
Kommune- og fylkestingsva lg står for døra. Sikre på 
at mange ENNÅ har en viss tiltru til det parla
mentariske spillet, står borgerHge og sosial
demokratiske politikere igjen i kø og gir inntrykk 
av at verdens skjebne står og faller med en stemme 

på dem eller ikke. Men ingen valg har noen gang 
avskaffet den kapitalistiske utbyttinga, arbeids
løshet og kriser. Tvert om brukes valgene som 
kamuflasje for at finansherrene og toppen i stats
apparatet skal få utøve sitt klassediktatur. 

Denne herske~klassen kontroi
\erer verdiene ar\Je1dsfo\k skaper 
og avgjør hvor investeringer skal 
plasseres. De har makt til å 
ansette og avsette lønnsarbei
dere, innvilge og avslå kreditt, 
opprette og nedlegge arbeids
plasser. 

HVORSTÅR 
KOMMUNENE? 

Lokale »folkevalgte» organer 

!:an~ på P-ang at D A-og SV
politikere går inn for a he mme
ligholde det for de fagorganiserte 
framfor å reise folk til kamp. 

HVA GJØR PARTIENE? 
Foran valgene vil de borgerlige 

og sosialdemokratiske · partiene i 
ord late som de støtter arbeids
folks krav og interesser. DNA og 
SV vil snakke om å forbedre 
arbeidernes kår. Men all erfaring 
viser at det i praksis ikke er noen 

HVA VIL 
ROD YALG LLIANSE? 

Når Rød Valgallianse stiller 
lister i en del kommuner og 
fylker, er det for å kjempe mot 
illusjonene om at parlamen
tariske organer, nasjonalt eller 
lokalt, kan bli uttrykk for »fol
kemakt». Derfor lover vi ikke 
gull og grønne skoger. Vårt løfte 
er et annet: 

- Konsekvent vil vi støtte den 
kampen arbeidsfolk sjøl fører 
mot monopolkapital og imperia-

BILDET: Ovnshusarbeidernes streik i Sauda sommeren 1970 har vist veien fram for arbeidsfolk i Norge i 70-å.ra: Det er 
folks egen kamp og ikke stemmeseddelen som avgjør om det skal bli resultater. Bildet er fra filmen om Sauda-streiken. 

får store deler av sin politikk 
direkte avgjort av staten, og har 
som oppgave å samarbeide med 
næringslivet. Der hvor ett eller 
noen få storkonserner domi
nerer, danser de folkevalgte stort 
sett etter deres pipe. Da svenske 
finansfyrster for et par år siden 
Ja ned Knaben-gruvene, kunne 
kommunestyret ikke gjøre annet 
enn å beklage utviklinga . 

Dukker det opp viktige saker 
for arbeiderklassen, som f. eks. 
bedriftsnedleggelser, viser det seg 

særlig forskjell om disse to 
partiene har det de kaller »et 
sosiaHstisk flertalb>, eller om de 
åpent borgerHge partiene sitter 
på taburettene. 

Straks etter valget begynner 
den borgerlige hestehandelen om 
bein og posisjoner. SV er ikke 
noe unntak. SV-toppen har som 
prinsipp å stemme på en hvilken 
som helst DNA-pamp som ord
fører mot å få plass i noen 
komiteer. 

lisme. Alle illusjoner om parla
mentarikere som ordner opp og 
at arbeidsfolk kan forsvare og 
forbedre sine kår gjennom valg, 
må bekjempes. 

- Rød Valgalli°anse vil kjempe 
mot all imperiaHsme og fremme 
solidaritet med den kampen folk 
i den tredje verden fører for 
nasjonal og sosial frigjøring. 
Supermaktenes framferd er en 
trussel mot vår egen sjølråderett, 
mot våre ressurser og terri
torium. Ingen ekte arbeiderpoli-

Kjell Hammer Peder Martin Lysestøl 

Rød Valgallianse ser det som viktig å mobilisere folk til 
kamp mot at byrdene av den økonomiske krisa skal lesses over 
på arbeidsfolk. Daglig må arbeidere gå på grunn av nedleggelser 
og innskrenkninger. 

På midtsidene finner du et intervju med formannen for Rød 
Valgallianse i Sør-Trøndelag, Peder Martin Lysestøl, og klubb
styremedlem ved Trondheims Mekaniske Verksted , Kjell Ham
mer. De understreker at det er nødvendig å forberede seg på 
denne kampen. Aksjonsformer som bør diskuteres er streiker, 
bedriftsokkupasjoner og krav overfor bedrifter og staten. 

CODTA INCEN 
OPPSICELSER ! 

-
I J 
OG STATIN 
BITAll! 
Dette angår kommune- og fylkestingsvalgene. Disse organene 

står enten maktesløse eller fungerer i dag som støttespillere for 
monopolenes og statens herjinger med arbeidsplassene. Der 
hvor Rød Valgallianse får inn representanter, vil vi bruke 
kommunestyret som plattform for å avsløre dette spillet. 

Dette er et perspektiv på valgkampen som mangler helt hos 
løftepolitikerne i de borgerlige og sosialdemokratiske partiene, 
SV medregnet. 

Kampen mot oppsigelser og nedleggelser kan gi resultater om 
arbeidsfolk står sammen på tvers av kjønns- og aldersgrenser, 
understreker de to i intervjuet. 

Men vi må ikke tru at trygge arbeidsplasser kan vinnes under 
kapitalismen. Grunnloven i det kapitalistiske systemet er jakta 
på maksimal profitt. Det er dette som fører til at folk blir 
sparka og bedrifter nedlagt. Når profitten synker et sted, 
trekkes kapitalen ut og flyttes dit lønnsomheten er størst. 

Derfor må dette systemet vekk, og folkets behov må bli 
rettesnor for produksjonen. Det kan bare skje dersom arbeider
klassen erobrer den politiske makta og innfører sosialismen -
proletariatets diktatur. Det er også forutsetninga for et virkeHg 
lokalt demokrati som tjener arbeidsfolk. 

tikk kan gå utenom dette i et 
valg. 

- Vi vil arbeide for et sosialis
tisk Norge der all kapitalistisk 
utbytting er avskaffet. Veien dit 
går gjennom en revolusjon, der 
arbeiderklassen griper den poli
tiske makta og oppretter sitt 
klassediktatur over borgerskapet. 
Teorien om den fredelig og par
lamentariske veien har, med 
Chile i friskt minne, vist seg som 
en blindvei som stiller arbeider
klassen åpen for blodbad . 

Rød Valgallianse er det eneste 
revolusjonære alternativet ved 
valgene til høsten. Derfor er det 
viktig å markere oppslutninga 
om en revolusjonær arbeider
politikk ved å stemme på Rød 
Valgallianse der vi stiller lister. 

Der vi ikke stiller lister vil vi 
oppfordre til boikott av de andre 
rikspolitiske Hstene. Men også 
her vil vi gå aktivt ut med den 
revolusjonære politikken. Vi ber 
deg støtte oss, og ta del i ar
beidet vårt. 
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Gjett hvem følgende fødsels
dagsomtale gjelder: Otto Grieg 
Tidemand, skipsreder Astrup, 
banksjef Melander eller ... ? 

»Gjennoppbyggingen av vårt 
forsvar og vår tilslutning til 
NATO-alliansen var de politiske 
hovedoppgavene som igjen festet 
hans navn til vår historie. » . . . 
Spesielt har skiftende regjeringer 
følt trygghet ved hans deltakelse 
i styret for SAS, hvor han også 
har vært styreformann og hvor 
han samarbeidet med Wallenberg 
og andre framtredende represen
tanter for skandinavisk industri. 
Hans innsats for de militære 
bedrifter har vært omfattende og 
grunnleggende, og det pagangs
mot som i denne forbindelse er 
vist, har han et betydelig med
ansvar for. » 

Det er tidligere industrimini
ster og sjef for Forsvarets For
skningsinstitutt , Finn Lied, som 
skriver om sin venn, partifelle i 
DNA og forgjenger som styre
formann i Statoil, Jens Chr. 
Hauge, i an led ning 60-årsdagen. 

NATO-innlemming, r·ustnings
industri og Wallenberg. Det blir 
en sammenfatning av DNAs 
etterkrigspolit ikk. 

Hauge er ikke aleine. Ta LOs 
nestform ann Odd Højdah l, nylig 
kommet hjem fra den tyrkiske 
badebyen Cesma, hvor han ufor
melt drøftet verdensproblemene 
med den franske bankier Ed
mond de Rotschild , president i 
Verdensbanken og tidligere ame
rikansk Vietqam-ekspert Robert 
McNamara , NATO-generalsekre
tær Joseph Luns, Fiat-sjef Gio
vanni Agnelli og andre velgjørere 
innen den såkalte Bilderberg
gruppa. 

Om formann Peder Søiland i 

NKL og tidligere banksjef Per 
Dragland i Landsbanken ikke 
omgås McNamara og de Rotsc
hild til daglig, er det likevel 
gutter som får pengene til å 
rulle. 

Søiland, som kontrollerer en 
årsomsetning på 5.4 milliarder 
(I 973) og sjøl tjener 210 000 
kroner, har innrømt å ha plassert 
17 millioner på et marked som 
er grått og svart. Pengene skal da 
ikke mugne i kassa, er hans 
begrunnelse. 

Holter-Terasse-saken avslørte 
at Dragland lot millionene flagre 
i sitt kompaniskap med Knut 
Jahr. Mindre kjent, men ikke 
mindre alvorlig er at Lands
banken har omdannet de fag
organisertes streikefond til »fri» 
forvaltningskapital. Slik blir 
streik en trussel mot profitten. 

Hvorfor trekke fram dette nå? 
Fordi nå kommer store og små 
Haug'er Lied'er, Søiland'er og 
Dragland'er og ber om arbeids
folks stemmer. »Solidaritet i 
praktisk politikk» heter det 
denne gang. 

Fortjener folk som sjøl har 
slått seg opp som kapita lister på 
skattebe tale rnes eller de fagorga
nisertes penger støtte i valg fra 
arbeidsfolk ? 

Er dette »den andre hoved
strømningen i arbeiderbevegel
sen» - slik SV-ledelsen sier? 
Husk EEC-saken og erfaringene 
fra streikene det siste året. Hvem 
støtter arbeidsfolk? 

Å preike enhet med Aspen
gren, Højdahl eller med Reiulf 
Steen, er å føre folk ti lbake til 
DNA. SV-lederne ønsker å dele 
bein med DNA-bossene. Og de er 
en omvei tilbake som arbeidsfolk 
ikke er noe tjent med å velge. 

LO-nestformannen hadde sikkert mye å spørre »storebror» 
McNamara om. 

VÆR FORBEREDT 
DRØFT AKSJONSF 

Nobø Fabrikker i Trøndelag er ett eksempel på hva vi kan vente når 
profitten avtar: Oppsigelser og sosialdemokrater som stiller seg helt 
og fullt på bedriftens side. Ved Nobø ble det i april meldt at 150 
ansatte må gå, 70 ved bedriften i Trondheim, 7 4- i Stjørdal og 6 i 
Rognan. Vi har snakket med formannen i det foreløpige styret for 

Rød Valgal 
Lysestøl, o~ 
sted, Kjell 
No bø-oppsi~ 

Peder: Den krisa som nå rammer 
oss er ei overproduksjonskrise. 
Det blir produsert mer enn folk 
har råd til å kjøpe. Den rammer 
alle kapitalistiske land, også Sov
jet. For når land i den tredje 
verden river seg løs fra imperia
listmaktene, innsnevres marke
dene. Og etter som norsk pro
duksjon er enormt eksportretta, 
vil den internasjonale krisa slå ut 
kraftig også her. 

Nobø selger 71 % av produk
sjonen i utlandet, og når marke
det svikter, kommer profitten i 
fare. For å holde maksimal pro
fitt sparkes folk. 

KOMMUNEN STØTTESPILLER 

Samtidig må vi ha det klart for 
oss at stat og kommune står på 
kapitalen si side. I Trondheim og 
Stjørdal ble alt lagt vel til rette 
for Nobø - tomter, veier osv. Da 
Nobø etablerte seg i Stjørdal la 
kommunen asfalt på de veiene 
der Nobø trengte det. Før den 
tid var det »umulig» å legge asfalt 
fo rdi de t var »for dyr t». 

I dag jobber kommunen iher
dig med å legge forholda til rette 
for oppsigelser og samarbeider i 
realiteten med kapitalen. 

KUPONGKLIPPERE 

Kjell: Når det er sagt, må det 
også sies at Nobø ikke akkurat er 
på konkursens rand. I 197 4 in
vesterte Nobø for over 12 mil
lioner og betalte ut nesten 2 
millioner i aksjeutbytte - til rein 
kupongklipping. Direktør Torp 
sier sjøl at de i år regner med ·en 
stagnasjon i omsetningsøkning. 
Det er altså Nobøs »krise», -
kort og godt at de har problemer 
med å holde like høy profitt som 
før. 

Da »oljekrisa» skapte et godt 
marked for elektriske varme
ovner, tok Nobø inn omtrent 
200 nye arbeidere for å drive 
produksjonen i været. Nå har de 
gjort »jobben sin» og får sparken. 
Eksemplet Nobø viser klart at 
kapitalen velter byrdene over på 
oss arbeidsfolk så snart de får 
problemer. 

PRISSTIGNING 

Ved siden av oppsigelser og 
permisjoner, skjer dette ved en 
veldig prisstigning - dyrtid - og 
ved tilstramninger i budsjett- og 
trygdepolitikken. Vi skal alle
rede nå være forberedt på for
slaget til statsbudsjett som kom
mer rett etter valget. 

MÅ STÅ SAMMEN 

Peder: Nobø har penger nok, 
men i stedet for å legge om 
produksjonen, sparker de folk 
for å sikre maksimal profitt. 
Staten har penger, også de 
skaffet til veie gjennom arbeids
folks slit. Kampen mot oppsigel
ser kan gi resultater, det avheng
er av styrkeforholdet mellom 
klassene. 

Derfor må kvinne og menn, 
gammel og ung, stå sammen. 
Oppsigelsene ved Våler Skurlag, 
der alle kvinnene ble forsøkt 

EJDE 't 
• i . 

sparka uten hensyn til ansien
nitet, er et eksempel på at kapi
talen ikke nøler med å splitte 
arbeidsfolk. Velkjent er også 
tonen fra ledende sosialdemo
krater på at »de 70 må gå for å 
sikre resten av arbeidsplassene». 
Slikt er splittelsesmakeri, og må 
avvises kontant! 

SOSIALDEMOKRATENE 

Kjell: På grunn av DNA/LO
ledelsens mangeårige klasse
samarbeid, står mange fagfor
eninger uforberedte og åpne for 
angrep. Disse borgerskapets 
prester sitter i nøkkelposisjoner 
helt ned til klubbnivå. De må 
kastes - det er de klasse- og 
kampbevisste arbeidernes ansvar. 
Peder: Det er mange som sier at 
det ikke nytter å slåss. Men hva 
er det da som nytter. En opp
givelseslinje vil være å oppmun
tre kapitalen til å legge ned når 
profitten Gynker og flytte pen
gene til de mest profittabJe næ
ringene - ulike greiner av olje
industrien. Vanlige folk får »val
get» mellom arbeidsløshet eller i 
beste fall å flytte. 

MÅ FORBEREDE OSS 

Hva kan vi gjøre for å forberede 
oss på kamp mot krisa? 
Kjell: På TMW har vi i lengre tid 
vært klar over at krisa er en 
realitet, og at vi må gjøre tiltak 
for å møte den. Et enstemmig 
felles gruppemedlemsmøte har 
reist krav om at det må gjennom
føres grundige diskusjoner i 
klubben, slik at vi står politisk 
og organisatorisk forberedt til å 
slåss mot en eventuell Nobø
situasj on hos oss. 

Klubbstyret vedtok å sette di
skusjonene ut i livet allerede før 
vi kjente til situasjonen på Nobø. 

Jeg vil oppfordre alle andre 
klubber og fagforeninger til å 
fatte liknende vedtak. Som kon
sekvens av dette må vi diskutere 
og studere ulike kampformer: 

Streik, bedriftsok ku pasjoner, 
krav overfor bedrift og stat.' 
Peder: For Rød Valgallianse vil 
en viktig oppgave i valgkampen 
være å organisere og skolere ar-

. beiderklassen på saker som angår 
krisa. Der vi blir valgt , vil vi 

NOl<RE 
OM l<li 

INTERNASJONALT 

• USA: 8 millioner arbeids
lause i mars. Indeksen for indu
striproduksjonen synte fall på 
14,5% på eitt år. Krise og militære 
nederlag pregar den for så domi
nerande supermakta. 

• Storbritannia: 720 000 ar
beidslause, fall i industriproduk
sjonen og inflasjonstakt på 50%. 
Den verste krisa sidan 30-åra, inn
rom te statsminister Harold Wilson 
nyleg. 

• Sidan konjunkturtoppen i 
1973 har 5,5 millioner fleire blitt 
utan arbeid i OECD-landa, og for 
andre året på rad ven tas stagna
sjon i industriproduksjonen og 
rekordhog arbeidsløyse. 

• Det statsmonopol.kapital-
istiske Sovjet og Comecon-landa i 
Aust-Europa vert og råka av krisa. 
Offisielt er det ikkje arbeidsløyse i 
Sovjet, men undersokingar syner 
at omlag 4 mill. arbeidarar er ein 
»flytande arbeidsstyrke» utan 
jobb. I Polen er det (etter kva den 
polske avisa Tribuna Lundu 
meld er) 119 000 »overskots
arbeidarar». Landa i Aust-Europa 
får no royne korleis Sovjet
byråkratane gjer alt dei kan for å 
velte krisa over på dei, mellom 
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AKAMP 
RMER! 

-
ianse i Trondheim og Sør-Trøndelag, Peder Martin : 
ddubbstyremedlem ved Trondheims Mekaniske Verk
Hammer, om hvilke lærdommer vi kan trekke av 
!Isene. 

bruke kommunestyrene som 
plattform for å avsløre kommu
nenes rolle som redskap for 
monopolenes streben etter mak
simal profitt, med nedleggelser, 
innskrenkninger og oppsigelser 
til følge . 

FAl<TA 
llSA 

anna gjennom å skru opp prisane 
på olje frå Sovjet. 

NORGE 

• 18 000 arbeidslause med 
krav på trygd ved utgangen av 
april . Det er 8 000 fleire enn på 
same tid i fjor. Medrekna dei som 
ikkje får stønad var det 26 000 
arbeidssøkjarar utan inntekt i 
første kvartal i år, ifølge Statistisk 
Sentralbyrå. 

• Til no er nesten I 0 000 sagt 
opp, permittert eller sett på kor
tare arbeidstid på grunn av krisa. 
Omlag 2 000 hermetikkarbeidarar 
- av dei l 500 kvinner - utan 
arbeid sia fjor haust. 

• Krisa slo først inn i eksport
næringar som hermetikk, tekstil 
og konfeksjon, men slår no og inn 
i verftsindustrien og bygg- og an
legg. 

• Krisa råker kvinnene og ung
domen særskilt. Den slår hardast 
ut i Nord-Noreg, More og Roms
dal og Østfold, og elles i strok der 
næringsgrunnlaget er låkt. 

• Monopola u tnyttar krisa til 
strukturrasjonalisering, og å Ieggje 
ned mindre fønsame verksemder. 
Norske Skogindustrier sine opp
sigelser ved Våler Skurlag er eit 
døme på det. 

BILDET: Fra kjempedemon
strasjonen mot arbeidsløshet og dyr
tid i København sist vinter. Danmark 
ble forst rammet av krisa her i 
Norden, og har siden i fjor host hatt 
en arbeidsløshet på 10-12 prosent. 
Vil det samme nå skje i Norge? 

STOR 
ARBEIDS
LØSHET 
BLANT 
DE UNCE 

Ungdommen rammes spe
sielt hardt i økonomiske ned
gangstider. I dag er 1 /3 av 
18 000 registrerte arbeidsløse 
under 25 år. Mens det virke
lige antallet arbeidsløse ung
dommer er langt høyere. 
Mange har så kort yrkeser
faring etter skolen at de ikke 
blir registrert som arbeidsløse 
med rett til stønad. 

Mange unge gir opp, enten 
fordi det ikke finnes arbeids
muligheter på hjemstedet, 
eller fordi komkurransen om 
utdanning og jobb er blitt for 
hard. 

Ungdom med kort yrkes
praksis er blant de første som 
må gå ved oppsigelser og inn
skrenkninger i produksjonen. 

Hva skal så ungdom stilJe 
opp mot denne utviklinga? 
En ting er klar, hver for oss 
og alene står vi svakt. Derfor 
er det en god ide at arbeidsløs 
ungdom går sammen, disku
terer sin situasjon og stiller 
krav til staten. Rød Valg
allianse vil støtte slike initia
tiver og hjelpe til der vi kan. 

BILDET: Sjølbestemt abort, et krav arbeiderkvinnene reiste for over 60 år siden. 

BILDET: Turid Skagen arbeider 
som mekaniker ved Nyland Vest 
i Oslo. 

- Nå som den internasjonale 
økonomiske krisa er i ferd med å 
slå inn for fullt i Norge, hva kan 
kvinnene vente seg av de såka lte 
»arbeiderpartiene» DNA og SV? 
En ting er sikkert : løfter mangler 
det ikke på. 

Se bare på abortsaka. Både 
DNA og SV gikk til valg på 
kravet om sjølbestemt abort. 
M~n straks det ble alvor, sveik de 
kvmnene. Da betydde stortings
mannens samvittighet og regje
ringstaburettene mer enn arbei
derkvinnenes krav, et krav de har 
slåss for i over 60 år. 

Dette sier Turid Skagen, uav
hengig sosialist og en av initiativ
tak~rne til Rød ValgalJianse, 
ogsa medlem av Kvinnefrontens 
landsstyre. Hun sier videre: 

- Det samme gjentar seg foran 
hvert valg, det vil skje også 
denne gangen. Det er ikke måte 
på hvor bra det skal bli for 
kvinnene, hvis vi bare »stemmer 
riktig>> - med flere arbeidsplasser 

for kvinner, flere daghjemsplas
ser osv. 

Men virkeligheten er en helt 
annen. Og med den erfaringa 
arbeiderkvinnene etter hvert har 
fått med de borgerlige politi
kerne, også i DNA og SV, er det 
på tide at vi reiser kamp for våre 
krav og stoler på oss sjøl. Rød 
Valgallianse vil gi konsekvent 
støtte til kvinnenes egen kamp, 
også der vi blir valgt inn i kom
munestyrer og fylkesting. 
- Eksemplet fra Våler Skurlag, 
der 13 kvinner ble forsøkt 
sparka, viser tydelig at kvinnene, 
- tross alt fint prat i »kvinne
året» fortsatt er reservestyrke, 
garantert å være de første som 
må gå når det oppstår »proble
mer». Men det viser også at 
kvinnene ikke lenger ydmykt 
finner seg i slik behandling. 

Det er et godt tegn at arbeids
folk rundt i landet støtta kvin
nene i Våler. Det trengs at ar
beidsfolk står sammen, nå som 
krisa brer seg og både kvinners 

FOR SOSIALISMEN 

Korleis kan så monopolkapita
len si makt brytast? Alle 
røynsler syner at det må skje ved 
at arbeidarklassen væpnar seg, 
gjennomfører ein revolusjon og 

skaper seg sin stat - proletar 
diktature t. Dette er den einaste 
moglege vegen til sosialismen, 
slik alt Marx slo fast etter Paris
kommunen i 1871. 

For på samme vis som borgar
skapet i dag holder kapitalismen 
og utbyttinga oppe ved sitt dik
tatur over arbeidarklassen og det 
arbeidande folket, må arbeidar
klassen forsvare sosialismen ved 
å utøve sitt diktatur over borgar
skapet. All anna slags sosialisme 
blir berre tomme frasar , og ikkje 
til for anna enn å lure arbeids
folk. 

Sosialismen tyder samstundes 
slutt på all utbytting, all eige
domen i folkets hender og sikre 
levekår for folket - utan kapita
listiske kriser. Og ikkje minst, 
verkeleg demokrati for arbeidar
klassen og det arbeidande folket. 

og menns arbeidsplasser blir 
truet. 
- De store monopolkonsernene 
trenger ikke å si opp en eneste 
arbeider. Se på Norske Skog
industrier, som eier Våler Skur
lag, eller Nestle/Findus som sier 
opp 80 kvinner ved bedriften i 
Brønnøysund. De har håvet inn 
store profitter de siste åra. Nå 
bruker de krisa som påskudd til 
å rasjonalisere, de sparker folk 
fordi profitten ikke er høg nok. 

Og staten er ikke et hår bedre, 
innskrenkninger og ansettelses
stopp i de offentlige etatene. 
Hvordan rimer det med Bratteli
regjeringas løfter om nye ar
beidsplasser for kvinner? Staten 
er i virkeligheten monopolkapi
talens redskap. 

Støtte til Rød Valgallianse er 
støtte til en politikk som går 
mot kapitalens forsøk på å 
splitte kvinner og menn, og for 
klassesolidaritet og · ei konsek
vent kamplinje, sier Turid til 
slutt. 

Redaktør og ansvarlig utgiver: 
Torbjørn Melbye. Trykt i A/S 
Østlendingens Trykkeri. 
Opplag: 200 000. 

HVOR FINNER DU 
RØD VALGALLIANSE? 
Ønsker du å vite mer om 

Rød Valgallianse? Bli med i 
arbeidet? Vite hvor du får tak 
i Rød Valgallianse lokalt? 
Kontakt Rød Valgallianse, 
foreløpig adresse c/o AKP 
(m-1) boks 211, Sentrum, 
Oslo. 

I Oslo/ Akershus kan 
materiale hentes i Oktobers 
lokaler i Toftesgt. 68, 
tlf. 37 14 51. 

Oppgi navn, adresse, post
sted og nr., og vi skal hjelpe 
deg med informasjon og evt. 
sette deg i kontakt med Rød 
Valgallianse på stedet der du 
bor. 

Foreløpig telefonnummer. 
Sentralt: (02) 42 62 69. 
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alltid vore grunnleggjande 
arbeidarklassen, i dag meir nn 
nokon sinne. Arbeidarklassen i 
alle land kjemper mot den same 
fienden - den internasjonale 
monopolkapitalen og imperialis
men. Difor er og arbeidarklassen 
sin kamp internasjonal. 

RIVALAR OM 
VERDSHERREDØME 

Det imperialistiske verdssyste
met er i dag dominert av dei to 
supermaktene USA og Sovjet. 
Dei er hovudfienden til alle ver
das folk og nasjonar, og over alt 
der dei kjem til plyndrar og 
undertrykkjer dei. 

Samstundes driv dei ei intens 
rivalisering seg i mellom om 
verdsherredømet. Dei skrålar 
høgt om »fred og avspenning» alt 
medan dei ruster seg til tennene 
mot dei undertrykte folka og 
mot kvarandre. Dette tyder sten
dig aukande fare for krig. 

INTERNASJONAL KRISE 
Mot desse supermaktene reiser 

den tredje verdas folk seg til 
kamp, for nasjonal og sosial fri
gjering. Raud Valallianse stør 
fullt og heilt denne kampen. 

1grane 1 o a 1 n o- ma er 
or; ein siger for arbeidarklassen 
01; folket i Noreg - og eit 
nederlag for vår sams fiende. 

Blant anna på grunn av fram
gangene i kampen til folk i den 
tredje verda er det imperialis
tiske verdssystemet inne i ei 
djuptgåande økonomisk og mili
tær krise. Alle dei store kapita
listlanda, Sovjet iberekna, strir i 
dag med synkande produksjon 
og aukande arbeidsløyse. 

DNA-LEIINGA SITT SVIK 

For arbeidarklassen og folket i 
Noreg tyder de"tte ein trusel, 
både fordi Noreg er eit av dei 
områda i verda USA og Sovjet 
står mot kvarandre, men og fordi 
den internasjonale krisa rammer 
Noreg hardt. 

Det var DNA som etter krigen 
la landet vårt ope for imperia
lismen, gjennom Marshallhjelp 
og NATO-medlemsskap. Dei har, 
saman med det øvrige borgar
skapet i Noreg, forrådt den na
sjonale sjølråderetten. Vi såg 
dette ikkje minst under kampen 
mot innlemming i den euro
peiske imperialistfellesska pen 
EEC. 

Rettesnora for DNA-leiinga 

- Først tas kommunistene og de erklærte revolusjonære. Så 
ko mmer turen til alle kampvillige arbeidere, til sjuende og sist hele 
klassen. Jo, vi kjenner lusa på gangen. De politiske oppsigelsene som 
vi har sett i det siste - særlig Hammerverksaka - reiser skremmende 
perspektiver. Men så skjer det igjen. Det stunder mot valg. De samme 
folka som enten aktivt går i spissen for disse overgrepa mot 
arbeidsfo lk eller i beste fa ll stiller seg unnfallende, de ber nå igjen om 
at arbeidsfolk skal stemme på dem. Men, om de kommer fra 
tradisjonelle borgerpartier, fra DNA eller fra SV, de fortjener ingen 
tillit. 

Den som sier dette er Leif 
Johannesen, styremedlem i Heis
montørenes forening. I fjor høst 
var han og arbeidskameratene 
sjøl ute i streik. Ved valgene i 
høst støtter han som uavhengig 
sosialist Rød Valgallianse. 

- Foran parlamentariske valg 
satser borgere og sosialdemokra
ter på at vi som har vært ute i 
kamp skal glemme hvem som 
støtta oss og hvem som sveik da 
det gjaldt, fortsetter Leif Johan-

nesen . - Arbeidere, vis at hu
kommelsen er like bra i septem
ber. For mange er streikekamp 
et oppbrudd med gamle lojali
tetsbånd. La ikke valget bli en 
glideflukt tilbake. 

MÅ SLÅS TILBAKE 
- Målet med de politiske opp

sigelsene er tydeligvis å knekke 
all kampvilje. Særlig nå som den 
økonomiske krisa er over oss, 
skjerper borgerskapet angrepene 

BI LDET: Fra Norsk Hammerverk i Stavanger, der 14 arbeidere ble sparka etter 
at de satte i verk en fullt lovlig aksjon mot politisk o ppsigelse av en arbeider. 

Bilag titl(lasse ampen nr. 20 - RlVUT. 

sitt internasjonale arbeid i fag
rørsla har vore å få ho til å stø 
NATO og EEC og til å dyrke 
sambandet med klassesamar
beidsorgan som ILO og »Frie 
Faglege Internasjonale», der CIA 
og korrupte amerikanske fagfor
bundsbossar har dominert. 

Eit anna typisk døme er det 
nære sambandet mellom LO
toppen i Noreg og det israelske 
LO, den største einskildkapita
listen i heile Israel og e.in brutal 
undertrykkar av det palestinske 
og jødiske folket. 

HELLER KGB ENN CIA? 

Det finst SV-arar og einskilde 
DNA-folk som i staden for 
Aspengren sine CIA-kontakter, 

på de borgerlig-demokratiske ret
tighetene. 

Klassesamarbeidsfolk som 
klubbformann på Norsk Ham
merverk og lederne i DNA-pressa 
støtter slike politiske oppsigel
ser. Utvida styremøte i Stavanger 
SV vedtok 9. april ikke å mar
kere seg offentlig i Hammerverk
saka, men la fagbevegelsen ordne 
opp uten »innblanding fra par
tier». 

Men skjønner de ikke hvor 
dødsens nødvendig det er å slå 
tilbake slike angrep. Hammer
verksaka står om progressive skal 
få jobb eller sparkes og om 
fagbevegelsen skal være en 
kamporganisasjon. Dette er da 
også en sak som partiene plikter 
å ta standpunkt til. Å »ikke 
markere seg» er regelrett sabo
tasje. 

BORGERLIGE POLITIKERE 
Forklaringa på at DNA og 

LO-toppens forræderi mot ar
beidsfolk er at de egentlig er 
borgerlige politikere. Deres jobb 
er å administrere statsapparatet 
for monopolkapitalen, holde ro 
og orden og sikre finansherrenes 
profitt. 

Det som blir framstilt som 
»arbeiderpolitikk» og »samfunns
kontroll», er egentlig en storstilt 
utbygging av statsmonopolkapi
talismen. 

For fagbevegelsen vil dette 
bety underkastelse for det bor
gerlige statsapparatet. Tor 
Aspengren brukte l. mai-talen 

vil knytte fagrørsla til den andre 
supermakta - Sovjet. 

Etter overgangen frå sosialisme 
til kapitalisme er dei sovjetiske 
faglege organisasjonane ikkje 
anna enn statlege tvangsorgan. 

I leiinga i det sovjetiske LO 
satt fram til i vår Aleksander 
Sjeljepin. Han var også sjef for 
KGB, søsterorganisasjonen til 
det amerikanske CIA. Folk av 
dette slaget representerer ikkje 
på noko vis arbeidarane i Sovjet, 
men <leira fiender: det sovjetiske 
byråkrat borgarska pet. 

PROLETARISK 
INTERNASJONALISME 

Mot alt slikt samband med 
herskarane i imperialistland og 

sin til et massivt angrep på de 
forbundsvise tariffoppgjørene 
som vi kjempet gjennom sist. 

Forberedelsene er nok allerede 
i gang til å trumfe gjennom et 
kriseforlik ved neste års tariff
oppgjør. Byrdene av krisa skal 
veltes over på arbeidsfolk. Bak 
lurer Skånlandsutvalgets forslag 
om samordning - og knebling. 
Allerede i dag svarer DNA-regje
ringa med tvungen voldgift så 
fort arbeidsfolk går til streik. 

SV'ERE HOLDER KJEFT 
- Da dere sjøl var i streik for 

høyere lønn og fagbeskyttelse, 
hvilke erfaringer gjorde dere med 
SV-lederne? 

- Så lenge streiken gikk bra, 
støtta de oss i ord. Men da NAF 
trua med lock-out, og kampen 
tilspissa seg, viste støtta seg bare 
som munnsvær. De lovte oss 

freistnad på å binde fagrørsla til 
etterretningsorganisasjonane til 
supermaktene, vil Raud Val
allianse sette ein ekte proletarisk 
internasjonalisme. 

Det er ein del av oppgava med 
å gjere fagrørsla til ein kamp
organisasjon for arbeidarklassen 
- mot imperialismen. Det tyder 
samband med og stønad til 
arbeidarklassen i sosialistiske 
land som Kina og Albania og til 
folk i den tredje verda som slåst 
for frigjering frå supermaktene. 

Eit godt døme er den breie 
solidaritetsrørsla som voks opp 
for den sigerrike folkekrigen som 
Inso-Kinas folk har ført. 

støtte foran forbundslands
møtene i Bygning og i Jern og 
Metall. Da saka kom opp, var 
SV'erne de som holdt kjeft. 

Mange SV-medlemmer var på 
vår side. Men for lederne var 
sammarbcidet og borgerfreden 
med DNA- og LO-lederne vik.
tigere. For dem teller posisjoner 
i apparatet mer enn solidariteten 
med dem som slåss. Strategien 
deres er å innføre »sosialisme» 
gjennom parlamentet og i sam
arbeid med monopolkapitalens 
regjeringsparti D A! 

FOLK SOM VIL KJEMPE 
- Hva er de viktigste opp

gavene for folk i fagbevegelsen? 
Jeg vil nevne to oppgaver. For 

det første må vi overvinne trua 
på den faglige »ekspertisen». Vi 
trenger ikke faglige tillitsmenn 
som bare er dyktige ad ministra
torer, men folk som er villig til å 
gå i spissen for arbeidsfolks 
kamp. 

For det andre er det på tide at 
vi fagorganiserte begynner å stu
dere arbeiderklassens kamperf
aringer slik de er oppsummert i 
den marxist-leninistiske teorien. 
Dette gir perspektiver både for 
dagskampen, for kampen mot 
supermaktene USA og Sovjet og 
for kampen for sosialismen. 

Foran dette valget er det bare 
Rød Valgallianse som står for 
konsekvent støtte til arbeids
folks kamp, i motsetning til 
klassesvik og ullen reformisme 
som DNA og SV-ledelsen prøver 
å selge som »arbeiderpolitikk», 
sier Leif Johannesen. 
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