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RØD 
UdLGdLLldnSE 
av AKPCm-1) og uavhengige sosialister 

Vaia i haust er som vanleg 
først og fremst ein propaganda
offensiv frå borgarskapet for å 
fortelje arbeidsfolk at vi lever i 
eit demokrati. E"t slikt valsirkus 
er naudsynt nett for å dekkje til 
at vi ikkje lever i eit demokrati, 
men i eit monopolkapitalistisk 
diktatur. 

Sjølvsagt vil vi under kapita
lismen verje re tten til å røyste og 
til å stille til val. Dette er rettar 
som lettar organisasjons- og 
kampvilkåra til arbeidarklassen. 
Å avskaffa <lesse re ttane er det 
same som å innføre eit ope 
fascistisk styre. 

Men vaia rører i dag ikkje det 
grann ved makta til monopol
kapitalen. Han vil halde fram 
med å rane til seg dei verdiane 
arbeidarane skaper, halde fram 
med å leggje ned verksemder og 
gjere folk arbeidslause - anten 
ordfø raren kjem frå Høgre, Sen
terpartiet, DNA_ eller SV. 

KVA ER SKILNADEN 
PÅ PARTIA I VALET? 

Borgarskapet treng ein rad 
med parti så det k11n sjå ut som 
om folk kan vefje mellom ulike 
politiske liner. Nokre parti ven
der seg til småkapitalistar, nok re 
til bønder og nokre til arbeida
rar. Men i røynda står Høgre, 
Senterpartiet, DNA, SV og all 
dei andre for same grunnline: de 
held fast på borgardiktaturet i e 
eller anna form. 

Sjølvsagt er det motsetning 
mellom dei. Men det gjeld berr 
kven av dei som skal ha føringa 
det borgarlege diktaturet. Dei e 
usamde om dei feitaste beina 
om kor langt ein skal gå i 
utvikle statsmonopolkapitali 
smen og slikt. Men dei står all 
for ein kapitalistisk og arbeidar 
fiendsleg politikk. 

Raud Valallianse stiller op 
den sosialistiske revolusjonen o 
proletardiktaturet som alternati 
til dette systemet. 

KVA VIL V ALET TYDE 
FOR DEi REVOLUSJONÆRE 

Dei er delar av klassestaten, og Arbeidsfolk kan ikkje få nok 
dei skal forbetre den kapitalis- ut av å velje mellom ulike bo 
tiske staten i å utbytte og under- garlege parti. I staden lyt 
trykkje arbeidsfolk. I <lesse orga- markere at det finst eit revol 
na blømar klassesamarbeidet sjonært alternativ til valsirkus 
mellom statsbyråkratar, kapita- som ikkje løyser eit einaste pr 
listiske ekspertar og »dei folke- blem for arbeidarklassen. 
valde». Det finst to måtar å stø Rau 

Kommunestyra må i alle vik- V alallianse på ved dette vale 
tige saker rette seg etter kva Anten røyste RV der vi still 
monopolkapitalen og staten vil. liste eller fylgje oppmodinga o 
Dei stør også monopolkapitalen boikott. 
på alle vis. Dei kappast ,om å _ All auka støtte til Raud Vaia 
tilby dei »gunstigaste» vilkåra lianse er det same som fær 
gjennom skattelette, frie tomter røyster til kapitalistane s· 
o.l. »arbeidar»utsendingar i DNA 

Som om dette ikkje er nok, SV. ·Det vil borgarskapet registr 
skal no ordninga med direkte val re med veksande uro . 
til fylkestinga og utbyggjinga av Lat oss nytte vaiet til å syne 
d-en fylkeskommunale administ- dette raude alternativet er 
rasjonen, styrkje dette borgar: dugande kraft, at framtida f 
lege samarbeidssystemet pa norske arbeidsfolk ligg i klas 
fylkesplan og gjere det meir kamp og revolusjon, ikkje i d 
tenleg for monopola. falske borgarlege »demokratie 

15. september er det valg til kommunestyrer og fyU esting. 
Ved valget finns det bare ett revolusjonært alternativ: Rød 
Valgallianse. På ulike måter står alle andre partier for en 
borgerlig politikk og støtter i praksis kapitalisme og 
imperialisme. Derfor oppfordrer vi: Boikott listene til SV, 
DNA og andre partier! Bruk Rød Valgallianses liste der vi 
,stiller opp! 

»Men det er da en viss fo rskjell 
på Høyre og DNA», vil mange 
hevde. Andre vil si: »SV stiller 
mange radikale krav, og er tross 
alt et alternativ til høyresosial
demokratene .» 

Men dette er dels bare for
skjeller i form, dels forteller de 
om konflikter innafor borger
skapet. For i alle hovedspørsmål, i 
hele si politiske linje og innretting 
er DNA og SV partier som 
kjemper mot den sosialistiske 
revolusjonen og for monopol
kapitalens interesser. 
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BORGERLIGE 
ARBEIDERPARTIER 

For det store fle rtallet av 
arbeidsfolk lukter det for mye 
overklasse av politikere som 
Willoch og Myrvoll. Derfor tren
ger herskerklassen partier som er 
mer egna til å bedra arbeidsfolk 
enn f.eks. Høyre , DNF og Ven
stre . Ved sida av de åpne borger
lige partiene trenger monopol
kapitalen borgerlige arbeider
partier :.... partier som står fram 
som »arbeiderpartie r», som i ord 
er mot kapitalismen og for sosial
ismen, og som samtidig gjør alt de 

.VOLIJSJ(l 

Politikere som slåss om å få administrere for kapitalen. Fra venstre 
Dagfinn Vårvik, Lars Korvald, Trygve Bratteli og Finn Gustavsen. 

kan for å sabo tere arbeider
klassens kamp. 

SV og DNA er hver på sin mMe 
sånne borgerlige arbeiderpartier. 
Begge er nært knytta til den 
borgerlige staten og blir finansiert 
av den. l kommunestyrer og 
fylkesting samarbeider de intimt 
om å drive administrasjons
politikk for kapi talen, akkurat 
som i Stortinget og fagbevegelsen. 
Begge er knytta til hver sin 
imperialistiske supermakt - DNA 
til USA, SV til Sovjet. Både DNA 
og SV forsøker å innbille arbeids
folk at å styrke statsmonopol
kapitalismen er veien til sosial
ismen. 

Skal den revolusjonære arbei
derbevegelsen ha framgang , må 
disse borgerlige arbeiderpartienes 
politiske innflytelse nedkjempes. 

DNA - EN SPYDODD 
FOR REAKSJONEN 

Av de siste 40 åra har DNA
ledelsen hatt regjeringsmakta i 

· nesten 35 år. 1 enda lengre tid har 
DNA hatt kommandoposter i 
kommunestyrer og fylker. 1 
denne tida har DNA vært et bedre 
støtteparti for monopolkapitalen 
enn Høyre kan håpe å bli noen 
gang. Ikke de åpent borgerlige 
partiene, men DNA dreiv gjen
nom klassesamarbeids
paragrafene i Hovedavtalen i 
30-åra . Ikke åpne høyrefolk, men 
høyrepolitikerne i DNA/LO
toppen brukte fagbevegelsens ap
parat til å få i stand arbeider-, 
fiendtlig rasjonalisering, tids
studier og produksjonsavtaler 
etter 2. verdenskrig. 

I Gerhardsens regjeringstid blei 
Norge innmeldt i NATO , og vi 
fikk fascistiske beredskapslover. 

OVER TIL MIDTSIDENE 
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I dei fylke og kommunar der Raud Valallianse ikkje stiller liste, oppmodar vi til boikott av listene til dei borgarlege rikspartia. Dette gjeld anten partia ope står fram som borgarlege elJer dei hevdar seg å vere sosialistiske. 
Å stø slike parti er å slutte opp om den lina som saboterer klassekampen og som i staden seier at borgarlege byråkratar og politikarar kan ordne opp. 
Å røyste DNA er å stø regjeringa til monopolkapitalen og hjelpe den til å leggje landet ope for USA-imperialismen. 
Å gå med SV ved vaia er det same som å slutte opp om politikarar som stør den sovjetiske sosialimperialismen og samarbeider med 

DNA/LO-leiinga. Dei står for ein »veg til sosialismen» som ber i seg nederlag for arbeidarklassen og styrkjing av klassediktaturet til statsmonopolkapitalen. 
Den reaksjonære politiske lina til SV står ved lag trass i om 

einskilde på SV-listene meiner seg å stå til venstre for partileiinga. Slike folk får vi heller freista å overtyde om dei gjer den beste 
innsatsen for sosialismen ved å trekkje seg frå SV-lista og stø Raud ValaIJianse. 

Boikott er einaste alternativet på stader der vaiet står borgarlege politikarar. Bildet er fra Fauske kommune. 

MASSEMOBILISERING SOM FØRER FRA--M 
Bygdelister, grendelister o.l. på sida av dei rikspolitike partia er 

allment heller ikkje nokon utveg for arbeidsfolk. Raud ValaIJianse vil til dømes stø aksjonar mot byggjing av kjernekraftverk i Noreg. Men 
det er fårleg å tru at vi vinn den kampen ved å få inn nokre motstandarar i kommunestyret, folk som kan hende i andre saker 
tek reaksjonære og arbeidarfiendslege standpunkt. 

Raud ValaIJianse understrekar at det er massemobilisering og folkelege aksjonar, ikkje høg prioritering av parlamentarisk arbeid 
som gjer resultat i kampen mot stat og monopolkapital. 

FOR EIT SOSIALISTISK NOREG! 
All tilslutnad til Raud Valallianse er støtte til ei revolusjonær rørsle i kamp, for verkeleg anti-imperialistisk solidaritet, mot alJ 

reformisme, revisjonisme og alt klassesamarbeid. 
Å slutta opp om Raud ValaIJianse er å stø den politiske lina som slår fast at berre den kampen arbeid11.rklassen og andre arbeidsfolk fører sjølve kan gje resultat og siger, både på kort og lang sikt. 
Å stø Raud Valallianse er tilslutnad til kampen for eit sosialistisk 

Noreg, eit samfunn der arbeidarklassen har knust borgarstaten og skipa proletardiktaturet, eit samfunn der alJ kapitalistisk utbytting er 
avskaffa. 

GÅ MED I ARBEIDET! 
Både der vi stiller liste og der vi ikkje gjerdet, vil Raud Valallianse 

gå aktivt ut med den politikken vi står forf slåst for interessene og krava til arbeidsfolk, og stø all kamp som rettar seg mot monopola 
og deira stat og mo imperialismen. 

Bli med i det arbeidet Raud Valallianse driv for eit sosialistisk 

KAMP MOT [ 
BORCERLICE 
ARBEIDERPAR1 

FORTS. FRA 1. SIDE 

Kommunister og progressive blei 
forfulgt i McCarthys og Haakon 
Lies ånd. DNA/LO-toppen har 
vært - og er den dag i dag - en 
spydodd for reaksjonen. 

DNA ET SPESIELT 
FARLIG PARTI 

Vi fikk demonstrert at A-styre 
og B-styre betyr samme politik
ken da de åpent borgerlige par-

. tiene hadde regjeringsmakta 
under Lyng og Borten. Det ' 
samme ser vi lokalt når kom
munestyrene har skifta ordfører. 

Men DNA er også et farligere 
parti for arbeiderklassens kamp 
enn åpent borgerlige partier. 
DNAs historiske røtter i arbeider
bevegelsen, grepet om fag
bevegelsen osv. gjør at mange 
arbeidsfolk vanskeligere gjen
nomskuer at DNAs politikk går ut 
på å verne monopolkapitalens 
profitter og samtidig innbille 
arbeidsfolk at de har makta når 
DNA sitter med regjeringa og 
posisjoner i stat og kommune. 

DNA-TOPPEN TILHØRER 
HERSKERKLASSEN 

Men ikke bare politikken er 
borgerlig. Toppsjiktet i DNA og 
LO er sjøl blitt en del av 
hersk.er klassen. 

De har brukt kapital fra fag
foreninger , samvirkelag, forsik
ringspoliser, o.l. til å slå seg opp 
som byråkratkapitalister. De dri
ver Landsbanken, Samvirke og 
NKL som vanlige kapitalistiske 
bedrifter, som ikke en gang i form 
skiller seg fra Bergens Privatbank, · 
Storebrand og EPA-kjeden. 

DNA-lederne har benytta posi
sjonene i staten til å få seg feite 
stillinger i viktige statsbedrifter. I 
styrene for Hydro , Årdal og 
Sunndal Verk , Kongsberg Våpen
fabrikk, Norsk Jernverk osv. sit
ter DNAs toppfolk sammen med 
norske og utenlandske monopol
kapitalister og er arbeidernes 
motstandere. Danninga av Statoil 
er siste skudd på stammen, og alt 
dette er nøkkelbedrifter i norsk 
økonomi. 

ABONNER PA 
KLASSEKAMPEN! 

Kvifor ikkje abonnere på 
KL/\SSEKAM PEN, den 
einaste kommunistiske avisa i 
1' oreg'! 16 sider, kjem ut kvar 
veke. Kostar 21 kroner for eitt 
kvartal, 40 kroner for eit halvt 
år og 75 kroner for eit år. Om 
du vil abonnere, skriv til 
Klassekampens distribusjon, 
boks 2046, Grunerløkka, Oslo 
5. Oppgje kor mange månader 
du vil abonnere, ,namn adres
se, poststad og postnummer. 
Rekning vert sendt til deg 
etterpå. 

SV og daglig leder Roald Hal
vorsen (t.v.) er ikke noe alterna
tiv til Tor Aspengren og 
DNA. 

SV - SVIK PÅ SVIK 
Etter Stortingsvalget i 1973 har 

vi fått demonstrert at SVs valg
løfter bare var til for å tekkes 
misfornøyde DNA-velgere. I alle 
hovedspørsmål har SV vært en 
trofast støtte for DNA, et regje
ringsparti uten taburetter. oen 
eksem pler: 

- l abortavstemninga l>glemtel> 
de sitt eget valgprogram til fordel 
for Hauglins religiøse samvittig
het, et svik mot arbeider
kvinnene. 

- Kravet »oort med mat
momsen», som SV bl.a. gikk til 
valg på , ofra de for samarbeidet 
med DNA i finanskomiteen. Kra
vet forsvant, mens folk på 
arbeidsplassene aksjonerte. 

- I boligpolitikken i f.eks. 
Oslo har SV gått inn for å rasere 
fullt beboelige byområder for å 
skaffe tomter til entreprenør
kapitalistene i OBOS og USBL. 

- I fagbevegelsen har SV
lederne motarbeida alt aktivt 
streikestøttearbeid. På forbunds
landsmøtene har de nekta å 
kritisere DNA, og dels rost DNA
pampene. Til gjengjeld er de blitt 
»akseptert», har fått seg bein og 
pengestøtte til SV. 

- SV støtter det sosial
imperialistiske Sovjet, vil ikke 

»Grunnlaget for at regjeringen 
fremdeles sitter og får sin poli
tikk gjennom i Stortinget, er at 
det i den nåværende situasjon 
ikke finnes alternativer til den. 
Dessuten har Sosialistisk Vens
treparti - selv om de har tordnet 
mot Arbeiderpartiet - i vesen
tlige saker bidratt til å få Arbei
derpartiets program vedtatt.» 

Parlamentarisk leder for DNA, 
Oddvar Nordli, da han summerte 
opp halvgått løp i stortingsperio
den, til Arbeiderbladet 16. juni. 

++++++++++ 

demonstrere mot okkupasjonen 
av Tsjekkoslovakia, de roser fasc
ismen i India. På den andre sida så 
vi at SV-lederne deltok i det 
reaksjonære »humanistiske» hyle
koret mot den avsluttende offen
siven i Indo-Kina. Det var deres 
bidrag til kampen mot USA
imperialismen. 

Dette er ikke tilfeldigheter. for 
SV har ei linje som grovt sett kan 
sies å gjelde to omrader: 

- SV går inn for å bygge ut 
statsmonopolkapitalismen ras
kere - i samarbeid med DNA. 

- SV støtter seg på super
makta Sovjet, mens DNA støtter 
seg på USA. • 

SV h-vder at kapitalismen skal 
vokse over i et sosialistisk sam
funn på fredelig vis. Det skal skje 
ved at mesteparten av bedriftene 
og kredittinstitusjonene blir 
nasjonalisert - al tsa mer stats
drift - ved at nye SY-byrakrater 
avløser dagens apen t borgerlige 
statsbyråkrater og litt mer »be
driftsdemokrati» blir innfort. 

Men dette er ingen vei til 
sosialisme og proletariatets dikta
tur. Det er ei linje for a etablere 
SV-ledern e som et nytt borge,
skap. Programmet er faktisk iden
tisk med kapitalens egne ut
viklingslover - nemlig fra fri
konkurransekapitalisme til 
monopol- og statsmonopol
kapitalisme. 

STATSMONOPOL
KAPIT ALI SM EN 

I dag må monopolborgerskapet 
mer og mer nytte staten som 
felleskapitalist og ordner. - Se 
f.eks. på krisa, regjeringa skyter 
inn hundrevis av miUioner for å 
subsidiere monopolkapitalen. 

Gjennom statsaksjeselskaper og 
samarbeidsselskaper mellom sta
ten og private justeres kapital
istiske produksjonsforhold . Bare 
staten kan hjelpe til med de store 
investeringene som trengs. Av og 
til er det riktig å ~reve at staten 
overtar ei bedrift for å hindre 
nedlegging, f.eks. i Knaben i 
1973. Men det betyr bare å stille 

». . . jeg er overbevist om at 
hverken NKP eller SV kan gjen
nomføre sosialismen i Norge. _Vi 
er nødt til å få sosialdemokratiet 
med på det i vårt land. SV-allian
sen er for snever. » 

NKPs nestformann Martin 
Gunnar Knudsen til Arbeiderbla
det 29. juli. 

Lenger ned på sida: 
»Gro Harlem Brundtland slut

tet med å appellere til å stemme 
på Arbeiderpartiet som bygge~ 
på den ideologi d ta vare pa 
interessene til den vanlige mann 
og kvinne - det partiet som ikke 
støtter særinteresser.» 
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felleskapitalisten staten til ansvar 
istedenfor et enkelt konsern. Det 
gir ikke arbeiderne noe makt. De 
vil fortsatt bli utbytta ·- nå av 
staten. 

Kapitalismens fortsatte ut
vikling krever mer og mer statlig 
engasjement. Derfor er SV, Stat
oil-direktør Arve Johansen og 
hele DNA/LO-toppen ideologer 
for kapitalismens framtid. Far
mand og liknende reaksjonære 
organer representerer på mange 
vis kapitalismens fortid. 

SV - ET BORGERLIG 
AGENTUR 

Kan monopolkapitalen ønske 
seg mer enn et parti »til venstre 

forn DNA som forteller arbei
derne at statsmonopol
kapitalisme og sosialisme er 
samme sak? I dag ser vi at SV 
jobber hektisk for å sikre seg 
posisjoner i borgerstaten, akkurat 
som DNA. SV står klar til å overta 
der DNA ikke kan fylle rollen så 
godt lenger, f.eks. overfor tid
ligere DNA-velgere. SV er i ferd 
med å bli en ny siste skanse for 
monopolkapitalens makt. 

Et slikt parti skader arbeider
klassens kamp akkurat som DNA 
gjør det. Det fortjener å bli vendt 
ryggen akkurat som DNA. I 
høstens valg kan du gjøre det ved 
å støtte Rød Valgallianse - og 
boikotte både SV og DNA. 

Er det riktig av Rød Valgallianse å ta opp kampen 
imperialismen og supermaktenes dominans i en valgkamp foran 
kommune- og fylkestingsvalg? - Ja, dette dreier seg om brennende 
og avgjørende spørsmål for arbeiderklassen, for hele folket, under
streker Georg Vaagen - veteran i den kommunistiske bevegelsen i 
Norge og tidligere formann i Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. 
- Den revolusjonære arbeiderbevegelsen kan ikke begrense sin 
valgkamp til bare å gjelde saker som isolert sett er direkte knyttet til 
det kommunalpolitiske arbeidet. Når SV-politikere gjør seg lystige 
over at vi reiser hele spektret av klassepolitiske spørsmål i valgkam
pen, viser det bare at de sjøl ikke forstår alvoret i og omfanget av 
klassekampen. 

- Kan du si litt om hva det er 
ved supermaktenes politikk og 
opprustninga som i dag gjør det 
nødvendig å forklare den økende 
krigsfaren for folk? 

- Historien !far lært oss at 

Bildet øverst: 

opprustning aldri har ført til 
fred. Lenin slo fast at imperia
lisme må føre til krig. Imperia
listenes grådighet etter råvare
kilder og markeder, etter politisk 

militær kontroll, med 

Georg Vaagen, mangeang med- • 
lem av bystyret i Oslo for NKP. 
Brøt med partiet i 1971 og 1 • 

sluttet seg til den nye marxist
leninistiske bevegelsen. Formann 
i Arbeiderkomiteen mot EEC og 
dyrtid. 
Bildet til høyre: Russiske solda
ter i aksjon. Under »Okean 7 S» 
inngikk landgangsøvelser i 
nærheten av grensa til Norge. 

Klassekamptogene 1. mai har markert en stadig skarpere avvisning av borgerskapets politikere i arbeider
bevegelsen. La valgkampen gjøre det samme! 

undertrykkelse av egne og andre 
folk som følge, fører uunngåelig 
til militære oppgjør. 

Krigen er et produkt av kapi
talismen og klassesamfunnet, og 
representerer den mest ekstreme 
formen for kamp de imperialis
tiske statene imellom. 

Supermaktene USA og Sovjet 
kjemper i dag om verdensherre
dømme. I Sovjet fant det etter 
Stalins død sted en kontrarevolu
sjon. Kapitalismen ble gjeninn
ført i form av statsmonopolkapi
talisme. Denne imperialistmakta 
er ung, men har et voldsomt 
behov for å ekspandere. 

Den sovjetiske sosialimperialis
mens aggressive karakter skjerper 
krigsfaren kraftig. Sovjet holder 
Øst-Europa okkupert, kontrol-

lerer i stor grad det indiske 
subkontinent, og bygger samti
dig opp en veldig offensiv flåte 
på alle verdenshavene. 
REVOLUSJONÆR KRIG MOT 

IMPERIALISTENES KRIG 
- En ny stor)uig kan komme 

til å avløse den uavbrutte rekken 
av mindre kriger som har rast i 
verden etter 2. verdenskrig. Bare 
en revolusjonær krig mot krigs
faren og den imperialistiske kri
gen, og at proletariatet så opp
retter sitt diktatur, kan gjøre 
slutt på krigsfaren, fortsetter 
Georg Vaagen. 

- Men var ikke sikkerhets
konferansen i Helsingfors nylig 
et skritt på veien til fred? 

- Hverken problemene i 
Midt-Østen, det palestinske fol
kets krav og rett til sitt eget 
land, Kyproskonflikten, kyst
statenes krav på utvidet havterri
torium, spørsmål om nasjonal 
uavhengighet og frihet for alle 
folk - intet ble løst i Helsing
fors. 

Når den moderne rev1sJo
nismen framstiller sikkerhets
konferansen som uttrykk for · 
Sovjetunionens fredspolitikk, er 
det egnet til å .føre folk bak 
lyset. Det skal hindre arbeider
klassen internasjonalt å se tru
selen nettopp fra Sovjet sjøl. 

De konkrete, brennende inter
nasjonale problemer løses ikke 
på slike konferanser, men ved 
folkets egen, bevisste, revolu
sjonære kamp for frigjøring fra 

,imperialismens grep. 
NKP 

HALEHENG TIL SOVJET 
Du brøt sjøl med NKP i 

1971, etter mange år som med
lem. Kan du si litt om bakgrun
nen? 

- Grunnlaget for mitt brudd 
var nett p utviklinga av den 
moderne revisjonismen og det 
forhold at NKP ikke markerte en 

uavhengig og sjølstendig linje 
overfor det sovjetiske kommu
nistparti. Enkelte ledende 
NKP-politikere er forblindet av 
deres gamle lojalitet til SUKP. 
De følger trofast Kreml. 

Mange i NKP har fortsatt ikke 
forstått innholdet og rekkevid
den av Josef Stalins erklæring på 
den 19. partikongress i SUKP i 
1952, der han understreket at de 
kommunistiske partier i den 
kapitalistiske verden måtte heise 
nasjonens fane og stå fram som 
de virkelige talsmenn for nasjo
nens og folkets interesser. De 
borgerlige partier som hadde 
solgt seg til USA-imperialismen, 
hadde tapt enhver rett til å 
uttale seg på nasjonens vegne. 

AGENTUR FOR 
SUPERMAKTENE 

I dag har NKP - og SV - gjort 
nettopp det Stalin anklaget de 
borgerlige og sosialdemokratiske 
partiene for, nemlig solgt seg til 
imperialismen. Et hovedskille 
mellom DNA og SV går på at de 
har solgt seg til hver sin super
makt. 

I denne forbindelse er det vik
tig å slutte opp om de foreståen
de demonstrasjonene, mot Sov
jets invasjon i Tsjekkoslovakia 
21. august, og mot deJ CIA-orga
niserte fascistkuppet i Chile 
11. septemper. 

- Til slutt Georg Vaagen, skal 
vi gi løfter foran et valg? 

- Vi skal ikke opptre slik 
borgerskapets partier og oppor
tunistene alltid gjør, gi feite 
løfter til velgerne før valget, for 
så å gi en god dag i dem etterpå. 

Rød Valgallianse er ikke noe 
løfteparti, vi er ikke valgsvind
lere. Men en ting lover vi : Høyt 
og hellig å kjempe sammen med 
arbeiderklassen og folket, for 
deres livsinteresser og krav, hver 
eneste dag i året. Og dette løftet 
skal vi stå inne for! 

( 
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- Midt oppe i den alvorlige kriseutviklinga i kapitalismen 
arrangerer borgerskapet et valgsirkus der et av flaggskipene heter 
nærdemokrati. Men jeg har sjøf erfart hvor mye dette nærdemokra
tiet er verdt når kapitalen bestemmer seg for å stramme inn. Da er 
kommunestyret ikke en støtte for arbeiderne, men ei aktiv hindring 
for kampen. Det er på tide å bli kvitt alle illusjoner om disse 
borgerskapets organer, og heller begynne å reise kampen mot følgene 
av krisa på arbeidsplassene. 

Den som sier dette er anleggsarbeider Kristian Grøndahl, uavhengig 
sosialist som står på Rød Valgallianses liste i Akershus. 

- Du satt jo i kommunestyret BORGERLIG DIKTATUR 
i Kvinesdal da svensk monopol- I KOMMUNESTYRET 
kapital la ned drifta i Knaben- - Mener du kommunestyrene 
gruvene. Hvordan opptrådte kan gjøre noe for arbeidsfolk i 
kommunestyret da? den kriseutviklinga vi nå er inne 

i? 
- Jeg fikk ikke vite noe om 

disse planene. De som fikk vite 
noe, holdt den borgerlige taus
hetsplikten. Partier som følger 
slike spilleregler, hverken kan 
eller vil gjøre noe for arbeidsfolk 
når det dukker opp situasjoner 
som i Knaben. 

- Nei, og det kommer av at 
det slett ikke er noe »lokaldemo
krati». Det fungerer sånn at det 
alltid er toppbyråkratene som 
avgjør de viktigste sakene -
ordføreren, formannssekretæren, 
kontorsjefen og rådmennene. 

De enkelte representantene 
blir lessa ned med kilovis av 

svs linje lokalt: 
AKTIVT 
KlASSf SAMARBEID 
En forestilling som fortsatt har en viss utbredelse blant progressive 

er at sjøl om SV i Stortinget og på riksplanet fører en 
arbeiderfiendtlig politikk, så er SV på lokalplanet bedre. Men dette 
holder ikke. Riktignok er forråtnelsen kommet lengst i toppen av 
SV-organisasjonen, men er godt i gang også nedover i rekkene. SV i 
Telemark er et typisk eksempel i så måte, sier Tone-Anne Ødegård, 
aktiv i kvinnearbeidet og med i Rød Valgallianse i Porsgrunn. 

- SVernes holdning til Norsk 
Hydros gigantutbygging på Rafs
nes er et eksempel på at det går 
an å løpe fort fra gamle løfter, 
sier Tone-Anne. - Tre SVere ble 
i sin tid med i »Porsgrunnsutval
get mot Rafsnesplanene». Men 
de Ja ned alt arbeid da SV på 
Herøya og i Porsgrunn hadde 
vedtatt å gå inn for Hydros 
planer. Når spissene taler, er det 
få nedover i rekkene som tør 
eller vil mukke. 

SV i Telemark har ikke viltet 
være med på å danne SNM-grup
pe, men ville heller fortsette i 
Telemark Natur- og Miljøvern. 
De forkaster kamplinja og satser 
på avisskriveriene til en sjøl bes
talta miljøvernekspert. 

KNEFALL FOR 
PARLAMENTARISMEN 

I Langangen ble det danna en 
aksjonskomite mot atomkraft
verk, som ble til Grenlandsutval
get mot atomkraftverk. Hele tida 
har en Høyremann sittet som 

dokumenter som det er plent 
umulig å få satt seg inn i. Det er 
en del av systemet, og gjør det 
lettere for de profesjonelle kar
rierepolitikerne. De kan mestre 
slikt. 

Kommunen og kommune
styret fungerer som klasseorgan, 

det vil si som administrasjons
apparat for kapitalistene. Når 
direktørene og deres eksperter 
snakker om »næringslivets be
hov», tar ingen til motmæle. 
Representantene blir sjøl brikker 
i dette systemet, det er klart . 

Rett nok trengs det en flokk 
som sitter og strekker henda i 
været når de skal. Da får du jo et 
skinn av demokrati. Men det 
viser bare at borgerskapet utøver 
sitt diktatur_ i kommunestyret 
også. I virkeligheten fungerer det 
som ei hindring i arbeidernes 
kamp, for det binder viktige 
opplysninger som angår oss. 

- Borgeravisene skriver at den 
nye fylkesforvaltninga betyr mer 
nærdemokrati. Men det trur du 
ikke på? 

- Er det noe som er sikkert, 
så er det at dette vil styrke det 
borgerlige byråkratiet og åpne 
enda flere muligheter for fo lk 
med karrieream bisjoner. De bor
gerlige politikerne og ekspertene 
kommer bare til å dominere 
enda mer i kommunene. De vil 
sikkert prøve å gjøre det vanske
ligere for arbeidsfolk å slåss for 
krava sine. 
SKILNADEN FRA YTTERSTE 

BLÅ TIL SV LITEN 
- Hva slags inntrykk har du 

av SV i disse sakene? 

ikke skulle komme til Langan
gen. 

Utvalget sendte så en uttalelse 
til avisene med lovprisning om a,t 
eksemplet hadde vist at det 
fremdelse gikk an å gå den 
legale, parlamentariske veien når 
en skulle oppnå noe. SV-repre
sentanten skreiv villig under. 

NEKTER Å STØTTE 
OPPSAGTE ARBEIDERE 

Fagforeninga på NEBB i Skien 
sendte foran I. mai i fjor forslag 
til Samorg. i byen der en gikk 
imot at det ble reist cracker på 
Rafsnes. Men dette ble stoppet 
av SV og DNA som sammen gikk 
inn for en parole som gikk inn 
for såkalt gradvis utbygging. 

formann og talsmann utad . At SVs innsats i kommune-
Folk i Langangen var innstilt __,,.styrene er knefall for kapitalen 

på å aksjonere, men utvalget fikk og klassesamarbeid, er eksemplet 
»ansvarlige politikere» til »å love Norluft på Notodden. Arbeider-
så godt de kunne på dette ne ble sagt opp da bedriften ikke 
tidspunkt» at atomkraftverket lønte seg godt _ nok for eierne 

BiJag-.til Klassekampen nr. 31 - Riv ut! 

- For å få endra på dette 
systemet, trengs en sosialistisk 
revolusjon. Men det vi kan gjøre 
nå, er å få avslørt uhumskhetene 
som foregår. Det er Rød Valgal
lianses linje. 

Men for SV er det anner1eaes. 
De glir med letthet inn i spillet 
om politiske bein. For å raske til 
seg lagtingspresidenter og kom
munalråder og det hele. Det er 
borgerskapets politikk det. Skil
naden fra ytterste blå til SV er 
faktisk liten. 

La meg ta ett eksempel. En 
ledende AIKer i Kvinesdal gikk 
virkelig aktivt inn for å holde 
tilbake informasjon om nedleg
ginga i Knaben til arbeiderne. 
Det var reint klasseforræderi. 1 
dag er han først på fylkeslista til 
SV der. Er det sånne represen
tanter vi arbeidsfolk skal gi stem
men vår? 

SKARP BEREDSKAP MOT 
KRISA DET VIKTIGSTE NÅ 
- Hvordan mener du arbei

derne skal møte krisa i dag? 
- Alle deler av arbeider

klassen er trua. Ikke en bedrift 
vil unnlate å prøve å lempe 
byrdene av krisa over på arbei
derne bare den får klarsignal. 

Se på den såkalte kriseplanen 
til DNA-regjeringa. Der forutset
tes det at ca. 20 000 kriseramma 
arbeidere skal omskoleres. Altså 
ikke skaffes arbeid! Regjeringa 
fører monopolkapitalens poli
tikk, samtidig · får den »skjult» 
arbeidsløsheten. 

Det er sånt som viser at kapita
len er på offensiven, og at vi 

lenger. Arbeiderne tok kampen 
opp for å redde arbeidsplassene 
sine, men SV ville ikke støtte 
dt:m i kommunestyret. 

Både i forbindelse med strei
ken blant telefonsentralmontøre
ne og Hammerverksaka, har 
SVerne hevdet at alt streikestøt
tearbeid skal foregå i fagforenin
ga - og bare der. Men de gjør 
ingenting! En kjent SV-tillits
mann slengte på røret da han ble 
oppringt av et medlem i Ham
merverkkomiteen i Grenland. 

Under siste tariffoppgjør fikk 
SV sammen med DNA piska 
gjennom et foreningsvedtak ved 
en bedrift i Skien mot at det ble 
delt ut løpesedler ved en bedrift
sport. Dette var »innblanding» i 
tariffoppgjøret. 

STØTTER SOVJET 
I holdning til internasjonale 

spørsmål ser vi her i Grenland 
det samme som på sentralt hold : 
De lokale SVerne roser Sovjets 
»fredsanstrengelser» og saboterer 
samtidig alt solidaritetsarbeid for 
frigjøringsbevegelsene. Organisa
sjonssjåvinismen er stor. Jeg har 
opplevd framtredende SVere 
som nektet å kjøpe Solidaritets
komiteens blad »For Vietnam» 
under henvisning til at de hadde 
sin egen presse! 

Det skal godt gjøres å finne en 
progressiv, aktiv SVer i dag. De 
mange progressive som fulgte inn 
i organisasjonen etter kampen 
mot EEC, har enten blitt opp
slukt av den borgerlige, revisjo
nistiske måten å drive politikk 

trenger en særlig beredskap for å 
ruste oss. Det viktigste er å få u.t 
opplysninger om rasjonalisering 
og nedlegging til grunnplanet i 
fagbevegelsen. Vi må diskutere. 
det i klubben, reise kamp mot 
nedlegging og permitteringer der. 

I alle kommuner, ved alle 
bedrifter må arbeiderne sette i 
gang å undersøke om det fins 
sånne planer. Det må gjøres nå! 
Det er det som er beredskapen. 

BARE RØD VALGALLIANSE 
TAR OPP KRISA 

- Hvordan ser du på kom
mune- og fylkestingsvalget i sam
menheng med situasjonen nå? 

- Vi skal merke oss at alle de 
andre partiene prøver å holde 
krisa utafor valgkampen. Det er 
bare Rød Valgallianse som reiser 
kampen mot oppsigelser og per
mitteringer som en uhyre viktig 
sak for arbeiderklassen. 

Dette er ikke så rart. For disse 
partiene vil gjerne være med og 
administrere for kapitalen og ta 
æren for arbeidsfolks slit i »gode 
tider». Men de er raske til å løpe 
fra ansvaret når tidene skifter. 

Det viktigste for disse partiene 
er ikke arbeidernes ve og vel, 
men å karre seg inn i de parla
mentariske organene. Det er det
te de trenger arbeidsfolk til. 

Den økonomiske krisa viser 
klarere enn på lenge at arbeider
klassen ikke kan stole på borger
lige karrierepolitikere, men må 
snu dem ryggen. Bare borgerlige 
»sosialisten> satser på slikt juks 
som »nærdemokratiet», sier Kris
tian Grøndahl. 

på eller de har gått i passivitet 
eller blitt tvunget ut av organisa
sjonen. Og d.et siste er poenget: 
Hvis en SVer i dag vil være 
progressiv, bør han melde seg ut 
av SV, sier Tone-Anne Ødegård. 

KVA ER RAUD 
VALALLIANSE? 

Raud Valallianse er sam
mensett av Arbeidernes Kom
munistparti (m-1), Raud Ung
dom, Norges kommunistiske 
Studentforbund og uav
hengige sosialistar. Føremålet 
med valsamarbeidet er å spreie 
politikken til den revolusjo
nære arbeiderrørsla ved vala 
1975. 

KVAR STILLER 
VI LISTE? 

Raud Valallianse stiller liste 
i <lesse kommunane: Tromsø, 
Bodø, Nesna, Mo i Rana, 
Trondheim, Bergen, Odda; 
Stavanger, Moss, Ski, Skeds
mo, Asker, Bærum og Oslo. 

Vi stiller og liste ved fylkes
tingsvala i Troms, Nordland, 
Sør-Trøndelag, Hordaland , 
Rogaland og Akershus. 
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