekkheten» som 
fiskerne i kystkommunene i Finnmark, 
Troms og kysten ellers trenger for å berge 
levebrødet. I valgkampen 1975 må vi 
derfor ha en politikk som konsekvent 
retter seg mot imperialismen, og ikke 
minst de to imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet. Og om vi ikke støtter 
folkene i Indokina og arbeiderklassen i 
Portugal i deres kamp for frigjøring og 
revolusjon, da fortjener vi ikke navnet 
sosialister! Proletarisk internasjonalisme 
er en plikt å hevde for revolusjonære, 

Vi s.ynes plattforma bør inneholde mye 
av det som også AKP(m-l)s program 
inneholder. Vi er sikre på at mange 
partiløse revolusjonære sosialister deler 
mange av våre grunnleggende syns
punkter, om ikke alt. Punktene vi skal 
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legge fram i det følgende synes vi er et 
riktig minimumsprogram for en rød 
allianse. Om vi gjennom diskusjoner kom
mer fram til andre formuleringer og at vi 
skal legge vekta på litt andre ting, så la oss 
ta diskusjonen. Her er i alle fall et 
utgangspunkt: diskusjonene får gjøre . valg
plattforma bedre , rikere , riktigere og 
farligere for borgerskapet. 

KLAR TALE OM REVOLUSJONEN 
OG SOSIALISMEN 

Vi må fortelle 
- at det er bare de breie folkemassene 
som kan ta et oppgjør med hersker
klassens utbytting og undertrykking. Det 
er bare arbeiderklassen og dens venner i 
det arbeidende folket som kan skape 
sosialisme. Ikke pampete »arbeidern-ledere 
eller høgrøsta smågrupper som vil ordne 
opp på vegne av arbeidsfolk . Revolu
sjonen er arbeidsfolks sak, og kan ikke 
overlates til andre . 
- at det ikke finnes noen sjanse for å 
gjøre Storting, kommunestyrer og fylkes
ting til redskaper for arbeidsfolks kamp. 
Disse parlamentariske organene er og blir 
en del av borgerskapets stat, og det som 
foregår i dem er begrensa av hvor langt 
storborgerne tillater at ting foregår. Sjøl 
ikke de beste fra arbeidernes rekker kan 
sikre eller garantere virkelige bedringer i 
disse organene. Da kapitalistene hadde 
bestemt seg for å legge ned Vestfos 
Cellulosefabrik i 1971 bak ryggen på 
atbeiderne, ga den kommunestyret munn
kurv, og »svartkatten» herja i distriktet 
kort tid etterpå. En SF-er, som forlot 
partiet og blei marxist-leninist og som satt 
i formannsskapet , nekta å beholde munn
bindet og sang ut. Men det kunne ikke 
sikre 'arbeidsplassene, sjøl om det var 
riktig bra at det fantes en kommunist som 
kunne synge ut. 
- at det er viktig å slåss for å oppnå 
bedre levekår i dag - under kapitalismen 
- men at det bare er sosialismen som kan 
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gi arbeidsfolk sjansen til å ordne opp i 
eget hus. Fordeler og forbedringer som vi 
slåss oss til i kamp mot kapitalister og 
»arbeidem-pamper er viktige nok. Men de 
blir ikke varige i et system hvor utbytting 
er første og siste leveregel for hersker
klassen. 
- at det finnes ingen »fredelig vei» til 
sosialismen. Stemmeseddelen rokker ikke 
ved borgerskapets stat , hær. politi. Og om 
mange nok arbeidsfolk også brukte 
stemmeseddelen på partier og allianser 
som begynner å bli truende for borgerne, 
så setter de parlamentet ut av spill - som 
i Chile. Om ikke arbeiderklassen er villig 
til å skape seg ei våpenmakt for å 
beskytte seg mot fascistisk terror og 
forsvare revolusjonen med våpen i hand, 
kan resultatet bli katastrofalt. Arbeids
folk har ikke råd til å oppføre seg som får 
i en ulveflokk - uansett om ulvene 
foretrekker å bære fåreham i fredelige 
tider! Vi kan ikke føre valgkamp uten å 
forklare dette! 
- at sosialismen ikke kan sikres uten at 
arbeiderklassen oppretter sin egen stats
makt, proletariatets diktatur. Uten at den 
gamle statsmakta er knust og arbeider
klassens stat i forbund med småbøndene 
og andre venner er oppretta, finnes det 
ikke noe vern mot den gamle kapitalist
klassens planer om å komme til makta 
igjen. Når ei sånn statsmakt er oppretta, 
behøver ikke arbeidere lenger å slåss mot 
statsmakta for å sikre arbeidsplassene sine 
og hevde sine politiske rettigheter. 
Småbøndene behøver ikke bøye kne 
under avgiftspress og gi opp yrket med en 
stat som arbeidere og deres venner 
bestemmer over. Kvinner i arbeider
familier blir ikke lenger tvunget til å sitte 
hjemme, men blir oppmuntra til å ta del i 
produksjonen og styringa av samfunnet -
til arbeidsfolks beste. Proletariatets dikta
tur betyr kraftig utvida demokrati for 
vanlige folk. Det betyr at -verdiene vi 

skaper blir brukt i arbeidsfolks tjeneste -
www.pdf-arkivet.no (2020)



en utenkelig tanke for borgerne . Det 
betyr ikke sosialisme med »akkevitt og 
kjøttkaker», at vi kan sette oss til et 
dekka bord som andre har dekka for oss 
- og så er sorgene slutt. Sånn er det bare 
revisjonister og arbeider-borgere som 
snakker. Nei, kampen må vi gjøre sjøl, det 
blir slit og problemer. De gamle herskerne 
vil prøve å komme til makta igjen og 
igjen, og mot dem må vi føre intens 
politisk kamp og sette en stopper for 
undergravinga. Under proletariatets 
diktatur finnes det ingen »frihet» for de 
som vil gjenopprette systemet med ut
bytting og undertrykking! 
- at i dette demokratiet for arbeidsfolk 
og diktatur for gamle herskere som vil 
opp igjen fortsetter klassekampen. Sovjet 
og de Sovjet-dominerte landa er 
eksempler på at en ny herskerklasse klarte 
å gripe makta og gjeninnføre kapital
ismen. Dette nye byråkrat-borgerskapet 
har på nytt innført systemet med ut
bytting, overklassen lever fett på arbeids
folks slit. Og enda til kaller de det 
sosialisme. Og som i ethvert imperialistisk 
land søker herskerklassen høyest mulig 
profitt der hvor den finnes - om så andre 
nasjoners sjølråderett må knuses med 
militære tropper, eller om de må sikre 
sine »innflytelsesområder». 

Revisjonistene i Norge støtter disse nye 
»arbeider-lederne» som har fulgt i K.hrust
sjovs fotefar. Arbeidsfolk må være 
årvåkne mot politiske retninger som for
teller at arbeidsfolk rår i Sovjet i dag. 
Disse folka maskerer at en ny hersker
klasse sitter med makta. Slike folk med 
en slik politikk vil føre kampen for 
sosialismen på avveie. 
- at skal arbeidsfolk vinne kampen om 
sosialismen, så må vi sky enhver etter
aping av det DNA- og LO-toppen står for. 
Sosialdemokratiet har ført til ulykke og 
nederlag for vanlige folk i Norge. I dag 
står de for imperialismens og storborger
skapets interesser - og markedsfører dem 
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i arbeiderbevegelsen på sitt gamle 
»arbeide rn-navns rykte. Men disse kreftene 
er ikke »en del av arbeiderbevegelsen» som 
SV-ledelsen sier det. Det nytter ikke å be 
dem »ta ~il fornuft». De sitter sjøl med 
bein og taburetter i statsbedrifter, for
retningsbanker og handelskjeder. Og de 
fører en politikk som er strømlinjeforma 
til deres egen posisjon og monopolenes 
behov. DNA-regjeringa og LO-toppen er 
arbeidsfolks fiender. Enhver politisk 
bev.egelse som kaller seg sosialistisk , men 
som flørter med disse kreftene, gir hvert 
minutt sitt bidrag for å bringe kampen for 
sosialismen på avveie' 

Klar tale? I alle fall så mye at både 
kommunister og tusenvis av partiløse 
revolusjonære sosialister bør kunne høre 
hverandre, slå kreftene sammen og gå ut 
og si i fra om dette til enda flere 
arbeidsfolk. 

EN UBESTIKKELIG OG KONSEKVENT 
KLASSEKAMP-POLITIKK I 

ALLE VIKTIGE DA GSKRA V 

Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi 
ønsker å ta utgangspunkt i de mest 
brennende, aktuelle kampsakene som 
betyr noe for vanlige folk rundt om i 
landet. Bedriftsledere ville sjølsagt være 
virkelig glad om folk som kaller seg 
revolusjonære. sier »skitt i kampen mot 
forgiftinga på jobben, leve sosialismen!» 
Deres profitt og privilegier ville ikke ta 
skade av en sånn bevegelse. Men de som 
slåss både for arbeidsfolks viktige · dags
krav, og viser at problema først kan løses 
skikkelig og varig under sosialismen, de 
blir tatt alvorlig av borgerskapet. 

Derfor mener vi at ei valgplattform må 
finne fram til hvilke aktuelle dagskrav 
som revolusjonære sosialister og kom
munister sammen bør bruke mest tid og 
krefter på å støtte opp under og gå i 
spissen for. 
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La oss nevne noe for å gi noen ideer: 
- mot dyrtidstiltaka , pri sstigninga, den 
harde indirekte skatten , ol. som DNA
regjeringa gar i spissen for. 
- forsvar av arbeiderklassens rettigheter i 
fagbevegel se og på arbeidsplass, enten det 
gjelder streikerett , mot voldgift, skikkelig 
arbeidsvern og helsebeskyttelse , ol. 
- for sjølbestemt abort , for retten til 
arbeid for kvinner , særkrav til beskyttelse 
av kvinner i industrien, i form av medi
sinsk forvern . 
- mot den kvelende boligdyrtida som 
plager livet av vanlige folk , enten de bor i 
drabantbyen utafor storbyen eller i DNAs 
»press-sentra». 
- skikkelig tilbud orri barnehager og dag
hjem, massevis av fl ere plasser o'g til en 
pris som lønna til vanlige folk tåler å 
bære. 
- skikkelig priser på produktene som 
småbrukerne landet rundt lager, og en 
slutt på de enorme avgiftene som de sliter 
med of høye priser på maskiner , 
materiale ~il drifta , o.l. 
- mot statens, monopolenes og 
regjeringas nedlegging av jernbane , post
vesen og andre servicetiltak som gjør det 
mulig for folk på landsbygda og i de 
mindre tettstedene å overleve - mot 
monopolkapitalens og statens sentrali
serings-politikk. 

- for et låne- og stipendsystem som gir 
arbeiderungdom muligheter til å skaffe 
,eg yrkesutdanning. 

- kamp mot oljespekulasjonen til de 
private og statlige monopolene , låg ut
vinningstakt, nei til boring nord for 
52. breddegrad, nasjonalisering av den 
Jetrokjemiske industrien , 

- mot monopolkapitalens nye form for 
;lavehandel i form av storstilt import av 
1rbeidere fra andre land , mot kapitalens 
irove utbytting av dem , solidaritet 
nellom norske arbeidere og arbeidere fra 
mdre land. 
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50 nautiske mils fiskerigrense NÅ , og 
200 mil seinere - så raskt som mulig. 
- mot Sovjets fo rsøk på å skaffe seg 
kontroll over Svalbard og større deler av 
Barentshavet enn de har rett på, 
- fulle nasjonale rettigheter for det 
samiske folket , 
- forsv ar av de borgerlig-demokratiske 
rettighetene, som full rett til fri politisk 
organisering både på skoler , i det 
militære , på arbeidsplasser. 
- mot alle militærøvelser som trener i å 
slå nt d arbeidsfolks kamp , ut av NATO . 
- skikkelig utbygging av veinettet i ut
kantkommuner , mot de svære motor
veiene i byene som bare tjener mono
polenes interesser og forverrer vanlige 
folks bomiljø, 
- kamp mot skolesentraliseringa og alle 
andre forsøk på å avfolke strøk hvor 
kapitalen ikke finner det profitabelt å 
spytte inn midler. 

La oss avgjøre sjøl hva som angår valget 

Og slik kan vi fortsette nokså lenge med å 
lekse opp brennende krav for vanlige folk 
i Norge . Mange av dem angår hele 
arbeiderklassen , noen angår først og 
fremst småbrukerne, andre igjen mindre 
grupper og mer lokalt prega. Noen krav 
har politikerne prata om i rikspolitikken i 
ei årrekke uten at noe er- skjedd, andre 
krav har forblitt i papirbunken i formann
skapet i småkommunen. 

Noen motstandere vil si at NATO og 
streikeretten ikke har noe i et kommune
valg å gjøre , at dette er »rikspolitiske 
saker» som bare hører hjemme i stortings
valg eller i tariffoppgjør. Men det er jo 
ikke sant ! NATO-milliardene i det 
militære har så menn noe med småsjuke
huset på Rjukan å gjøre , forsvaret av 
streikeretten har så menn noe med kamp
krafta til fagforeninga på kommunens 
største jern- og metallbedrift å gjøre . La 
oss ikke lure av ulike oppfatninger om at 
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»dette har da vel ikke noe med kommune
valget å gjøre». La oss sjøl bestemme hva 
som angår saken! Og la oss derfor lage 
konkrete programmer i de kommunene 
og fylkene som vi stiller - som tar opp de 
viktigste krava som angår arbeidsfolks 
flest i dette landet og lokale krav. 

Vi sa lokale krav. Det er klart at det 
også er veldig viktig å finne fram til de 
helt lokale krava i kommunen og reise 
kamp rundt disse . Det kan være en 
bedrift som de høye herrer finner det 
profitabelt å legge ned, en vei elle~ ei bru, 
en motorvei, forurensing av elva, trikke
forhøyelse , posthus, osv. , osv. Skikkelige 
lokale krav må utformes og danne en 
viktig del av valgplattforma i kommunen. 
Dersom alliansen snur ryggen til kampen 
mot cellulosefabrikkens uhorvelige foru
rensning som vanlige folk er opptatt av og 
i stedet roper »leve sosialismen! ·», _fyller 
ikke alliansen sine oppgaver. 

Vi mener at disse aktuelle dagskrava må 
ses i sammenheng med den langsiktige 
kampen, kampen for sosialismen. Jovisst 
kan vi oppnå forbedringer under kapital
ismen. 50-mila kan og skal bli oppretta 
nå, de farlige helseforholda på den 
kjemiske bedriften skal bli bedra gjennom 
klassekamp nå. Det skulle bare mangle. 
Men de forbedringene og framskritta som 
arbeids/ olk kjemper seg fram til under 
kapitalismen, er ikke varige og ikke garan
terte. Det er sosialismen som legger 
grunnlaget for å sikre framgangen og de 
bedra vilkårene. Derfor mener vi at vi 
ikke må glømme å stå på to bein i 
valgkampen: Knytte dagskampen sammen 
med de revolusjonære perspektivene. 

OG - EN POLITIKK SOM REITER 
SEG MOT BEGGE DE IMPERIALISTISKE 

SUPERMAKTENE OG 
ALL IMPERIALISME 

Det var det tredje kravet som vi vil foreslå 
ei valgplattform fyller, enten den brukes i 
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Tromsø eller i Odda. Vestlig imperialisme 
med USA i spissen kjenner vi, fra NATO
medlemskapet, fra aluminiums-industrien 
i Norge , fra olje-»eventyret» i Nordsjøen. 
Vi kjenner EEC. 

Supermaktenes krigsplaner 
truer også Norge 

Akkurat nå grafser USAs og EEC-landas 
oljemonopoler til seg rettighetene i Nord
sjøen, og tar kontroll over mer og mer 
olje. I nord markerer supermakten Sovjet 
sin »innflytelsessfære» ved å presse DNA
regjeringa og den norske staten i forhand
linger om Svalbard , Barentshavet, fiskeri
grensa. På Nord-kalotten støter de to 
supermaktene USA og Sovjet sammen, 

' deres »innflytelsessfærer» støter inn i 
hverandre . USA og NATO ruster opp i 
Nord-Norge , Keflavikbasen på Island 
holder de han1paktig på. På Kolahalvøya 
ligger verdens største marinebase, og 
Sovjet driver militærøvelser ut langs 
Finnmarkskysten, går ut i Atlanterhavet 
og føler den andre supermakta på ten
nene. Wintex , Strong Express i USAs 
NATO-regi i Norge, Okean-øvelser med 
store oppbud av russiske marinebåter fra 
Murmansk og langs kysten i nord. 

Kort sagt: Norge ligger i skjærings
punktet for rivaliseringa mellom . de to 
gigantene. Norge og Norden er ikke noe 
fredelig hjørne, ei heller hele Europa. 
Store interesser står på spill for super
maktene her, og under røyktepper om 
»fred og sikkerhet» ruster de opp mer enn 
noen gang før. Sovjet har stasjonert mer 
atomvåpen og vanlig våpen på den østlige 
delen av Europa enn noe annet sted. 
USAs Kissinger lover godt nyttår i 1975 
med å true de oljeproduserende arabiske 
statene med militær okkupasjon dersom 
de skulle skru av oljekrana og sette 
olje-konsernenes profitt og kapitalistenes 
parlamentariske balansekunst på spill i 
vest-europeiske land. 

I den tredje verden vinner stadig flere 
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land uavhengighet og frigjøring , slår 
kreftene sammen mot imperialismen og 
supermaktene, skaffer supermaktene 
stadig mindre albuerom for profittjakta 
si. Folkene i Indokina, Afrika og Latin
Amerika hakker stadig hardere løs på 
imperialistenes leirføtter. De sosialistiske 
landa, som Kina og Albania, avviser alle 
forsøk på å gjeninnføre kapitalismen og 
bygger sosialismen stadig sterkere, og byr 
kjempende folk og arbeidsfolk over hele 
verden stadig større og sikrere ryggstøtte. 
Dette fører til at supermaktene blir mer 
desperate. Jo mer framgang for folkene 
og arbeiderklassen , desto mer desperasjon 
fra imperialistenes side. 

Kort sagt: Revisjonistenes prat om at 
verden er prega av avspenning og fred , er 
noe forferdelig tøv. For å frigjøre seg må 
folkene ta til våpen og føre rettferdige 
kriger. I kjølvannet følger sjølsagt 
imperialistenes desperasjon over tapte 
jaktmarker, og opprustning og krigsplaner 
tar form. 

Kamp mot imperialismen -
internasjonal solidaritet 

En valgkamp som ikke tar konsekvensen 
av at også Norge ligger midt i et viktig 
område hvor de imperialistiske super
maktene rivaliserer, fortjener i alle fall 
ikke navnet revolusjonær. En valgkamp 
som bare retter seg _mot den ene super
makta, betyr å lure arbeidsfolk og senke 
beredskapen mot en annen like farlig 
fiende . Dette er spørsmål som angår alle 
arbeidsfolk i Norge , uansett i hvilken 
kommune de bor. Og imperialistene gjør 
seg gjeldende også på sin spesielle måte i 
mange kommuner og · fylker: det 
amerikanske kjempekonsernet Alcan har 
en diger pekefinger inn i Årdal og Sunn
dal, Sovjet gjør seg sterkt gjeldende på 
Svalbard, i Barentshavet, langs Finn
markskysten. Osv. osv. 

Vi må slåss mot imperialismen, den 
·truer arbeidsfolks interesser i Norge. Og 
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skulle vi ikke støtte andre arbeidere , 
fattigbønder og studenters kamp for 
nasjonal frigjøring i Indokina, i Afrika, i 
Latin-Amerika? Og stille oss solidarisk 
med arbeiderklassen i EEC-landa når de 
slåss mot arbeidsløshet, fascistiske over
grep og inflasjon? 

Skulle vi ikke slåss for at til og med 
kommunestyrer måtte uttale støtte til 
vietnamesernes kamp, og kreve at 
regjeringa anerkjenner Den Provisoriske 
Revolusjonære Regjeringa i Sør-Vietnam 
(PRR)? Skulle vi ikke presse på i den 
kjemiske fagforeninga for støtte til 
arbeidernes kamp · mot fascistjuntaen i 
Chile, sånn at fagforeninga også kunne 
presse »de folkevalgte» i kommunestyret? 
Og om disse styrene er så reaksjonære at 
de ikke vil støtte folkenes kamp, skulle 
det revolusjonære valg-alternativet da la 
være å ta opp solidariteten med folka? La 
det være helt tyst om de vietnamesiske 
arbeiderne og bøndenes heltemodige 
kamp for nasjonal frigjøring? 

Nei , det revolusjonære valg-alternativet 
må ikke behandle arbeidsfolk som skjøre 
glasskrukker eller unger som enda ikke 
har lært å snakke og forstå . Det er 
borgerne og »arbeidern-lederne i DNA og 
LO-toppen som sier at arbeidsfolk ikke er 
»interessert» i internasjonal solidaritet, og 
at det slett ikke har noe i et kommune
valg å gjøre. Men vanlige folk er interes
sert i mer enn smør på brødskiva. La ikke 
borgerne og pampene framstille sine egne 
slette egenskaper og snevre interesser som 
arbeidsfolks! 

KLE AV DE BORGERLIGE 
LØFTEPOLITIKERNE 

tillegg bør vi ikke la de borgerlige 
løftepolitikerne ture fram uten å kle av 
dem en del falske plagg. I valg er det alltid 
sånn at store ord og fett flesk tar mye av 
sendetida i radio og fjernsyn. Lederne i de 
borgerlige partiene, sosialdemokratene 
inkludert, hamrer inn at valget er veldig 
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viktig, at det er avgjørende at de sjøl blir 
valgt i motsetning til en annen borgerlig 
politiker, og at ting skal bli så mye bedre 
bare . . . . Kort sagt: Din stemme er gull 
verdt - før valget. 

Men det er handlingene i og etter valget 
som teller, ikke de feite løftene. To raske 
eksempel på løftepolitikk: 
- I Oslo kommune har både DNA og SV 
sverget på i valgkamper at de skal støtte 
beboernes interessi;r i »kampen mot hus
haiene». Og så opptrer de som haier sjøl. 
Når beboerne på Rodeløkka-området ville 
bevare og pusse opp husa, gikk de to 
»arbeidern-partiene inn for tvangssanering 
av strøket - fullstendig mot beboernes 
ønsker. 
- I Alstadhaug kommune skjedde det 
følgende i samband med SIVA-
etableringen Sandnessjøen: Da 
arbeiderne på Slipen, et mindre skips
byggeri , forlangte å få bekreftet eller 
avkreftet ryktene som gikk om at Aker
konsernet planla oppkjøp var munnen til 
kommunestyrerepresentantene lukket 
med sju segl. Monopolkapitalen forlangte 
munnkurv, og dette ble akseptert. Da 
slip-arbeiderne endelig fikk bekreftet sine 
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mistanker, fikk SVs ledende politiker i 
kommunestyret det riktig travelt med å 
forsikre om at han hadde nå i hvert fall 
ikke lekket ut med sannheten! 

Sånne triks og avtaler under bordet 
finnes det et utall av i kommunenes og 
fylkenes styre og stell . Løftene er store i 
valgkampen, løftebruddet, taktikkeriet og 
lureriet er desto større etterpå. Dette veit 
jo de fleste arbeidsfolk, de fleste av oss 
har mange eksempler på at dette har 
skjedd. Derfor mener vi at så mange som 
mulig nå bør støtte opp under et valg
alternativ som sier NEI til dette utysket, 
og legger vekt på å avsløre det i valg
kampen. Vi vil en' åpen politikk, hvor 
ikke noe er skjult for vanlige folk. 

Dette var noen ideer om hva slags platt
form vi mener kommunistene, og parti
løse revolusjonære sosialister bør bygge 
på i valgene 1975. 

Det meste av jobben står igjen: å lage de 
konkrete programmene som samsvarer 
med behovene i de enkelte kommunene 
og fylkene. Men en lang vei starter med 
det første skrittet. Værgod, god tur 
videre! 

MEN RØD VALGALLIANSE STILLER IKKE ALLE STEDENE -
HVORFOR? OG HVA SKAL VI GJØRE DER? SVAR: 

AKTIV BOIKOTT! 

Den nye kommunist bevegelsen teller 
enda ikke så veldig mange i Norge. Parti
løse revolusjonære sosialister finnes det 
kanskje flere av, men lever og jobber 
aleine - uten kontakt med hverandre 
enda. Til sammen blir vi en ikke ubetyde
lig bevegelse, om vi forener kreftene. 
Likevel, vi er ikke sterke nok til å stille til 
valg med lister i alle kommunene og 
fylkene. Og er en for svak, da er det 
sjølsagt et argument mot å stille. Et 
ynkelig argument, javel. Men sant. 

Det kreves nokså mange på listene i 

kommune- og fylkestingsvalgene. Stort 
sett kreves det halvparten av det antallet 
som sitter i styret eller på tinget. Og det 
betyr fra 20 til opp mot I 00 i hver 
kommune eller fylke. Og det finnes 440 
kommuner her i landet. Det er klart at i 
dag er det ikke mulig å stille Rød Valg
allianse ganske enkelt fordi det knapt 
finnes folk som har hørt om alliansen. 

Revolusjonære må ta hensyn 
til sikkerheten 

Men det finnes utvilsomt mange kom-
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muner hvor kommunistene og deres 
venner kunne klare å fylle ei liste på for 
eksempel 25 - om alle sammen sto fram. 
Om vi brukte alle kreftene til å fylle lister 
med navn, så ville vi sikkert kunne stille i 
svært mange kommuner, istedet for nokså 
få slik vi sikkert vil gjøre nå. 

Hvorfor da ikke gjøre det? 
Fordi vi bestemt ønsker å ta hensyn til 
sikkerheten, vi ønsker å beskytte det 
kommunistiske · partiet og deres venner. 
Et vell av historiske lærdommer viser at 
borgerskapet ikke nettopp leker , men 
beskytter sin Utbytting med både lover og 
våpen som ryggstøtte. Og om det skulle 
bli nødvendig for å beskytte makta, setter 
borgerskapet hær og politi inn mot 
streikende arbeidere, studenter som 
demonstrerer, skogsarbeidere som reiser 
seg, og ikke minst mot en revolusjonær 
bevegelse i kamp mot statsmakta med 
brei støtte i folket . 
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Lærdommene fra Chile 1973 burde 
påkalle aktsomhet og revolusjonær 
årvåkenhet fra alle som tar sosialismen på 
alvor. Når revisjonistene her i Norge 
prøver å latterliggjøre at AKP(m-1) · 
beskytter organisasjonen mot statens 
sikkerhetspoliti ved å la bare en del 
medlemmer være kjent, prøver de i 
virkeligheten å dekke til Chile-lær
dommen. Og de viser en grov forakt for 
sin egen historie . NKP lot seg også lure til 
å la de fleste medlemmene være kjent for 
stat , politi og arbeidskjøpere før den 
andre verdenskrigen. Da den tyske 
imperialismen okkuperte Norge, tok det 
ikke så lang tid før mesteparten av 
ledelsen i partiet var likvidert av de tyske 
nazistene. 

Ekstreme tider , krig? Javel, men 
Wintex-øvelsene viser jo med all tydelig
het at imperialistene og storborgerne tar 
streikende arbeidere og en raskt voksende 
revolusjonær bevegelse ytterst alvorlig: De 
trener voldsapparatet til å slå ned nettopp 
disse i en krisesituasjon - når krisa blir 

for stor for borgerne. Og hvor mange 
arbeidere er det ikke som er blitt svarte
lista og mista jobben fordi de har vært i 
opposisjon mot de høge herrer på 
jobben? For ikke å snakke om sjøfolks 
erfaringer! 

Vern organisasjonen, før fram politikken 

Derfor: vi ønsker å verne den revolu
sjonære arbeiderbevegelsens organisasjon 
mot arbeidskjøperne, mot statens sikker
hetspolit i, og mot alle andre provoka
tører. · Vi ønsker å la· en del være kjent, en 
del være ukjent som kommunister og 
revolusjonære. Vi ønsker ikke å møte en 
krise-situasjon i framtida med en organisa
sj on som monopolenes politi, hær og 
domstoler kan knuse ved så og si å gå 
etter kartoteket. Sånt er utilgivelig naivt, 
og ytterst farlig. Derfor vil vi heller ikke i 
dag stille rubbel og bit på offentlige lister. 

Og dette betyr jo ikke at vi vil skjule 
politikken vår! Tvert om , den skal fram 
- enten det er kjente kommunister som 
fører den fram, eller ukjente venner og 
medlemmer som markerer den RØDE 
politikken rundt om i landet. Du er 
såvisst ikke nødt til å stå på ei valgliste for 
å fortelle hva den revolusjonære poli 
tikken står for. Sånn er det jo stort sett i 
de borgerlige partiene: Det er bare folka 
på listene som jakter rundt på velgerne 
for å fortelle dem hvor viktig det er å få 
valgt inn dem. 

Nei, revolusjonære arbeidsfolk skal ikke 
legge seg på kne for borgerskapet for å 
tekkes dem. Heller ikke under påskudd av 
at »arbeidsfolk skjønner jo ikke hvorfor 
dere leiker sisten på den måten». For det 
påskuddet er slett, og skyver skylda over 
på vanlige arbeidsfolk for framtidige 
katastrofer. Og for øvrig mener nok ikke 
vanlige folk at dette med å ta vare på 
sikkerheten er så dumt. Særlig ikke hvis 
de får anledning til å diskutere grunnene 
til hvorfor det må være slik. 

Derfor: Fram for revolusjonær årvåken- · 
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het under valgene i 1975 ! Arbeidsfolks 
alternativ skal vare ut over valgene, det 
skal tåle hard klassekamp og grove over
grep fra klassefienden. Så la oss derfor se 
ut over nesetippen. 

Hva betyr aktiv boikott? 

Aktiv boikott betyr at vi ikke vil stille sjøl 
og heller ikke kan anbefale folk å stemme 
på andre rikspolitiske partier. Men vi 
mener at kommunistene og partiløse 
revolusjonære sosialister bør delta aktivt i 
valgkampen likevel, og ikke sitte hjemme 
med hendene i fanget. For hvem sier at vi 
bare kan ta del i en valgkamp med ei 
liste? Den røde politikken kan markeres 
fullt ut også gjennom en aktiv boikott. 
Den samme politikken som ellers, kan 
føres ut på møter, ved hjelp av løpesedler , 
samtaler, osv. 

Klar tale om revolusjonen og sosial-
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ismen, skikkelig dagskrav, og en politikk 
mot all imperialisme og de to super
maktene skal og må ut til folk sjøl om vi 
ikke stiller liste. Det som vi må forklare i 
tillegg er hvorfor vi ikke stiller liste: At vi 
er for svake enda, at vi nok kunne ha stilt 
en god del steder hvis vi ga alle hensyn til 
sikkerheten over bord, osv .At arbeidsfolk 
bør bli med på å endre den situasjonen at 
den røde politikken enda står svakt i 
politikken. Og at de ikke gjør det ved å 
stemme på SV, det yngste av de to 
borgerlige arbeiderpartiene. 

Kort sagt: En aktiv boikott krever at vi 
forteller at det røde alternativet enda ikke 
er sterkt nok her, at det bør det bli en 
forandring på, og så føre fram den bra 
politikken for dagskamp og revolusjon 
som vi også ville ha gjort om vi stilte 
lister. Vanskeligere er det neppe. Det 
gjelder bare å ikke være redd for å si 
sannheten! 

HVEM SKAL VI I FØRSTE REKKE FØRE UT DEN 
RØDE POLITIKKEN TIL? 

Skal ikke valgkampen føres blant alle 
grupper i det arbeidende folket? Skal ikke 
propagandaen, samtalene, husbesøkene 
og plakatene nå fram overalt blant vanlige 
folk? Det hadde vært bra om det røde 
alternativet ved valgene i 1975 hadde 
klart det . Men sånt er dagdrømming i dag. 
Vi blir nødt til å samle kreftene om å nå 
fram til de som vi klarer å nå. Vi kan ikke 
nettopp rekvirere 10 helikoptre fra Fors
varets Overkommando for å feie rundt på 
de stedene vi enda ikke finnes! 

Så det betyr at mange hederlige arbeids
folk ikke kommer til å se snurten av den 
røde politikken ved valget. Det har de 
egentlig krav på og det fortjener de . Men 
vi blir nødt til åta ett skritt av gangen. 

Dessuten - det er også riktig å konsen
trere kreftene når vi skal drive valgkamp. 

Hvem skal vi konsentrere kreftene om å 
nå ut til? 

Svaret må finnes ut fra 1) Hvor finnes 
vi? 2) Hvem er det som har spesielt stor 
betydning i kampen for sosialismen? 
3) Hvem er særlig på vei mot venstre i 
dag? Vi bør ta alle disse hensyna i 
betraktning. Særlig ille er det om vi ikke 
legger stor nok vekt på de kreftene som 
har helt avgjørende betydning i kampen 
for sosialismen. 

Legg vekta på industriproletariatet, 
ungdomsmassene og kvinnebevegelsen 

Vi trur det er riktig å satse mye på å nå ut 
til arbeiderklassen, særlig industriproletar
iatet, de progressive ungdomsmassene på 
arbeidsplassene og i skolen, og den 
progressive kvinnebevegelsen som vokser 
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fram raskt her i landet. Og som kommun
ister vil vi også kjempe for at alliansen tar 
spesielle omsyn til småbøndene og vanlige 
fiskere, arbeiderklassens nærmest allierte. 

Arbeiderklassen, og i første rekke 
industriproletariatet inntar en spesielt 
viktig stilling i klassesamfunnet. De står i 
direkte motsetning til kapitalistene, de 
har ofte lang kamperfaring, de jobber 
skulder ved skulder og kan lett organisere 
breie og harde kamper. Når proletariatet i 
storindustrien rører på seg, svetter stor
borgerne på håndflatene. Når de retter 
den gryende misnøyen mot statsmakta, 
skjelver de og griper til eller planlegger 
terror. 

Kort sagt : Et kommunistisk parti vil 
alltid legge størst vekt på å gro røtter i 
industriproletariatet, arbeiderne i 
kommunikasjon , bygg og anlegg, osv. Det 
må til for å bli et virkelig klasse
kampparti. Og fordi vi trur dette er 
spesielt viktig, legger vi sjølsagt ikke skjul 
på det overfor de partiløse revolusjonære 
sosialistene som vi inviterer til valgsam
arbeid med. Det røde valgalternativet bør 
etter vår mening også legge vekta på 
valgarbeid i fagforeningene , på arbeids
plassene. En valgkamp er ikke noe »helt 
spesielt», noe som ikke har noe med den 
klassekampen som vi fører ellers om året. 
Dersom valgkampen blir ført på en sånn 
måte , da har reformismen og jakta på 
taburetter med borgerlige metoder tatt 
overhånd. 

Hva med ungdommen? Ungdom fra det 
arbeidende folkets rekker har vist i ei 
årrekke at de er villige til- å slåss mot 
utbytting og urett. Mange unge arbeidere 
har vist at de kan slåss for bedre arbeids
forhold , at de ikke er redde for å vise at 
de ønsker sosialisme og ikke kapitalisme . 
Og ungdom fra arbeidsfolks rekker har 
vist at de i skoletida kan sette i gang 
landsomfattende kamper til forsvar for 
interessene sine. En sånn ungdom e( ofte 
mindre hemma av borgerhets og ideer om 
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at en tross alt må trå litt forsiktig. En 
sånn ungdom er villig til å reise kamp 
både raskt og offervillig. De er villige til å 
kvitte seg med inngrodde forestillinger og 
satse på en rød politikk. Idealisering? 
Egentlig ikke, men det kreves arbeid fra 
kommunister og revolusjonære sosialister 
for å oppmuntre til denne utviklinga. Den 
kommer ikke av seg sjøl. 

Ei sånn kraft bør vies stor oppmerk
somhet også i en valgkamp. 

Og hva som med den progressive 
kvinnebevegelsen? Det er et prinsi_pp
spørsmål for revolusjonære å kjempe mot 
alle former for undertrykking og diskrimi
nering, enten det gjelder nasjonalitet eller 
kjønn. Borgerskapet har alltid behandla 
vanlige kvinner som en reservetropp til å 
sette inn og ut av produksjonen etter som 
konjunkturene svinger. Sosialdemokratiet 
har behandla vanlige kvinner som fåmælte 
barnepassere . Dette finner stadig flere 
kvinner seg ikke i. De ønsker å slåss for 
rett til arbeid, bedre daghjems-muligheter, 
rett til et liv som gjør at en kan gå 
oppreist uten å skamme seg. Denne 
progressive kvinnebevegelsen fortjener 
støtte , og den vil bety enormt for å utløse 
nye progressive og revolusjonære krefter i 
fagforeningene , på skolene, osv. En sterk 
kvinnebevegelse ikke minst i arbeider
klassen vil bety enormt for å styrke 
klassekamplinja. Borgerskapet får færre 
grupper å splitte opp mot hverandre, 
solidariteten mellom arbeidende kvinner 
og menn vokser. 

Valgkamp blant småbønder og fiskere 
der det er mulig 

Men hva så med de som kommunistene 
rekner som arbeiderklassens viktigste 
venner - i første rekke småbøndene og 
vanlige fiskere? Et rødt alternativ som 
vender ryggen til disse delene av folket , 
fortjener ikke å bli kalt rødt. Samtidig er 
det et beklagelig faktum i dag at 
kommunistene og partiløse revolusjonære 
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sosialister har for få røtter på landsbygda, 
blant småbøndene. Enda. Det må endres, 
men er ikke gjort over natta. Så da hjelper 
det lite å ville spre masse propaganda og 
gå på husbesøk blant småbøndene når 
kreftene mangler. Men likevel tror vi det 
er nødvendig å ta spesielle tiltak i valg
kampen for å nå ut blant småbønder og 
fiskere på de stedene hvor det er mulig. 

TIL SLUTT: NYTTER DET NOE? 

Vi skal slutte der vi begynte: Hvorfor skal 
vi delta ved høstens valg? 

Noen av dere som har lest denne 
artikkelen vil være enig i vår analyse av 
kommunestyrene. Dere deler vår kritikk 
av de andre partiene, og er også enig i at 
den politikken vi legger fram for Rød 
Valgallianse er riktig. Men likevel sitter 
dere kanskje igjen med spørsmålet: Er det 
bryderiet verdt å stille opp? Det vil kreve 
krefter og penger. Resultatene vil likevel 
bli små denne gangen. Er det ikke like bra 
å overse hele valget og boikotte det helt? 
For oss betyr slike spørsmål at vi innser at 
det ikke er nok å legge fram en god og 
riktig politikk. Vi må også påvise at denne 
riktige politikken vinner på at det blir 
stilt opp lister for den denne gangen, at 
det betyr noe for arbeiderklassen at det 
drives valgkamp for et rødt alternativ . 

Det har ingen hensikt å blåse opp 
forventningene til sjølve valgresultatet. De 
røde listene i 1975 har sjansen til å få 
noen tusen stemmer, og kanskje også 
noen kommunestyreplasser. Men når det 
gjelder stemmetall og antall innvalgte vil 
de røde listene uten tvil være blant de 
små. De borgerlige partiene vil dominere 
blant valgets vinnere og tapere . Valgene 
vil fortsatt være tumleplassen for de 
borgerlige partiene. De vil kontrollere og 
dominere dem nesten like godt som 

.. 

Skal så alle andre gå for lut og kaldt 
vann? Nei , vi må håpe at så mange som 
mulig kommer i kontakt med det røde 
alternativet. Men det hjelper ikke å love 
noe hvis en enda ikke kan holde løftet. 
Ting kan endres og forbedres. Det første 
skrittet må bare tas først. 

borgerskapet dominerer de folkevalgte 
forsamlingene. 

Men sjøl om resultatet ikke blir så 
enormt, så betyr ikke det at det ikke kan 
være en seier. Spørsmålet er ikke bare 
størrelse, men også hvilken retning det 
utvikler seg i. En del tusen stemmer for et 
revolusjonært alternativ ved et kommune
valg på mange, mange år - det vil være et 
tegn på at det finnes en utfordring mot 
den borgerlige politikken. Det vil gjøre 
flere oppmerksomme på at det finnes et 
alternativ til de borgerlige parti
maskinene. 

Det vil komme beskyldninger om at det 
er demonstrasjonspolitikk å stille røde 
lister. En stemme på disse listene vil være 
en proteststemme, og vil ikke endre noe 
på kommunestyrenes avgjørelser. Vi lover 
da heller ikke at listene våre kan endre 
den borgerlige politikken. Vi stiller lister 
der vi kan og fører valgkamp eller aktiv 
valgboikott der vi har muligheter til det 
for å si sannheten om at kommunestyrer 
og fylkesting er sandpåstrøingsorganer for 
de avgjørelsene som blir tatt av mono
polene. 

Hvis noen vil kalle de stemmene vi får 
for proteststemmer, kan vi gjerne være 
med på det. Men vi mener det er protest
stemmer som nytter. Fordi de viser både 
venner og fiender at det finnes et rødt 

www.pdf-arkivet.no (2020)



alternativ med en viss oppslutning, fordi 
de demonstrerer for kamp mot mono
polene og imperialismen, og knytter folk 
til en bevegelse som gir praktiske resul
tater i kampen utenfor kommunestyrer 
og storting. 

Valgkampen en støtte for 
framgang på andre kampområder 

Opposisjonen til venstre for DNA og 
støttepartiet SV har alt vist at den kan 
oppnå praktiske resultater på andre om
råder av klassekampen. Opposisjonen om
fatter AKP(m-1), men også partiløse og 
folk som virkelig står til venstre i SV. Den 
hai gjort mye godt arbeid i fagbevegelsen, 
i studentmassen, i den progressive ung
domsbevegelsen, kvinnebevegelsen, den 
anti-imperialistiske solidaritetsbevegelsen, 
kampen for utvidelse av fiskerigrensa osv. 

Dette er de viktigste områdene i klasse
kampen. Det som skjer her er viktigere 
enn valgene til kommunestyrer, fylkesting 
og storting. Seirer i valg vil ikke kunne 
endre noe reelt, de kan bare være med på 
å bygge opp under en allmenn framgang i 
klassekampen. Men som vi har framhevet 
flere ganger i denne artikkelen : Den 
revolusjonære bevegelsen må også føre 
kampen på dette området. Har en innsett 
at valgkampen og de folkevalgte for
samlingene er de borgerlige partienes dag
ligstue, følger det av dette at en må vise at 
en kan utfordre dem også der, ta opp 
kampen der de dominerer, og ikke la dem 
ture fram i fred. 

Når de sprer lassevis av propaganda om 
at alt kan løses gjennom Storting og 
kommunestyrer, nettopp da er det viktig 
å reise revolusjonære perspektiver. På et 
tidspunkt da folks oppmerksomhet er 
rettet mot det som skjer i politikken, er 
det viktig å drive propaganda for en 
politikk som virkelig kan skape framgang 
for arbeiderklassen på kort og lang sikt. 
Det må gjøres uansett om en ikke kan 
vente kjempestore resultater i øyeblikket. 
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Det gjelder å gå i gang med en lang marsj 
og innse betydninga av hvert skritt en tar. 

At resultatene ikke blir store i dag, er 
ikke noe argument for å la være å våge 
kampen for å styrke det revolusjonære 
alternativet. 

Det er nyttig å huske på situasjonen da 
arbeiderklassen oppretta DNA som et 
parti for seg. Da det var et nytt parti i 
1890-åra, mangla det ikke på argumenter 
på at det var nytteløst å støtte et 
arbeiderparti i valg, og at kreftene heller 
burde brukes til å støtte det mest 
»arbeidervennlige» av de borgerlige 
partiene, for å oppnå i hvert fall noen 
resultater. Det var også dem som mente at 
partiet skulle holde seg borte fra valga, og 
overlate den kamparenaen til andre. Like
vel blei det stilt lister, enda reultatene 
virkelig var små år etter år. Det tok ti år 
før partiet vant mandater i Stortinget, og 
det tok flere år før det brøt ordentlig 
gjennom. - Det er ikke noe lettere for en 
virkelig arbeiderpolitikk å vinne fram i 
dag, men i dag som den gang har den i 
hvert fall små muligheter om vi ikke 
kjemper for den overalt hvor mulighetene 
bys. 

Situasjonen endrer seg raskt -
arbeiderklassen trenger 

et revolusjonært alternativ 

Valgkampen gir oss en god anledning til å 
komme ut med våre argumenter, sjøl om 
staten gjør sitt for å hindre det ved å 
innskrenke mulighetene i radio og TV. 
Den gir anledning til å treffe nye folk som 
ser på mange ting omtrent som oss sjøl, 
og den hjelper oss til å plante spirer hos 
folk som ikke vil stemme på røde lister. 
Den vil vise folk at det revolusjonære 
alternativet finnes i dag, at det ikke er en 
døgnflue , og at alt nå finnes mange soni 
vil gi sin stemme til et program som 
inneholder klar tale om borgerskapets 
diktatur og kampen for sosialismen. 
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Det trengs klar tale i dag , og det er 
viktig å vise at den har støtte av ganske 
mange folk alt nå. I de åra vi er inne i vil 
forholda i Norge skifte svært mye på kort 
tid. Monopolenes oljeeventyr i Nordsjøen 
vil føre til at titusenvis og hundretusener 
må skifte jobb og flytte . Omstillinga vil 
kreve svære økonomiske innsprøytinger . 
fra staten, kommunene og monopolene. 
Det blir mange byrder å bære for arbeids
folk . Staten vil komme til å ta politiske 
tiltak for å sørge for at monopolene får 
det de trenger av profitt og investeringer. 
Det vil komme harde angrep på kamp· 
villige fagforeninger og fagforeningsfolk 
for å sikre denne utviklinga. 

Samtidig utvikler. verdenssituasjonen 
seg svært raskt . Kampene i den tredje 
verden mot imperialismen skjerpes fra år 
til år. Supermaktene slåss om dominans 
overalt, samarbeider i å undertrykke 
kampene på den ene sida, og prøver å 
fiske i rørt vann på den andre . Det er 
klart for alle som vil se realitetene i 

øynene ·at supermaktene forbereder seg 
på krig . Norge og Europa er som vi har 
sagt før i denne artikkelen ikke noe rolig 
hjørne av verden. Vi ligger i skuddfeltet 
mellom supermaktene, og er langt fra 
uberørt av det som skjer. 

Det kreves mye arbeid for å forberede 
arbeidsfolk på hva som vil kunne skje. 
Det kreves mye innsats fra mange folk for 
å spre kjennskapet til en politikk og ei 
linje som duger under skjerpa forhold . 
Det trengs mye kamp mot borgerlig 
politikk i ulike forkledninger som har 
som mål å _gjøre arbeidsfolk forsvarsløse 
mot angrepa fra monopolkapital og 
imperialisme. 

Vi oppfordrer deg til å bli med i 
arbeidet for den politikken vi vil slåss for 
i valgene til høsten. Bli med på disku
sjonene om utforminga av programmet 
Rød Valgallianse skal stille på i din 
kommune og ditt fylke , og delta 
kampen for å gjøre politikken kjent! 
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Ingen støtte til SV-ledelsen 
ved valget i år! 
AKP(m-1) avviser sentralt valgsamarbeid 
med SV - oppfordrer arbeidsfolk til å 
ikke stemme SV ved valget. 

AKP(m-1) har vedtatt å delta i fylkes
tings- og kommunevalget i år. Partiet har 
også vedtatt å ikke søke sentralt valgsam
arbeid med noen andre rikspolitiske par
tier. Der vi ikke stiller sjøl, oppfordrer vi 
til boikott av alle rikspartiers lister. 

Det betyr: vi avviser også sentralt valg
samarbeid med SV. Vi oppfordrer revolu
sjonære og progressive til å boikotte SV 
der vi ikke stiller sjøl. 

»Men er det ikke SV som 
står AK.P(m-1) nærmest?» 

Dette spørsmålet vil sikkert en del 
kamerater på venstresida stille seg. SV tar 
jo en del progressive standpunkter i mot
setning til de andre partiene: Nei til 
MOMS, Norge ut av NATO osv. Det har 
vært samarbeid mellom SV og AKP(m-1) 
på noen enkeltsaker - særlig på grunn
planet. Vil det ikke da være riktigst å 
forsøke å få til enhet med SV ved valget 
- og støtte SV, som et litt bedre alter
nativ enn de andre partiene, der AKP(m-1) 
ikke sjøl deltar? 

Kamerater som stiller slike spørsmål har 
krav på skikkelig svar. Det er viktig å 
gjøre standpunktet vårt ekstra tydelig, 
ettersom AKP(m-1) ved Stortingsvalget i 
1973 sjøl foreslo en valgfront med partier 
som nå er i SV. 

Derfor går vi grundig inn på vår hold
ning til SV ved dette valget i denne 
uttalelsen. Vi vil vise at det er grundige 
vurderinger som ligger bak. 

Vedtaket betyr ikke at AKP(m-1) har 
gitt opp kampen for enhetsfront mot 
monopolene og imperialismen. Det betyr 
heller ikke at vi avviser enhet med de bra 
kreftene i SV, som virkeli_g »står oss 
nærmest». Vi avviser for den saks skyld 
heller ikke enhet med hele SV i noen 
enkeltsaker. 

Men vedtaket betyr at vi, etter å ha 
vurdert saka nøye, er kommet til at enhet 
eller støtte ved dette valget vil bety å 
støtte og oppmuntre utviklinga av ei 
borgerlig politisk linje. For SV-ledelsens 
åpne linje er nå for enhet med DNA, ikke 
for klassekamp mot monopolene. SV
ledelsen saboterer det anti-imperialistiske 
arbeidet. Den støtter imperialistmakta 
Sovjet. Den styrker ikke kampen mot 
imperialismen. SV-ledelsen sprer illusjo
ner om kapitalens diktatur. Den forklarer 
ikke folket hva Chile og Wintex lærer oss: 
at »den parlamentariske veien til sosia
lismen» er livsfarlig. På alle disse feltene 
kjemper SV-ledelsen stadig hardere for en 
borgerlig linje. Da kan ikke vi premiere 
den ved å gi, den noen slags valgstøtte. 

Vi diskuterer gjeme vedtaket vårt med 
alle progressive som ønsker kameratslig 
diskusjon. Dere som er uenig : Vi ber dere 
studere argumentene våre nøye. Vi tror at 
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når dere får tenkt gjennom saka vil mange 
av dere komme fram til at det ville være 
en grov feil om AKP(m-1) tok et annet 
standpunkt. 

Hva er hensikten 
med å stille til valg? 

Et virkelig arbeiderpartis oppgaver er å 
kjempe for sosialismen og for arbeidsfolks 
livsinteresser fra dag til dag. Det kan ikke 
være noe mål i seg sjøl å få valgt inn folk i 
fylkesting og kommunestyrer. 

Stiller partiet til valg, så er det fordi 
hele valgkampen tjener arbeidsfolks inte
resser dersom den blir ført på en riktig 
måte : Arbeidsfolks interesser går foran 
det å få valgt representanter. Blir det 
omvendt - plassene blir alt - ja, da kan 
det tilmed skade arbeiderklassen at mange 
kommer inn. 

En gang var DNA et virkelig arbeider
parti. Men etter at DNA sluttet å sette 
arbeidsfolks interesser først og blei et 
borgerlig parti, så skadet det også alt bra i 
arbeiderbevegelsen at flere og flere DNA
folk kom på ting og i kommunestyrer. 
Mange arbeidere fikk den feilaktige ideen 
at kampen kunne vinnes av »de folke
valgte». Da var ikke klassekamp nødven
dig lenger - trodde de. Klassekampen blei 
svekka. Samtidig blei DNAs »folkevalgte» 
sjøl mer og mer borgerlige, og de lot 
arbeiderklassens interesser gå fløyten i 
tuskhandler med de andre borgerlige par
tiene. 

Riktignok hadde DNA enkelte gode 
standpunkter som de andre borgerlige 
partiene manglet - på DNA-programmet. 
Men i virkeligheten blei valgløftene sjel
den holdt. Og de reformene som kom, 
oppveide ikke alt det skadelige - støtten 
til NATO, til EEC, til MOMSEN osv. At 
DNA blei stadig sterkere ved valg gjorde i 
virkeligheten klassesamarbeidet med bor
gerskapet sterkere. Det betydde sabotasje 
av klassekampen. 

Eksemplet DNA bør en gang for alle ha 
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lært virkelige sosialister i dette landet at 
det finnes mye viktigere saker enn fram
gang ved valg for partier med noen bra 
poster på programmet. Vi må se på hele 
politikken, både på papiret (program
mene) og enda viktigere: I praksis. Støtter 
politikken virkelig arbeidsfolks interes
ser? Støtter den klassekampen eller 
klassesamarbeidet? 

De krava vi må stille til en valgkamp i 
dag, er blant annet: 
- At den virkelig retter slaget mot arbei
dernes klassefiender: Mot monopolene og 
imperialistmaktene. 
- At den virkelig slår mot klassefiendens 
norske regjering. For den norske regje
ringa er kapitalens regjering. Den støttet 
Wintex-øvelsene mot fagorganiserte arbei
dere, studenter, progressive og kommuni
ster. Den står for dyrtids- og sparepolitik
ken som flår arbeidsfolk og gjør mono
polene feite. Og den er imperialismens 
sterkeste politiske støtte her i landet. 
- At den virkelig slår mot DNA/LO
toppen. For det er denne gruppa som i 
dag sitter i regjeringa og fører monopole
nes og imperialismens politikk. Det er 
også denne gruppa som er kapitalens 
beste hjelper i arbeiderbevegelsen sjøl når 
den ikke har regjeringsmakta. For den er 
hovedstøtten for klassesamarbeidspolitik
ken i LO og i arbeiderklassen. 
- At den viser at den langsiktige kampen 
mot kapitalen aldri kan vinnes gjennom 
Storting og kommunestyrer, men bare 
folkets egen kamp kan endre politikken. 
Sosialismen kommer først når arbeidsfolk 
sjøl gjør revolusjon og tar statsmakta fra 
kapitalen. 
- At valgkampen samtidig klart og kon
sekvent sprer riktige ideer om den daglige, 
kortsiktige kampen, og at den avslører 
monopolenes ·og regjeringas/DNA-toppens 
angrep på arbeidsfolk og sprer riktige 
linjer for hvordan kampen må føres. 

Mot monopolene og imperialismen -
mot regjeringa og DNA/LO-toppen - for 
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ei riktig linje og mot illusjoner i kampen 
for den sosialistiske revolusjonen og for . 
en hederlig og bra dagspolitikk! Dette 
mener vi er minimumskrav til en landsom
fattende valgkamp i arbeidsfolks interesse 
i 1975. 

Men hva skjer hvis vi viker fra disse 
minimumskrava? Hvis vi for eksempel 
bare nevner noen riktige krav, men sam
tidig fortier at nettopp regjeringa og 
DNA/LO-toppen vil kjempe som djevler 
for at alle de riktige krava ikke skal gå 
gjennom? Jo, da kommer det nok kanskje 
inn folk. Men samtidig saboteres kla~se
kampen. For da sprer den misforståelsen 
seg at bare det partiet som har stilt krava 
får mange stemmer, så blir problemet 
løst. Vi lurer folk til å tro at de kan 
oppnå forbedringer uten å kjempe mot 
DNA/LO-toppen, regjeringa og Stortings
flertallet. Og enda verre blir det sjølsagt 
om vi driver lureriet så langt at vi aktivt 
sprer tøys om at vi har fred og demokrati 
i en tid da klassefienden forbereder volde
lig undertrykkelse og krig. 

Hva kan vi vente av SV? 

Kan vi ,vente at SV skal oppfylle de 
minimumskrava vi setter til en valgkamp i 
arbeidsfolks interesse? 

Vi har et fyldig materiale å vurdere SV 
ut fra. I over ett år har SV hatt en stor 
Stortingsgruppe på 16 medlemmer. SV 
har også tatt stilling i lønnsoppgjøret, ved 
mange anti-imperialistiske demonstrasjo
ner osv. Dessuten har SV vedtatt uttalel
ser om mange viktige saker - og påfallen
de unnlatt å uttale seg i andre. Vi har rett 
til å si at vi veit hvilken politikk SV-ledel
sen vil følge. Hva ser vi? 

SV - »regjeringsparti uten ministre» 
uansett ALCAN-sprell 

»Regjeringsparti uten ministre» trenger 
en nærmere forklaring. SV sitter jo for
melt ikke i regjeringa. I diskusjoner sier 
SV-ledere ofte at de er i opposisjon til 
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regjeringa. I desember sa Stortingsgruppa 
seg tilmed villig til å felle Bratteli på 
ALCAN-saka. 

Men en grundig gransking vil likevel vise 
at SV nå faktisk ikke er et opposisjons
parti. I ,perioden har SV i det store og 
hele vært støtteparti for regjeringa. Sjøl
sagt finnes meningsforskjeller, men de er 
likevel ikke hovedsaka. Fordi: Finn 
Gustavsen - SVs parlamentariske leder -
sa allerede før valget at SV foretrekker ei 
DNA-regjering framfor ei »borgerlig» re
gjering (Vi vil si: av de andre borgerlige 
partiene.) Dette er gjentatt flere ganger 
etter valget. 

I praksis betyr dette sjølsagt at DNA
regjeringa kan rekne med støtte fra SV i 
avgjørende tilfeller. 

I tillegg til denne allmenne støtten går 
SV også i _stadig flere saker sammen med 
DNA om å stemme gjennom spesielle 
deler av DNA-toppens reaksjonære poli
tikk. Som eksempler kan vi nevne støtten 
til nedskjæringa av timetallet i skolen på 
tinget og til DNAs saneringsplaner for 
boligstrøk i Oslo. Dette er saker som 
spesielt rammer arbeidsfolk, og som mas
sebevegelser går mot - med bl.a. SV-med
lemmer i spissen! 

Men hva med ALCAN-krisa? ALCAN 
var en ekstra fæl historie. DNA ville kjøpe 
ut imperialisten ALCAN til overpris og 
samtidig gi ALCAN skattefrihet og svære 
garanterte rettigheter i norsk aluminiums
industri. Det var reint salg av Norge til 
fordel for utenlandske kapitalister. Reidar 
Larsen var først for denne politikken, 
men etterhvert blei det for kraftig kost. 
SV måtte for skam skyld avvise forslaget. 
Men SV ønsket ingen regjeringskrise. Lar
sen, Gustavsen og co. sa hele tida at de 
gjeme ville ha kompromiss med Bratteli 
bare de fikk noen små forbedringer. Det 
var DNA som nekta dette for å tvinge SV 
inn i en vanskelig taktisk situasjon. 

Det var vanskelig for SV, nettopp fordi 
SV på tinget har but1det seg til å støtte 
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DNA. Alle husker vel hvor forbauset 
presse og kringkasting var da SV likevel 
ville stemme mot Bratteli? Tenk på alle 
de råtne sakene SV ikke har stemt mot! 
Attpåtil stemte Gustavsen for ALCAN
avtalen i siste stemmeomgang, mot det 
enstemmige vedtaktet fra SVs stortings
gruppe. Hele ALCAN-saka beviser ikke at 
SV ikke er »regjeringsparti». Det viser hva 
slags kriser som oppstår når »det andre 
regjeringspartiet» gjør et sprell . 

Sjølsagt konkurrerer og kjemper SV
toppen med DNA/LO-toppen. Men dette 
kan ikke skjule at SV- toppen samtidig 
hjelper og støtter DNA/LO-toppen. Når 
SV-ledelsen stadig kommer tilbake til -
ønsket om samarbeid med DNA i steden 
for å slå fast at alle arbeidere - også 
venstreinnstilte i DNA - må kjempe mot 
DNA-toppen - så er det skjønnmaling av 
Bratteli, Nordli og Steen. Når SV tilmed 
samarbeider med DNA-toppen 1. mai i 
Oslo og lar Aspengren væ re hovedtaler i 
et tog som tilmed sensurerer blant SVUs 
paroler, så er det samarbeid med DNA/
LO-toppen. Aspengren er monopolenes 
mann, han kjempet for EEC og har alltid 
vært en like hard fiende for LO-medlem
mene i lønnsforhandlinger som Selvig i 
NAF. Nå er han upopulær og har vansker. 
Da er det en god hjelp å få 1. mai-tog av 
SV. 

SV-toppen støtter i virkeligheten mono
polenes og imperialismens reg_ienng. 
SV-toppen støt~er i virkeligheten LO/
DNA-toppen, som er den viktigste støtta 
til klassesamarbeidspolitikken og den ster
keste sabotøren av klassekampen. Da 
hjelper det lite at en samtidig er en del 
uenig og har en del progressive program
krav. Hovedsaka blir likevel at SV er gjort 
til et slags »Regjeringsparti for tida uten 
ministre», og at SV-ledelsen arbeider på 
høytrykk for å skape SV til en sterkere 
konkurrent til DNA - sterk nok til å gå 
inn i samarbeid som »regjeringsparti med 
ministre». 

SV-ledelsen må gjerne forsøke å vri seg 
unna og si det ikke er slik. Det kan likevel 
ikke overbevise så lenge ledende SVere 
tilmed åpent snakker om å gå inn i 
regjeringa og om å slå SV sammen med 
DNA til et parti! 

I vår sendte stortingsrepresentant Arne 
Kielland ut et brev til SV-ere i Telemark 
der han snakket om at SV må vurdere å 
gå i regjering. 

I vår sa daglig leder av SV, Roald 
Halvorsen, på en pressekonferanse at sam
menslutning av DNA og SV i ett parti må 
være det langsiktige målet. 

Hvordan kan SV-toppen vente å bli tatt 
alvorlig, når den påstår at den er mot ei 
regjering den kan tenke seg å gå inn i, og 
et parti den kan tenke seg å gå sammen 
med? 

SV-ledelsen avviser all kamp mot 
den ene supermakta - saboterer 

kampen mot den andre 

SV-ledelsen sier sjøl den er mot impe
rialismen. Men hvordan handler den? 

I dag er det mange imperialiststater, 
men to spesielt , farlige , imperialistiske 
supermakter: USA og Sovjetunionen. 

SV-ledelsen nekter fullstendig å kjempe 
mot »halve imperialismen» - mot det 
imperialistiske Sovjet. Mens Sovjet er blitt 
imperiali-stisk og kapitalistisk og under
trykker arbeidere innenlands og uten
lands, snakker SV om at Sovjet er »sosi
alistisk»! Delegasjoner fra SV drar til 
Sovjet og andre land i Øst-Europa og 
hyller »sosialismen» der. Men SV-toppen 
gir ingen støtte til arbeidsfolk som blir 
undertrykt i Øst-Europa og til kampen 
for sosialismen der. Når det gjelder det 
okkuperte Tsjekkoslovakia hykler SV
toppen med å vise til uttalelser fra 1968 
samtidig som den nekter å stå ved dem i 
1974_ og gjenta protesten offentlig. Sjøl 
når Sovjet direkte presser Norge, som i 
fiskerigrense-saka i nord, kommer ikke et 
pip av kritikk. Samtidig tillater SV-top-
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pen folk i NKP som entusiastisk forsvarer 
Sovjets overfall og undertrykkelse å ture 
fritt fram. Dette er ikke anti-imperialisme 
- det er tilmed samarbeid med folk som 
støtter imperialismen. 

Hva da med »den andre halvparten» -
USA-imperialismen? I ett år har SV-ledel
sen nektet å delta i alle demonstrasjoner 
mot USA-imperialismen i Vietnam og 
Cambodsja - også mot USA-imperialis
mens krigsforbrytere Kissinger (november 
-73) og Schlesinger (juni -74). SV-ledelsen 
har også nektet å delta i andre demonstra
sjoner - bl.a. mot Israel under krigen 
høsten 1973. At medlemmer og lokale
organisasjoner fra SV deltok endrer ikke 
det faktum at SV-ledelsen nekta. Vi må 
slutte at SV-ledelsens motstand mot USA
imperialismen er halvhjertet og mest i 
kjeften - som oftest går den mot kam
pen. Dette er dårligere enn SFs og NKPs 
linje før SV blei stifta. 

Hvorfor? Kanskje fordi det er vanskelig 
å støtte kamp mot USA, samtidig som 
man samarbeider stadig nærmere med 
USAs beste venner i DNA-toppen? Hvor
dan skal SV f.eks. kjempe mot NATO om 
de går i regjering sammen med DNA? 

SVs lærdom av Chile: 
Det går bra med sosialisme 

på tinget! 

Før valget sa SV lite om veien til 
sosialismen. Det blei ofte sagt at »utenom
parlamentarisk kamp» var viktigere enn 
»parlamentarisk kamp». Enkelte snakka 
tilmed om SV som »revolusjonært parti». 

I året siden valget har mye skjedd. Et 
blodig kupp i Chile kostet ti-tusener livet. 
Det har vært krig i Midt-Østen og kupp og 
krig på Kypros. Avisene snakker om 
muligheten for borgerkrig og fascistkupp i 
Italia og Portugal, og store fascistiske 
organisasjoner bygges opp i England. 
Krisa øker i Vesten, og spenningen mel
lom supermaktene øker. I Norge er en stor 
militærøvelse mot fagorganiserte, studen-
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ter og kommunister avslørt. Hundre
tusener av fagorganiserte og andre har 
protestert. 

Derfor snakker også stadig flere arbei
dere og revolusjonære om hva vi skal 
slutte av dette. Hva skal vi gjøre om det 
blir kupp? Hva skal vi gjøre om det blir 
storkrig? Går det an å skape sosialisme via 
Stortinget eller må arbeidsfolk være for
beredt på å forsvare seg med våpen - slik 
de ikke var i Chile? Sånne spørsmål blir 
diskutert langt uta for det organiserte 
venstre. Det blir også enda viktigere enn 
før å gi riktig svar. 

I dette året har også SV klargjort synet 
som var så uklart under valgkampen. 
Lærdommen av Chile og av Wintex er: 
Det går an å lage sosialisme langs »den 
fredelige parlamentariske veien» - gjen
nom valg i Stortinget. Nå hadde SV-ledel
sen sjansen til å bruke aktuelle saker til å 
forklare arbeidsfolk at klassefienden kan 
gjøre i Norge som i Chile. Men nei: Ikke 
den minste, aller mest forsiktige lille 
antydning om at militæret, NATO, USA, 
Sovjet kanskje kan være farlig og gripe til 
vold. Enkelt personer i ledelsen godtar 
det riktignok i offentlige diskusjoner - »i 
teorien». Men dette er ikke noe som sies 
som en del av SVs offisielle politikk -
ikke en gang som en liten underordnet 
del. 

Mens situasjonen blir farligere gjør 
SV-ledelsen sin linje verre og verre. Der 
den snakket ull for et år siden sprer den 
nå åpent og klart illusjoner: Denne poli
tikken er livsfarlig for arbeiderklassen og 
folket i Norge, og vinner den fram kan 
den føre til at venstresida og arbeidsfolk i 
Norge står minst like forsvarsløst som i 
Chile. 

SV-ledelsens dagspolitikk: 
Noen gode paroler, noen dårlige 

paroler, ingen kamp i praksis 

Den gode og hederlige dagspolitikken 
var det siste kravet vi stil te. Også her 
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svikter SV-ledelsen. Riktignok finnes 
gode krav på papiret - som 50 mil, bort 
med matmomsen, sjølbestemt abort. Men 
samtidig finnes tilmed i uttalelsene dårlige 
og reaksjonære paroler. Vi har nevnt 
hvordan Stortings- og kommunestyre
grupper i konkrete tilfeller har gått mot 
folkets kamp. Vi kunne beskrive hvordan 
SVs faglige utvalg hyllet LO-ledelsens 
elendige forslag foran lønnsforhandling
ene i vår. Men vi skal ikke bruke mer plass 
og gå i detalj. 

For hva hjelper programvedtak og ut
talelser så lenge de blir - på papiret? I 
klassekampen forholder SVs sentrale 
apparat seg i beste fall helt passivt. 
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Hvor har SV vært sentralt under strei
kebevegelsen 1974? Hvor er SVs prak
tiske kamp mot voldgift? Under opp
gjøret i Jern og Metall kunne tilmed 
kjente SV-tillitsmenn oppfordre til å 
stemme ja, tilsynelatende uten at noen 
løftet en finger. 

Og i . viktige kampsaker som f.eks. 
sjølbestemt abort har vi sett at SV lover 
en ting ved valget - og så tillater at en 
mann velges inn som i verste fall hindrer 
vedtaket. 

Vi mener ikke å nedvurdere innsatsen 
til de mange bra klassekjemperne som 
finnes i SV - bl. a. til mange SV-tillits
menn som har spilt en viktig og positiv 
rolle under oppgjøret og i streikene. Men 
vi vil få slått fast at de har ikke hatt 
ledelsen og SVs apparat bak seg. Ledelsen ' 
og apparatet ignorerer stort sett klasse
kampen, og det hender de saboterer den. 
Slik må det også bli når SV-toppen satser 
på »den parlamentariske veien» og på 
samarbeid med DNA-toppen og regje
ringa. For en kan ikke • samtidig drive 
samarbeid og føre klassekamp mot mono
polenes politikk som DNA-toppen kjem
per for. 

Derfor ikke samarbeid 
og støtte ved valget 

Vi må summere opp at SV-ledelsen 
svikter på alle de områdene der vi stiller 
krav til en valgkamp i arbeidsfolks inte
resse: 

Den samarbeider med monopolenes re
gjering og med DNA/LO-toppen. Den 
kjemper ikke. virkelig mot imperialismen. 
Den viser ikke at folket må være for
beredt på å bli undertrykt iped vold, og 
må være villig til å forsvare seg med våpen 
om det skal nå sosialismen. I steden sprer 
den de mest livsfarlige illusjoner om 'den 
fredelige veien' . Og den har ikke engang 
en tilnærmelsesvis hederlig og bra politikk 
i dagskampen - den svikter tilmed der. 

I tillegg til dette må vi slå fast : I det 
siste året har SV-ledelsen ikke bare ført 
en dårlig politikk. Den har ført en poli
tikk som raskt har blitt verre. For 1-
1 1/2 år siden boikottet ikke SV-partiene 
alle Vietnamdemonstrasjoner. De ville 
ikke stå sammen med Aspengren 1. mai. 
Og det var aldri snakk om regjeringssam
arbeid og sammenslåing med DNA. 

Vi må gjenta at SV-ledelsen i raskt 
tempo prøver å omdanne SV til en slags 
kopi av DNA. Begge partier skal snakke 
om 'sosialisme', men i virkeligheten sitte i 
en borgerlig regjering. DNA støtter seg på 
en supermakt - USA. I SV-ledelsen sitter 
folk som tenker seg at SV skal støtte seg 
på en annen supermakt - Sovjet. To 
borgerlige »arbeiderpartier» i Norge som 
fører kapitalens politikk og har hver sin 
imperialistiske supermakt i ryggen - det 
er det logiske endepunktet om SV-ledel
sen følger linja si helt fram. Om de to da 
ikke tilmed blir slått sammen til en -
Roald Halvorsens »langsiktige mål»! 

Hva skjer om SV går fram ved kommu
nevalget? SV-ledelsen vil sjølsagt ta det til 
inntekt for sin politikk. Den vil påstå at 
det viser at den raske utviklinga til det 
verre er riktig og bra og bør gå vid.ere. 
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Derfor er det umulig for AKP(m-1) å gå 
inn for »samarbeid» med SV sentralt i 
dette kommunevalget. Det er også umulig 
for oss å oppfordre til å stemme SV der vi 
ikke stiller. 

En slik støtte ville i praksis bety å 
støtte DNA - å støtte regjeringa til mono
polene og imperialismen. Vi kan ikke 
støtte et »regjeringsparti» i dagens Norge 
- sjøl ikke »regjeringspartiet SV, for tida 
uten ministre», som støtter DNA-regje
ringa. For regjeringa representerer dyr
tids- og sparep< ~;tikken, imperialismen, 
kapitalen, arbeicls;olks fiender. 

I praksis vill , vi også hjelpe til å få inn 
mange i kon:munestyrer og fylkesting 
som vil gå i SV-ledelsens fotspor og støtte 
reaksjonære v dtak fra DNA, slik SV alt 
nå har gjort i mange kommunestyrer. 

Men i tillegg til dette ville det bety at vi 
belønnet SV-ledelsens stadig åpnere 
høyrepolitikk, og hjalp dem til å fortsette 
høyreutviklinga av SV. Det kan vi ikke 
gjøre. 

Det er mange i SV som vi i AKP(m-1) 
mener står oss nær - både i enighet i 
teorien og som gode klassekjempere. Men 
vi kan ikke gå med på at ledelsen i SV og 
dens politikk står oss »nærn. Slik som den 
nå er er det latterlig å påstå at den står oss 
»nærmest». Vi står fullstendig og totalt 
mot SV-toppens politikk på sånne av
gjørende saker som å kjempe mot all 
imperialisme ( også Sovjets), mot regje
ringa, mot DNA-toppen. Vi står ikke 
»nær» folk som går mot arbeidsfolks 
interesser. 

Derfor er ikke støtte til SV-toppen noe 
»bedre alternativ» ved dette valget. Vi 
mener faktisk det beste for arbeiderklas
sen og alle de bra kreftene i SV er om SV 
går tilbake ved kommunevalget. Det vil i 
hvert fall ikke gjøre det lettere å la 
SV-ledelsen fortsette den åpne høyreut
viklinga rett inn i DNA-regjeringa. 
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Men hva med gode 
kandidater fra SV? 

Vi har sagt at det finnes mye gode 
krefter i SV. Hva så om bra klassekjem
pere står høyt på listene og har sjanse til å 
komme inn? Bør vi ikke da likevel være 
villige til å stemme på ei slik liste? 

Vi skulle gjerne samarbeide med mange 
klassekjempere i SV- også ved valget. Men 
vi kan ikke samarbeide med dem eller 
støtte dem ved valget, så lenge de står 
ffam på ei liste som likevel betyr støtte til 
SV-ledelsens politikk. Det er få som veit 
at noen av stemmene kom til en kandidat 
som står for bra saker, og egentlig slett 
ikke er enig i linja som føres. 

Både SF og NKP har før om åra gang på 
gang avslørt hvordan DNA-ledelsen fant 
fram radikale folk , som »gissel» ved valg. 
Noen av disse folka var kanskje bare 
fraseradikale, men andre var sikkert 
ærlige o g bra folk . Likevel blei resultatet 
at de blei telt opp som støtte til DNA
politikken - for NATO, klassesam
arbeidet, antikommunismen. SF og NKP 
advarte en gang mot å stemme på listene 
bare på grunn av slike »gislern. 

Vi beklager, kamerater i SV. Om dere 
står fram på listene ved dette valget og 
samtidig står i opposisjon, så er dere 
»gisler». Vi må si det og oppfordre alle 
progressive til å boikotte dere, slik »gis
lene» i DNA måtte boikottes. Samarbeid i 
andre saker - gjerne. Men støtte ved 
valget - nei! 

Vi mener faktisk det er 
bedre å sitte hjemme 

Der Rød Valgallianse stiller får progres
sive og revolusjonære et enkelt valg: 
Stemme RV, ikke SV. Men der det ikke 
finnes en RV-liste, hva da? 

Da vil vi faktisk oppfordre folk til å 
sitte hjemme, snarere enn å stemme SV. 
AKP(m-l), Rød Ungdom og Norges Kom-
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munistiske Studentforbund vil aktivt opp
fordre til boikott der det ikke finnes noen 
liste vi kan anbefale. Vi oppfordrer også 
til boikott av SV slike steder. 

Kan det virkelig være nødvendig å 
»drive valgkamp mot SV» også på slike 
steder der Rød Valgallianse ikke finnes? 
Hvorfor kan vi ikke i det minste la valget 
seile sin egen sjø, unnlate å si noe som 
helst? 

Vi mener det er nødvendig å drive aktiv 
boikott. Fordi vi ikke kan glemme at 
SV-stemmer vil bli brukt til å begynne og 
forsvare en råtten politikk. Stemmer for 
SV vil bli telt opp som stemmer for støtte 
til DNA-regjeringa. Stemmer for støtte til 
Bresjnev og sosial-imperialismen. Stem
mer for »den fredelige veien til sosialis
men gjennom Stortinget». Stemmer for 
passivitet og sabotasje av dagskampen. 

Hva vil SV-ledelsen si om den går fram 
ved hjelp av revolusjonæres og progres
sives stemmer der RV ikke stiller? »Se, jo 
mer vi legger til høyre, jo bedre går det». 

Noen som ellers har et godt forhold til 
AKP(m-1), vil kanskje likevel synes at en 
slik hjemmesitter-linje er feilaktig. Kan
skje vil noen hevde at SV kan få valgt inn 
folk enkelte steder med RV-stemmer, der 
RV ikke stiller. Men, kamerater, vi kan 
likevel ikke glemme hvordan stemmene 
blir telt opp sentralt og hva de vil bli 
brukt til etter valget. Og dessuten trur vi 
det er mildest talt vanskelig for noen 
lokal SV-kandidat å føre noen god poli
tikk uansett så lenge hele linja utvikler seg 
så kraftig til høyre som nå. 

Vi gjentar at for arbeiderklassen og de 
bra kreftene i SV vil det beste være om 
SV-ledelsens politikk belønnes med til
bakegang ved dette valget. Vi mener 
faktist det er bedre å sitte hjemme enn å 
stemme på ·sv. 

Hvorfor forslag om enhet i 1973 
og ingen enhet i 1975? 

Noen vil spørre om det ikke er inkon-
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sekvent at AKP(m-1) er så totalt avvisende 
nå, ettersom vi sjøl foreslo samarbeid i 
1973. 

Svaret er at ved inngangen til 1973 var 
situajonen ennå flytende. Det fantes en 
brei bevegelse til venstre for DNA av folk 
som ikke hadde knyttet seg til noe parti. 
Disse progressive massene var enda uav
klara på mange felter og politisk uerfarne. 
De ønsket sterkt enhet mellom partiene 
til venstre for DNA og de ville trekke med 
seg flere vekk fra DNA om en slik enhet 
kom. 

I denne situasjonen var det AKP(m-l)s 
plikt å gå inn for enhet ved valget på et 
riktig grunnlag. En slik enhet kunne rette 
et slag mot DNA og svekke DNA-toppens 
stilling i arbeiderklassen og fagbevegelsen. 
Det var også vår plikt å kjempe for at 
enheten kom på et riktig politisk grunn
lag: At det blei en demokratisk oppbygd 
enhetsfront som retta seg mot imperia
lismen og monopolene. Vi gikk inn for at 
enheten skulle slå fast at sosialismen ikke 
kan vinnes gjennom Storting og kommu
nestyrer og at bare arbeidsfolks kamp kan 
endre politikken. 

Vi var villig til å gjøre kompromisser for 
å få til en enhet som utvikla seg vekk fra 
DNA, fra parlamentarismen og klassesam
arbeidspolitikken. Ved begynnelsen av 
1973 var SV ikke blitt til det det er i dag. 
Og det sto ikke skrevet med ildskrift på 
himmelen at en valgenhet på et bra 
grunnlag ikke kunne kjempes gjennom, 
nettopp med støtte av de breie massene 
av nye progressive som ønsket enhet. 
AKP(m-1) kjempet for det og strakte seg 
langt for å få det til. 

Dessverre lyktes vi ikke. SV blei dannet 
av SF og NKP rundt en feilaktig politikk 
- bl.a. fra første øyeblikk med støtte til 
DNA-regjeringa. SV lyktes i første om
gang å få stemmer fra det store flertallet 
av dem som forlot DNA. Det var bra at 
DNA fikk et tilbakeslag, men det er 
tragisk om SV-ledelsen nåværende poli-
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tikk skal lede mange tilbake til å ·støtte 
DNA-toppen igjen. 

Foran valget i 1975 finnes et konsoli
dert SV hvor partene tilmed har vedtatt å 
slå seg sammen til ett parti. Det er ingen 
tvil om hva SV-ledelsens politikk er, den 
er bare klargjort til det verre. Det finnes 
intet grunnlag for en felles riktig politikk, 
sjøl om vi skulle være villige til betydelige 
kompromisser. 

Vi kan ikke foreslå enhet eller støtte til 
ledelsen i SV i dag. For i så fall måtte-vi 
kreve at den skulle bryte med en politikk 
der den er åpen og klar - som samarbei
det med DNA, støtten til Sovjet-imperia
lismen. Det ville være et latterlig skuespill 
uten noen hensikt. 

Tilbudet om valgenhet i 1973 og vårt 
standpunkt foran valget i 1975 har sam
me utgangspunkt: Vi ønsker å bruke 
valgkampen i arbeidsfolks interesse, til 
kamp mot klassefienden, klassesamar
beidspolitikken og DNA-toppen. I 1973 
var det mulig å håpe at det kunne skje 
gjennom en brei valgenhet på et riktig 
grunnlag. Foran valget i 1975 er det klart 
at det er umulig, og det ville være et 
narrespill å gjenta ·forslaget. 

AKP(m-1) fortsetter kampen for enhet 
på klassekampens grunn 

Fra starten har partiet vårt slått fast at 
det har ingen andre interesser enn arbei
derklassens og folkets interesser. Vi kjem
per for enhet i klassekampen på et riktig 
grunnlag, uten hensyn til våre egne kort
siktige partiinteresser. Dette står vi fort
satt på. 

Vi vil fortsatt kjempe for enhet med 
kamerater i SV i klassekampen - på 
arbeidsplasser, i boligdistrikter og skoler, i 
fronter osv. Vi er ikke bare for enhet med 
medlemmer og tilhengere i SV, men også 
med arbeidsfolk og progressive i andre 
partier - også DNA. Og vi vil heller ikke 
insistere på å bare ha enhet på grunn
planet. Vi vil fortsatt kjempe for enhet 
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med hele partiet SV i aksjoner og demon
strasjoner der vi virkelig kan stå sammen 
på et riktig, felles grunnlag - uansett vår 
vurdering av ledelsen og politikken som 
helhet. Dette gjelder også andre partier og 
organisasjoner. Mener vi enheten er i 
klassekampens og arbeidsfolks interesse så 
er det vår plikt å kjempe for den. Vi vil 
aldri bli partiegoister. 

Men skal det bli enhet må det være på 
en riktig plattform. Alle på venstresida 
kan få »enhet» med DNA ved å legge ned 
kampen, gå inn i DNA og stemme på 
DNA Men dette er ikke enhet på klasse
kampens grunn. De t er klassesamarbeid 
og svik. · 

Nettopp fordi AKP(m-l} kjemper for 
enhet er det også vår plikt å si fra når 
enhet er mulig. Vi trur alle ærlige progres
sive som tenker gjennom saka vil innse at 
enheten er umulig ved valget 1975. SV
ledelsen har i det året den har eksistert 
også gang på gang sabotert enhet på 
klassekampens grunn - 1. mai, i front
organisasjoner, i fagforeningsvalg mot 
Høyre/DNA-folk, ved anti-imperialistiske 
demonstrasjoner osv. Vi vil enhet i ar
beidsfolks interesse. Nettopp derfor må vi 
også kjempe mot høyrepolitikken SV
ledelsen fø rer. 

Støtt riktig politikk og avvis gal -
STØTT RV, IKKE STEM SV! 

AKP(m-1) går inn for enhet ved valget i 
197 5 med sosialister som kan stå sammen 
med oss om det vi krever av en valgkamp 
for arbeidsfolk. Denne enheten - i Rød 
Valgallianse - vil stå for en riktig og 
demokratisk frontpolitikk . Den vil stå for 
riktig politikk der SV står for en gal - for 
kamp mot alle imperialistmakter og både 
USA og Sovjet, for kamp mot regjeringa 
og DNA-toppen, for en god dags-politikk 
og en- revolusjonær vei til sosialismen, 
uten illusjoner om »fred» og »parlamen
tarisk flertall». 

En stemme til RV er en stemme til en 
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riktig politikk og en klassekamppolitikk. 
Det betyr også en stemme mot SV-ledel
sens gale og skadelige politikk. 

Vi mener revolusjonære og progressive, 
og arbeidsfolk som virkelig er mot DNA
toppen og sosial-imperialismen, bør holde 
seg vekk fra SV-stemmeseddelen ved val
get i 1975. Det er bedre å ikke stemme 
enn å stemme SV. Det betyr å gi SV-ledel- · 
sen en smekk for den raske utviklinga 
mot regjeringssamarbeid og enhet med 
DNA. 

Vi veit det finnes kamerater i SV som 
ønsker å kjempe for å endre denne 
politikken innafra. Etter det siste årets 
utvikling trur vi det er illusjonsmakeri å 
håpe på at SV-ledelsen vil tillate det. Men 
til de revolusjonære kameratene som like
vel velger å bli i SV vil vi si : Tenk over 
hvordan stemmen skal brukes. Skal den 
støtte en ledelse som står for all politik
ken dere er imot? Vil dere kjempe inna
fra, så belønn i hve rt fall ikke ledelsens 
høyrevri ved valget! 

Til alle som ønsker et altemativ til de 
borgerlige partiene - inklusive DNA - et 
alternativ for klassekamp og sosialistisk 
revolusjon - sier vi: Stem RØD VALG
ALLIANSE! 

Ingen tillit til de revisjonistiske lederne 

Vi må understreke at vi kan ikke se 
SV-ledelsens politikk bare som et uttrykk 
for at Gustavsen, Larsen og co. har »gjort 
noen feil». Vi mener det er alt for svakt å 
si at »SV følger en feilaktig politikk på 
mange viktige områdern og at det alt 
dreier seg om er å,»rette opp feilene» og 
føre en »bedre SV-politiklo>. 

Det er dessverre ikke slik. Det er en 
sammenheng mellom feilene både i en
keltsaker og på områder: De kommer av 
at HELE SV-ledelsens politikk er TVERS 
GJENNOM feilaktig. Og er linja grunn- · 
leggende feil, så blir ikke den råtne 
politikken i enkeltsaker »uheldige avvik». 
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Tvert imot: Det blir den nødvendige 
konsekvensen av linja. 

Når SV-ledelsen går inn for samarbeid 
med DNA-toppen, går inn for støtte til 
Sovjet osv., så er det fordi alt dette 
egentlig er »godt og riktig» ut fra den 
politiske linja I SV-ledelsen arbeider etter. 
Det er den lille klikken som kommer mot 
Bratteli noen ganger mot Sovjet osv., som 
representerer »avviket»: Nødvendig taktisk 
tilpasning til folkemeninga, til press fra 
venstre og fra medlemmene. 

Hva er denne linja? At hensikten med å 
organisere partiet er å vinne stemmer ved 
valg og få folk inn i Storting og kommu
nestyrer. At i Storting og kommunestyrer 
kan en samarbeide med de borgerlige 
partiene som alt sitter der (i dag særlig 
DNA-toppen) om å gjennomføre »for
bedringer» - ja, kanskje tilmed »sosialis
men». Og at det kapitalistiske og imperia
listiske Sovjet i virkeligheten represen
terer »arbeiderklassen» og »sosialismen» -
er en venn og alliert. 

Det er klart at å avsløre monopolkapita
lens diktatur, trekke lærdommene av 
Chile og Wintex osv. slett ikke kan 
forenes med ei slik linje. For hvis mono
polene utøver et diktatur i Norge og 
arbeidsfolk må være villige til å bruke 
våpen for å verge sine interesser - hvor
dan kan da den parlamentariske veien 
føre fram? Denne linja fører til at sann
heten om klassestaten Norge og veien til 
sosialismen aktivt må bekjempes. Men 
den daglige klassekampen har heller ingen 
plass. Riktignok er det bra å ha-faglige 
tillitsmenn - ikke minst ved valg. For en 
politisk gruppering som vinner velger
støtte ved å trekke fram progressive krav, 
er det sjølsagt også nødvendig å f.eks. 
støtte streiker - i ord, i hvert fall. Men 
når det kommer til handling, så støter 
deltakelse i klassekampen uungåelig mot 
ønsket om allianser med bl.a. DNA. Der
for er sabotasjen av massekampen, som vi 
bl.a. har sett i streikestøttearbeidet 
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høsten 1974, en helt nødvendig konsek
vens av SV-ledelsens politiske hovedlinje. 

Den politiske linja som SV-ledelsen står 
for i Norge; »fredelig vei», parlamenta
risme, klassesamarbeid osv. - står de 
sovjetiske imperialistene som den fremste 
propagandisten for internasjonalt. Dette 
er sjølsagt enda et bånd som knytter 
SV-ledelsen til »sosialistene» i Kreml. Det 
grunnleggende sammenfallende synet og 
forsvaret for Sovjet som »sosialistisk>> gjør 
det sjølsagt umulig for SV å kjempe mot 
sosial-imperialismen. I virkeligheten blir 
SV-ledelsen en representant og fo rsvarer 
for Sovjets imperialistiske interesser. Men 
både støtten til Sovjet og DNA gjør det 
samtidig vanskelig å opprettholde noen 
»kamp» mot den andre supermakta, USA
imperialismen. Derfor er det heller ikke 
uttrykk for »tilfeldige feil» når SV-ledel
sen aktivt har sabotert nesten alle demon
strasjoner mot USA-imperialismen i det 
siste året, og SVs faglige sekretær, Rolf 
Dahl, samtidig varmt forsvarer Sovjet og 
ligger på telefonen for å få masseorgani
sasjoner til ikke å støtte demonstrasjoner 
for Vietnam. 

SV-ledelsens politiske linje er revisjo
nistisk. Revisjonisme er et uttrykk marxi
stene har skapt for å beskrive »sosialister» 
som reviderer vekk marxismens og sosia
lismens grunnleggende sannheter - som 
»reviderer» linja slik at klassekamp erstat
tes med klassesamarbeid, kamp mot im
perialismen erstattes med støtte til im
perialismen, revolusjon med »fredelig og 
parlamentarisk vei». Revisjonisme betyr å 
erstatte marxisme og sosialisme med bor
gerlig sosialdemokrati. SV-ledelsens revi-
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sjonistiske linje kan se »sosialistisk» og 
»radikal» ut på overflaten. Men i sin 
konsekvens er det borgerlig politikk. Det 
tjener monopolenes, imperialistenes og 
DNA/LO-toppens interesser at »sosia
lister», sprer usanne historier om hvordan 
arbeiderklassen kan skape sosialisme i 
Norge. Og det tjener imperialismens in
teresser at ei supermakt som er livsfarlig 
for Norge, som presser oss og truer oss, 
skjønnmales og kalles »sosialister» og 
»fredsvenne r». 1 

Revisjonisme er politikk som tjener 
borgerskapets interesser for å hindre revo
lusjon og som tjener imperialismens og 
sosial-imperialismens politikk med å hin
dre motstand mot dens trusel_s- og krigs
politikk. 

Vi vil ikke fordømme medlemmene og 
tilhengerne av SV. Blant dem har vi 
mange gode kamerater som står oss nær. 
Det store flertallet av SV-folk er ærlige og 
bra folk som ikke har gjennomskuet hvor 
den politikken SV nå driver, fører hen. 
Og vi vil heller ikke »være reine på henda» 
og avvise enhet med den borgerlige 
ledelsen i SV, dersom en slik enhet i sak 
kan tjene en god linje, i arbeidsfolks 
interesser. 

Men samtidig kan vi ikke »for fredens 
skyld» la være med å si, også til våre 
venner i SV, hva SV-ledelsens politikk 
virkelig er og hva som blir resultatet av 
den. 
Kamerater, om dere virkelig vil kjempe 
for sosialismen, så bryt med revisjonismen 
og vis ingen tillit til de revisjonistiske 
SV-lederne! 
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Til NRK 
v/Kringkastingssjefen. 

Arbeidernes Kommunistparti (ml) vil 
med dette rette en skarp protest mot 
NRKs forslag til retningslinjer for valgpro
grammer i radio og fjernsyn. Etter vår 
oppfatning vil forslaget - dersom det blir 
realisert - bety en klar innskrenkning av 
spesielt de mindre partienes ytringsfrihet 
og demokratiske rettigheter i forhold til 
tidligere valg. 

Foran siste stortingsvalg var kravet for å 
kunne delta i de vanlige riksnett- og 
distriktssendingene følgende: 

Partiet måtte være registert og god
kjent, dvs. ha minst 1000 medlemmer. 
Partiet måtte stille liste i et flertall av 
fylkene. 
Partiet måtte kunne dokumentere at 
det hadde en landsomfattende organi
sasjon. 

I sitt forslag til nye regler foreslår NRK 
følgende tilleggskrav til vilkårene en fra 
før av har stilt: »Partiet må være represen
tert på Stortinget i en av de to siste 
stortingsperiodene.» Det presiseres at par
tier som blir representert på Stortinget 
utenom valg, dvs. gjennom partisplit
telser, kan bli akseptert. Vi skal peke på 
noen konsekvense·r dette vil få . 

For det første innebærer forslaget et 
permanent nei til å delta i hovedprogram
mene i radio og fjernsyn for alle nye 
partier, uansett størrelse eller styrke i den 
politiske kampen. Unntak fra det er 
typisk nok bare partier som oppstår 
gjennom splittelse av ei stortingsgruppe. 
Dersom disse reglene hadde blitt fulgt 
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ARBEIDERNES KOMMUNISTPARTI 
(marxist-leninistene) 
Tollbugt. 7, Oslo 1 
Tlf.: 42 34 71 

Oslo, 30. oktober 1974 

foran valget i 1973 ville verken Rød 
Valgallianse eller Anders Langes parti 
fått delta. Det samme hadde skjedd med 
Sosialistisk Valgforbund dersom Kielland 
ikke hadde gått fra DNA til SF i perio
den. Et parti som fikk en av de største 
stortingsgruppene etter valget ville altså 
ikke blitt representert i de ordinære 
valgsendingene! 

For det andre betyr forslaget at mindre 
partier - bl.a. Rød Valgallianse - skal 
straffes av NRK for at en ikke ble 
representert på Stortinget i siste valg. Mer 
allment vil dette ramme partier som 
normalt slipper lite til i NRKs øvrige 
sendinger, som vanligvis har en lite ut
bygd presse osv. Når en slik restrektiv 
praksis fra NRKs side kommer i tillegg til 
en fra før udemokratisk valgordning, vil 
den være et politisk bidrag til ytterligere å 
minske sjansene for representasjon i fram
tida. Hvorfor ikke innrømme det åpent 
dersom . dette er NRK-ledelsens hensikt? 

For det tredje betyr forslaget en urime
lig favorisering av de nåværende stortings
partiene på bekostning av andre partier. 
Det nye folkepartiet (DNF) vil f.eks. etter 
NRKs forslag ha krav på full deltakelse 
både i valgprogrammene i 1977 og 1981 
ene og alene pga. sin ene representant i 
sesjonen 1973-77. Dette gjelder også om 
DNF taper all representasjon i 1977-
valget. Vi er sjølsagt tilhengere av at et 
lite parti som DNF skal få delta på vanlig 
måte, men kritiserer desto skarpere den 
diskrimineringen NRK her legger opp til 
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av partier som ikke har noen stortings
representant i dag. Det er også _verd å 
notere at Reformpartiet vil ha store mu
ligheter til å få delta i riksnett- og 
distriktsprogrammene i 1977 ene og alene 
pga. kombinasjonen av partisplittelse 
og Anders Langes død! 

Etter AKP(ml)s oppfatning er NRKs 
nye forslag til retningslinjer et klart an
grep på den ytringsfriheten som tidligere 
har eksistert for;in valgene. Slik reglene er 
utformet finner vi det nokså innlysende 
at de bl.a. direkte er laget for å kunne 
hindre ny deltakelse i de vanlige valgsen
dingene for AKP(ml)/Rød Valgallianse. 
Vi merker oss at Kringkastingssjefen ikke 
gir noen begrunnelse i sitt brev for hvor
for denne innstrammingen nå søkes gjen
nomført, og vil med dette etterlyse et 
klart svar. 

Også for. partier som ikke oppnår del, 
takelse i de vanlige valgsendingene fore
slår NRK nye regler med en anti-demo
kratisk karakter. Foran forrige Stortings
valg fikk registrerte partier som stilte 
lister i et fåtall av fylkene delta i korte 
presentasjonsprogrammer. Nå foreslår 
NRK at denne retten skal begrenses til 
registrerte partier som i tillegg kan doku
mentere at de har en landsomfattende 
organisasjon, samt at de stiller liste i et 
flertall av fylkene. Dette er identisk med 
kravene for å kunne delta i riksnettsen
dingene i 1973. NRKs hensikt er her 
åpenbar; små partier med et geografisk 
konsentrert eller svakt organisasjons
apparat skal i praksis utelukkes fra Kring
kastingas programmer. Vi mener det er 
grunn til å spørre NRK-ledelsen om reg
lene foreslås skjerpet nettopp for å gjøre 
en boikott av f.eks. Ensliges Parti, Norges 
Demokratiske Parti o.a. »legal»? Etter vår 
oppfatning burde slike partier heller ha 
krav på utvidet sendetid i de fylkene der 
det ble stilt liste. 

Også forslagene til retningslinjer for 
partienes deltakelse foran kommune- og 
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fylkestingsvalget finner vi for restrektive. 
Som krav stiller NRK forsl aget her at 
partiet stiller egen liste i minst fjerdedelen 
av landets kommuner, eller i kommuner 
som omfatter minst fjerdedelen av det 
totale antall stemmeberettigete. Hvis det 
blir holdt fylkestingsvalg parallelt med 
kommunevalg gjøres samme vilkår gjel
dende. 

Nå vet en i dag at de to valgene vil bli 
slått sammen i 1975. For første gang skal 
det da velges direkte til fylkestingene, og 
det er innlysende at valgkampen bl.a. av 
denne grunn vil få en mer rikspolitisk 
karakter enn før. Etter vår oppfatning bør 
det da være et minimumskrav at partier 
som f.eks. stiller liste i fylker over hele 
landet også skal ha krav på deltakelse sjøl 
om de ikke samtidig stiller liste i - som 
det kreves - over 100 kommuner. 

Forslaget for Østlandssendinga - som 
omfatter seks fylker - finner vi særlig 
grovt. Her skal ene og alene partier som 
stiller liste i 1/4 av kommunene i området 
ha rett til deltakelse. Her tar en for det 
første ikke hensyn til hvilket befolknings
grunnlag listene som stilles dekker. Om en 
stiller liste til fylkestingene eller ikke blir 
overhodet ikke tatt med i betraktning. 

La oss se litt på hva dette i praksis vil 
bety. I den offisielle statistikken finner vi 
at ved kommunevalget i 1971 var det I 07 
kommuner og litt over en million stem
meberettigete (I 089 692) i de seks fyl
kene. Dersom et parti hadde stilt lister i ti 
av de største kommunene (Oslo. Dram
men, Porsgrunn, Skien, Sandefjord, 
Bærum, Skedsmo. Asker, Halden, Fre
drikstad) så ville 601 705 stemmeberet
tigete hatt mulighet til å stemme på dette 
partiet - omlag 60 %. Vi har lagt sammen 
antallet stemmeberettigete i 27 av de 
minste kommunene og kommet til knapt 
40 tusen (39 722) - det te er under 4 %. 
Det er ikke vanskelig å rekne videre og 
finne ut at et parti som stiller i kommu
ner med opp til over 70 % likevel kan bli 
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hindret normal representasjon i østlands
sendinga. 

Vi er ikke på noen måte mot at et parti 
som bare stiller lister i kommuner med 
under 10 % av de som skal stemme blir 
representert. Tvert imot, vi er for repre
sentasjon til flest mulig. Men vi finner det 
grovt udemokratisk at partier ,som er 
mulige alternativer for det store flertallet 
av befolkningen på Østlandet, likevel kan 
diskrimineres . NRKs valgprogrammer er 
ikke bare viktige for partiene som får 
mulighet til å presentere sine program
mer. De er også et informasjonstilbud til 
velgerne som får mulighet til å sette seg 
inn i hva partiene står for. Denne særord
ninga for Østlandet er et overgrep mot 
den demokratiske retten velgerne bør ha til 
å orientere seg om politikken til partier 
som stiller i området. 

Vi finner også grunn til å stille et 
spørsmålstegn ved en unntaksregel som 
NRK foreslår i tilknytning til de omtalte 
retningslinjene. Både for valgprogram
mene foran stortings- og kommune/
fylkestingsvalg heter det som et supp
lement at »ut over dette bør NRK kunne 
foreta en skjønnsmessig vurdering av et 
partis plass i det generelle politiske bil
det.» Hva betyr egentlig dette? Vi antar at 
det neppe er tenkt på at mange av de 
borgerlige partiene stort sett står for det 
samme, slik at enkelte kan kuttes ut fordi 
de ikke er programmatisk »interessante»! 
Betyr det da at andre partier, som f.eks. 
Rød Valgallianse eller Ensliges Parti, vil 
kunne inviteres pga. at de står for mar
kerte standpunkter som ikke deles av 
andre, sjøl om partiene eventuelt faller 
utenfor det vanlige regelverket? Etter vår 
oppfatning vil dette bli å være avhengig av 
Kringkastingssjefens nåde og velvilje fra 
gang til gang. Vi vil klart si fra at vår 
erfaring med NRK ikke tilsier noen tillit 
til en slik ordning, verken for AKP(ml)/
Rod Valgall ianse eller fur a11Jre oar lie1 
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som i dag ikke er representert på Stor
tinget. 

På bakgrunn av dette er det klart at vi 
oppfatter NRKs forslag til retningslinjer 
som et anti-demokratisk framstøt, som 
særlig er rettet mot mindre partier og nye 
partier som i dag ikke er representert på 
Stortinget. Vi ser det som et politisk 
tiltak for å hindre konkurranse for de 
nåværende stortings-partiene, et forsøk på 
å gi dem nær inn på ytringsmonopol i 
NRKs sendinger. Vi ser det som et inn
grep i velgernes rett til å få allsidig 
informasjon om hva de forskjellige alter
nativene ved valgene representerer. For 
dersom man vil »beskytte» de nåværende 
stortingspartiene mot konkurranse gjen
nom å boikotte andre i NRK, så betyr det 
samtidig at man uttrykker mistillit til 
velgerne og forsøker å leke barnepike for 
dem. Og endelig oppfatter vi forslaget 
som et anti-kommunistisk særtiltak mot 
AKP(ml)/Rød Valgallianse for å hindre at 
vi på ny skal komme til orde som vi 
gjorde i 1973. 

Vi vil feste oppmerksomheten mot at 
spesielt de store og »etablerte» partiene så 
og si daglig blir referert og omtalt, invitert 
til debatter og kommentarer i NRKs ulike 
sendinger. Andre partier, bl.a. vårt blir 
vanligvis totalt boikottet. Som vi tidligere 
har påpekt og kritisert fikk vi sist vinter 
ikke engang anledning til å besvare di
rekte angrep på vår militær- og soldat
politikk fra forsvarsministeren. Retten til 
ytring i NRKs valgprogrammer har tidli
gere vært et lite pustehull for mindre 
partier, en sprekk i det sedvanlige ytrings
monopolet. Når NRK-ledelsen nå for
søker å innskrenke også disse mulighetene 
protesterer vi ikke bare ut fra hensynet til 
vårt eget parti. Vi mener det er grunn til 
protest fra alle som tar kampen for 
demokratiske rettigheter alvorlig. 

Kort oppsummert er vårt syn på retten 
til deltakelse i valgprogrammene følgende 
minstek1 av: 
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at reglene som gjaldt foran siste Stor
tingsvalg ikke blir endret i restrektiv 
retning. 
at partier som ikke kommer med i 
disse sendingene får utvidet sendetid i 
forhold til tidligere i de distrikter der 
det stilles liste. 
at partienes listestilling i fylkestings-
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valget gir samme rettigheter som del
takelse i kommunevalget, og at en her 
tillemper samme krav som ble fulgt 
foran Stortingsvalget i 1973. Dette må 
også gjelde Østlandssendingas pro
grammer. 

Kopi av dette brevet vil bli tilsendt 
andre partier, NTB og en del aviser. 

Med hilsen 
For Arbeidernes 

· Kommunistparti (ml) 
Sigurd Allern 

(sign) 
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Rød Ungdom: 
Vedtak om Kommune- og 
Fylkestingsvalget 1975 
1. Rød Ungdom støtter helhjertet 

AKP(m-l)s vedtak om å delta i kommune
og fylkestingsvalget 1975. 

Å delta i valgkampen med et revolu
sjonært alternativ til de borgerlige, sosial
demokratiske og revisjonistiske parti
listene er viktig for å utvikle den politiske 
kampen i arbeiderklassen. I motsttning til 
de andre partiene vil AKP føre en valg
kamp som støtter arbeidsfolks egen kamp 
og avslører kommune- og fylkesting-appa
ratet som en del av borgerskapets dikta
tur. 

I dagens situasjon er det riktig å føre 
valgkamp på grunnlag av en revolusjonær 
plattform som tar stilling for proletaria
tets diktatur og som tar avstand fra de to 
supermaktene. Dette er viktig for å be
kjempe opportunistenes innflytelse i ar
beiderbevegelsen. Spørsmålet om prole
tariatets diktatur trekker et avgjørende 
skille mellom borgerlig parlamentarisme 
og revolusjonær politikk. De to super
maktene truer verdensfreden og også det 
norske folkets økonomiske og politiske 
interesser. DNA fremmer USA-imperia
lismens interesser i Norge. SV blir i 
økende grad et haleheng til den sovjetiske 
sosialimperialismen. Å ta kampen mot 
supermaktene opp i valget er i samsvar 
med arbeiderklassens og folkets interes
ser. Å unnlate å gjøre det er bare til fordel 
for imperialismen og opportunistene. 

I valgkampen må de revolusjonære og 
anti-imperialistiske parolene forenes med 
konsekvent støtte til folkets dagskrav. 
Gjennom valgkampen skal vi fremme klas
sens og folkets egen kamp, og ikke, som 
de andre partiene, passivisere folk med 
gyldne løfter om hva som kan utrettes i 
kommunestyrer og fylkesting. 

Vi mener vedtaket om å stille til valg 
sammen med uavhengige sosialister i en 
Rød Valgallianse er riktig. Det fins mange 
revolusjonære klassekjempere som kan 
delta i et sånt samarbeid. Rød Ungdom 
stiller seg som oppgave å trekke med 
mange sympatisører og andre revolusjo
nære ungdommer i valgkampen. 

2. Siden stortingsvalget i 1973 har SV 
gått med stormskritt mot høyre. SV har 
gått inn for samarbeid med klasseforræ
derne i DNA-ledelsen, boikottet flere 
anti-imperialistiske demonstrasjoner og 
gjennom det støttet den imperialistiske 
supermakten Sovjet og svekket hele det 
anti-imperialistiske arbeidet. På stortinget 
har de verken arbeidet for å avsløre den 
borgerlige parlamentarismen, eller stått 
for konsekvent støtte til interessekampen. 
Sjøl om SV fortsatt tar riktig standpunkt 
i enkelte saker, noe som gjør det mulig å 
samarbeide med SV i noen konkrete 
aksjoner, er den sosialdemokratiske og 
revisjonistiske høyreutviklinga helt klar. 

Rød Ungdom støtter AKPs vedtak om 
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ikke å gå inn for samarbeid med SV i 
valget 197 5. I motsetning til ved stor
tingsvalget i 1973 eksisterer det i dag ikke 
en omfattende bevegelse i arbeiderklassen 
for enhet på venstresida i valget. Den 
klare høyreutviklinga i SV har også lik
vidert mulighetene for enhet på et kon
sekvent progressivt og anti-imperialistisk 
grunnlag. Derfor har det heller ingen 
hensikt å rette henvendelser til SV med 
forslag om valgsamarbeid. 

3. I valgkampen vil AKP legge hoved
vekt på arbeiderklassen, spesielt i stor
industrien. Ved sida av dette legger AKP 
stor vekt på ungdommen i valget. Det 
skyldes både at ungdommen er strategisk 
viktig, og at den kommunistiske bevegel
sen står relativt sterkt blant ungdommen. 

AKPs prioritering stiller store krav til 
Rød Ungdom. Vi kan ikke ta lett på 
valget og si at »for ungdommen er andre 
ting viktigere». Vi må føre alle valgkam
pens viktigste spørsmål ut til diskusjon 
blant ungdommen på arbeidsplasser, sko
ler og i boligdistrikter. Vi må konsentrere 
oss om å vinne de mest progressive, og 
samtidig drive masse-agitasjon. Vi må ta 
initiativ til prøveavstemninger på skolene 
og i enkelte klasser og lage åpne møter 
om valget. 

50 

For at vi virkelig skal nå ut blant 
ungd?mmen må vi begynne valgkampen 
på våren. De få ukene etter ferien er for 
kort tid for en skikkelig valgkamp. 

Vi går inn for en aktiv deltakelse i 
valgkampen av to grunner: For det første 
fordi det er svært viktig å føre denne 
politiske kampen blant ungdommen. Det 
har betydning for oppslutninga om og 
rekrutteringa til Rød Ungdom, og for 
utviklinga av ungdommens anti-imperia
listiske kamp og interessekamp~n. For det 
andre fordi det er vår revolusjonære plikt 
å støtte opp om AKPs sentrale kampopp
gaver. En av Rød Ungdoms viktigste 
oppgaver vil alltid være å støtte partiets 
kamp. 

4. Der AKP velger ikke å stille lister, 
må det gjennomføres en aktiv valgboi
kott. Arbeidet må særlig rettes inn på å 
vinne de mest progressive for boikotten. 
Vi må forklare at en stemme til SV lokalt 
vil fungere som en støtte til hele SV og til 
SVs ledelse, og derfor stå i motstrid til 
revolusjonær, anti-imperialistisk og pro
gressiv politikk. 

Rød Ungdoms 9. Landsmøte 
desember 1974. 
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Norges Kommunistiske· 
Studentforbund: · 
Vi støtter AKP(m-Ds 
linje .i valget 

NKS støtter helt ut AKP(m-l)s linje 
med gjennom Rød Valgallianse av AKP
(m-1) og uavhengige sosialister å føre ut en 
revolusjonær og sosialistisk politikk i 
kommunevalget. Kommunevalget er en 
viktig begivenhet i det politiske livet. I 
valgkampen kan den kommunistiske be
vegelsen spre revolusjonære og kommu
nistiske ideer i massene, bekjempe parla
mentariske illusjoner, bekjempe opportu
nismen og avsløre kommune- og fylkes
organene som redskaper for monopol
kapitalens diktatur. Kommunevalget er 
likeens en viktig anledning til å fremme 
arbeiderklassens og det øvrige arbeidende 
folkets politiske interesser i dagskampen. 
Det ville være grov sekterisme å ignorere 
at sjøl om kommune- og · fylkesorganene 
er avslørt av oss, er de ofte ennå ikke 
avslørt av massene. Det ville også være 
grov sekterisme å se bort fra at det alltid 
hersker bred interesse for valget og valg
kampen blant massene, og at dette er en 
viktig anledning til å legge fram vår 
politikk. 

Det er riktig av AKP(m-1) å arbeide 
sammen med uavhengige sosialister i Rød 
Valgallianse. Valgalliansen gir anledning 
til bedre å trekke partiets nære venner 
aktivt med i valgkampen. 

Det er riktig av AKP(m-1) å arbeide for-

en revolusjonær, sosialistisk plattform for 
Rød Valgallianse - en plattform som ikke 
bare sier at kommunestyrene ikke kan 
løse folkets problemer, men også for
klarer hvorfor de ikke kan det. En slik 
plattform må ta opp viktige spørsmål som 
revolusjon, folkevæpning og proletariatets 
diktatur. 

Det er riktig av AKP(m-1) ikke å søke 
enhet med Sosialistisk Valgforbund ved 
kommunevalget. Høyreutviklinga siden 
stortingsvalget og den moderne revisjo
nismens frammarsj i SV har i dag likvidert 
det politiske grunnlaget for enhet mellom 
SV og ml-bevegelsen i valget. 

Det er riktig av AKP(m-l) å ta opp alle 
viktige spørsmål i kommunevalget -
f.eks. spørsmålet om sosialimperialismen 

, - og ikke innskrenke seg til det som 
regnes som »kommunalpolitiske» saker. 
Det er også helt riktig å forene dagskam
pen med strategiske spørsmål i valgkam
pen. 

Vi er enige i den innretting AKP(m-l)s 
landskonferanse gir valgkampen, med 
hovedvekt på arbeiderklassen, ungdom
men og den organiserte kvinnebevegelsen. 
Det må i dette valget legges stor vekt på 
ml-bevegelsens nærmeste venner, på in
tensivt »munn til munn»-arbeid overfor 
våre nærmeste framfor en hovedvekt på 
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storstilt masseagitasjon. Denne innret
tinga av valgkampen legger et stort ansvar 
på Norges Kommunistiske Studentfor
bund, som arbeider blant ungdom i 
høyere utdanning, der partiet og ML
bevegelsen har stor støtte og mange nære 
venner. 

Det er riktig av AKP(m-1) å gå inn for 
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boikott av kommunevalget de steder der 
Rød Valgallianse ikke kan stille lister. 
Ennå er det svært mange steder der det er 
umulig å stille, - der det ville ødelegge 
sikkerheten til en urimelig stor del av 
ML-bevegelsen eller skade arbeidet på 
annet vis. Disse stedene må det gjennom
føres en aktiv boikott av valget. 
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AVSLØR DET FALSKE BORGERLIGE "DEMOKRATIET". ~ 
- FRAM FOR RØD VALGALLIANSE ? 

AKP-m.l.'s linje for kommunevalget og Fylkestingsvalget. 

AKP(m-1) er aleine om å si det stadig flere arbeidsfolk mener: Det 
er ingen vesentlig forskjell på stortingspartiene. Kampen står ikke mellom 
et »borgerlig flertall» av Høyre og mellompartiene - eller et »arbeider
flertall» av DNA og SV. De to fløyene står for den samme borgerlige 
politikken, og utgjør til sammen et stort borgerlig flertall. 
Valgene er ikke noe middel til å bedre arbeidsfolks kår. Likevel er det 
ikke likegyldig hva arbeidsfolk gjør ved valg. Det må reises et revolu
sjonært alternativ som kan demonstrere at stadig flere begynner å bryte 
med hele det borgerlige systemet, og går inn for klassekamp og sosialisme. 

· I dette heftet legger AKP(m-1) fram forslag til politisk linje 
for et slikt alternativ - RØD VALGALLIANSE, som vi innbyr 
uavhengige sosialister til å være med å kjempe for. Vi begrunner også 
hvorfor vi mener det er feil å gi SV-toppen noen støtte ved valgene. 
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