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KLASSEKAMPEN er ei avis som bekjemper DNA- og LO:ledelsens klassesamarbeids
politikk. Det er ei avis som sloss for arbeidsfolks interesser, mot kapitc1len. 
KLASSEKAMPEN er ei avis som bekjemper begge de to supermaktene 
USA og Sovjet, som avslører deres kapprustning og kamp for å vinne 
verdensherredømme. 
KLASSEKAMPEN er ei revolusjonær arbeideravis som sloss for 
sosialisme i Norge, for proletariatets diktatur. 
KLASSEKAMPEN er avisa til Arbeidernes Kommunist-
parti (marxist-leninistene), og presenterer AKP(m-l)s 
>Politikk. 
KLASSEKAMl?EN er ei avis som h~Jt og holdent 
bygger på lesernes støtte, og ikke' er kjøpt opp av 
den borgerlige klassestaten gjennom hundre-
tusener i »statsstøtte». 
KLASSEKAMPEN ER ei avis av og for 
arbeidsfolk, ei avis som bygger på 
arbeiderkorresponden ter over 
hele landet. 
Et abonnement på KLASSEKAMPEN 
gir deg hver uke ei fyldig 20-siders 
avis i postkassa! 

E 

* Heiår kr. 75, halvår kr . 40 og 
kvartal kr. 21. 

* * * * * * 

Angi hva slags abonnement du 
vil ha og send bestilling til: 
Klassekampens distribusjon, 
boks 2046, Grunerløkka, 
Oslo 5. 
Da f:år du avisa o_g regning til
sendt. R-eg:ninganetc,1,l'er du på 
postkontoret. 
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I.Politisk plattform 
I NNLl!ONING 

Rød Valgallians e i Bergen er en 
lokal avdeling av den landsom
fa1 t ende Rød Valgallianse. 
Organisasjonen består av AKP(ml) 
og uavhangige sosialister. 

Rød Valgallianse stiller og lis 
ved fylkestingsvalget i Horda
lAnd. Det er første gang Rød 
Valgallianse deltar i valg til 
kommunestyre og fylkesting. I 
de kommunene der Rød Valgalli
anse ikke stiller liste, opp
fordrer vi til aktiv boikott av 
alle andre l ister, og aktivt 
arbeid for å styrke Rød Valg
allianse. I Rød Valgallianse 
sitt landsprogram er hele alli
ansen sin politikk grundig be
handlet. Alle interesserte bør 
lese dette. Det dokument du nå 
har i hendene er programmet til 
Rød Valgallianse i Bergen. Dette 
programmet har først en kort 
sammenfatning av noen hovedprin
sipper i landsprogrammet, og 
deretter en klasseanalyse av 
Bergen og Røde Valgallianse sin 
politikk på viktige kampområder 
for folk i Bergen. 

POLITISK PLATTFORM 

l . Mot reformisme og parlament
a·rls-lte- illusjoner. 

~9rge er~ dag el kapitalistisk 
klassesamfunn, der monopolkapi-

~\,,--~•~> ~ 

l 

ta~en styrer og ~ikterer utvik lingen. 
Valgretten til organer som kommune
styrerz fylkesting og storting endrer 
ikke pa dette. For de parlamentariske 
organer er en del av den herskende 
klasses sentrale og lokale statsappa
rat. I hele sitt virke må de i praksis 
ta "næringslivets", dvs. monopolkapi
talens, behov som sitt utgangspunkt. 
Kommunestyrer, fylkesting og storting 
er dels reine sandpåstrøingsorganer 
for den kapitalistiske staten sitt by
råkrati, dels arbeider de aktivt for å 
sette monopolkapitalens interesser ut 
i livet. Rød Valgallianse avviser 
derfor all reformistisk ideologi om at 
arbeidsfolk virkelig kan forbedre sine 
kår og bygge sosialismen gjennom valg 
og reformer. 

2. For den sosialistiske revolus1onen. 

Denne kampen kan bare seire gjennom en 
virkel i g sosialistisk revolusjon som 
styrter monopolkapitalen sin statsmakt. 
En sånn revolusjon må være ledet av 
prolet ariatet, d.v.s. arbeiderklassen 
med a rbeidende bønder, fiskere og andre 
utbyttede og undertrykte som dens alli
erte ~ 

Arbe i r crklassen har sjølsagt interesse 
av å løse denne historiske oppgaven på 
f redelig vis. Men erfaringer fra tid
ligere revolusj oner og de negative 
lærdommene etter fascistkuppet i Chile, 
viser at arbeiderklassen bare kan 
s eire om den væpner seg i en 
reve.lus j enær- s4.-t-uas j on,--km:i·s·er- -
herskerklassen sitt statsapparat 
og oppretter arbeiderklassens 
egen a-t4.t" pr.aletariatet.s,.•dikta.- ... 
tur . 
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Den fi'ed1!~ 09 p:a.r1a:m'.enta-rislce 
ve.len U :l su·sialismen er i prak
sis en borgerlig nederlagslinje. 
Sosialismen, som for første gang 
vil bety virkelig makt og demo
krati til det arbeidende folket, 
må bygge på proletariatet sitt 
demokratiske diktatur over bor
gerskapet. Bare slik kan all 
utbytting avskaffes, og grunn
laget for klasseskiller og klas
seskiller og -klasseundertrykking 
etterhvert fjernes. 

3. Kamp mot de imperialistiske 
supermaktene USA og Sovjet 

Den skjerpete krisen i det impe1 
listiske systemet og den ujevne . 
vik•lingen av de to imperialisti / 
supermaktene USA og Sovje~ vil 1 
erlig føre til væpnet kamp om e l 
oppdeling av verden mellom diss t 
maktene, til en tredje verdensk~ 
USA er en imperialistisk supermi 
fremvekst. Rustningskappløpet~ 
disse~ statene• er i dag mer i r. 
enn dea 9ar mellom imperialist-1 
ene før 1. og 2. verdenskrig. 
Styrkene er konsentrert i Europ~ 
Sovjet prater om· fred og avspen~ 
mens det går forbi USA i våpenm~ 
og forbereder et lynangrep i Eu~ 
innen et forholdsvis kort tidsrd 

Rød valgallianse står for ~en Her i Norge må vi ikke ha noen J 
kon·sekvent anti-imperialistisk: sjoner om å kunne holde oss ute'l 
politikk. Særlig vekt ~il -vi en tredje verdenskrig. Derfor m 
legge på å avsløre og bekjempe bekjempe krigsfaren og forberede 
de to imperialistiske super- på å slå alle imperialistiske o~ 
maktene USA og Sovjet. Begge panter ut igjen ved hjelp av en ! 
disse er i dag både en politisk hær og folkekrig. Bare revolusJI 
og militær trµsel mot norsk i USA _ og Sovjet kan hindre verd~ 
sjølråderett. krigen. Verdenskrigen vil med _ 
us~-imperialismen forsøker å s!kkerhet føre til mange revolus 
styrke sin stilling gjennom eks• og sammenfall av det imperialis~ 
pansjon i den norske oljesektoren systemet. Vi går harde tider i I 
og opprusting av NATO i nord. I men fremtiden for arbeiderklasse/ 
Sovjet er Oktoberrevolusjonen for-det arbeidende folket er likevel 
rådt, og gjennom en kontrarevolu- • 
sjon har verdens første sosialis- Rød Valgallianse gir sin fulle s j 
tiske stat blitt forvandlet til til den . tredje verden for s~n ka\ 
et land med monopolistisk stats- mot de to supermaktene og gar mo t 
kapitalisme og til et fascistisk alle former for kapitalisme, impi 
diktatur av Hitler-typen. alisme og rasisme. 
Sovjet har verdens største marinebase 
i Murmanskområdet, driver landgangs
øvelser mot norsk territorium, plynd
rer nors~e fiskeressurser og forsøker 
å få kontroll over Svalbard og store 
deler av norsk kontinentalsokkel i 
nord. 

3 
IMPERIALISME 
TYDER KRIG 
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'I.Klasseanalyse av Bergen 
Hovedklassene 

1. Monopolkapitalen styrer Bergen. 

En k j erne på omtrent 60 finanskapitalister med sentrum i Bergens Pri
vatbank, Bergens Kreditbank og Vesta Hygea har i virkeligheten ledel
sen av Bergen og styrer utviklinqen av byen. De har nært samarbeid 

. med de andre store private og statlige mono polgruppene som styrer Norge 
f.eks. Den Norske Kreditbank, Storebrand, Christiania Bank og 
Kredittkasse, Saga Petroleum og Statoil. Ledende ~amilier innen 
monopolkapitalen i Bergen er Westfal-Larsen og Rieber. Greve-
familien er den største administrato r for storfinansen i byen. 
Samtidig som monopolgruppene s amarbe ider, k onkurrerer d e ogs~ inn-
bitt om profitten. 

Nesten alle de største virksomhetene i byen er kontrollert av den 
ledende gruppen av finanskapitalister. Vi kan nevne Det Bergenske 
Dampskipsselskap, Hania Bryggeri, Munck, Sundt og Kløverhuset, Mi
grofa, Køff, Beyers bok- og papirhandel o.s.v. 

Akergruppen har kjøpt BMV. Denne gruppen er en del av Fred Olsen 
sitt imperium og knyttet til Den norske Creditbank. For å sikre 
Reksten og Fred Olsen sine profitter i en krisetid har staten over
tatt Reksten sine aksjer i Akergruppen. Monopolkapitalen er den 
hardeste utbytteren av Jelket i byen. I jakten på mest mulig pro
fitl utbytter den arbeidsfolk hensynsløst. Den produserer kun for 
pro fitt og aldri ut fra folk sitt behov. Den skaper krisene og den 
forsøker med all~ midler åvelte krisen over på arbeiderklassen og 
folket. Reksten sine ville spekulasjoner på Askøy er et klart ek~
empel på d e tte. 

2. Monopolkapitalen er nær knyttet til utenlandsk imperialisme 

Gjennom forbindelser med utenlandske banker, konserner osv. er mono
polkapitalen i Norge knyttet til utenlandsk imperialisme med tusen
vis av bånd. Særlig mange bånd er knyttet til USA-imperialismen. 
På grunn av reder- og olje-virksomhet er monopolkapitalen i Bergen 
særlig hardt knyttet til den ene av supermaktene, USA. 
Rederkapitalen har en sterk stilling i Bergen. Rederne er idag 
avhengige av en sterk imperialistma~t for å sikre "det ftie ~ av". 
De har derfor knyttet seg særlig nært til USA-imper ialismen o·g er 
de.aller varmeste forsvarere av alle de forbrytelser mot verdens 
folk som USA begår og som stadig isolerer landet i verdensmåle
s-tekk. 
Her i Bergen er det en sak som krever særlig oppmerksomhet. Vi har 
Håkonsvern, landets største NATO-sjøbase, "Tordenskjold". Denne 
basen, pluss Flesland flyplass, er innfallsporten for USA dersom 
det bryter ut en verdenskrig mellom supermaktene. USA vil i løpet 
av kort tid holde landsdelen i et jerngrep som bare folkekrigen 
kan sprenge i stykker. 

4 

Vi bruker valgkampen til å opp
summere og styrke arbeider
klassen sin kamp pA alle de 
viktigste feltene i Bergen og 
i Norge. 

Vi sier fra om at monopolkapitalen 
ved sin profitthunger vils 
styrte arbeiderklassen og folket 
ut i stadig større ulykker, 
at de nye tredve-Arene står 
for døren, og at det kapital
istiske systemet må knuses hvis 
folket skal kunne sikre 
velstanden og lykken sin. 

Vi sier fra om at arbeiderklassen 
og folket i en revolusjonær 
situasjon må gripe til våpen 
for å knuse monopolkapitalen 
sin stat og opprette arbeider
klassen sin egen stat,prole-
tar iatets diktatur. 
Vi lover åta del i og støtte 
som arbeiderfolk sjøl fører mot 
monopolkapitalen og imperialismen. 

Våre representanter lover 
konsekvent å reise kampkravene 
til arbeiderklassen, og arbeide 
for å avdekke pampeveldet 
korrupsjon og borgerlige heste
handel over hodene på vanlige 
folk. 

Vi vil arbeide for å få frem 
at de folkevalgte organene slett 
ikke er redskaper for arbeidsfolk, 
men for kapitaldiktatur over 
folket. 

Vi godtar aldri taushetsplikt 
i saker som folk har krav på å 
ha greie på. Vi vil si fra 
uansett hvilke trusler som 
kommunen, fylket eller staten 
kommer med for å knekke våre 
og andre representanter. 

Vi godtar ingen form for stemme
plikt i personvalg eller i 
saker der valget står mellom 
flere dårlige utveier for folk 
flest. 

2. Dette betyr en stemme til 
Rød Valgallianse. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er en stemme for en revolusjonær 
bevegelse i kamp, for virkelig 
anti-imperialistisk solidaritet, 
mot all reformisme, revisjonisme 
og alt klassesamarbeid. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er støtte til den politiske 
linjen som slår fast at bare 
den kampen arbeiderklassen og 
andre arbeidsfo'lk fører sjøl 
kan gi resultat og seier, både 
på kort og lang sikt. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er støtte til kampen for et 
sosialistisk Norge, et samfunn 
der arbeiderklassen har knust 
borgerstaten og skapt proletar
iatets diktatur, et samfunn 
der all kapitalistiske utbyt
tinger er avskaffet. 

Represe ntanter for Rød Valg
allianse er bundne av dette 
programmet. Den første og 
viktigste oppgaven deres er å 
være med i og støtte den kampen 
som arbeidsfolk fører for livs
vilkårene og rettene sine. De 
skal ikke ha økonomiske for
deler av vervene sine. 

Derfor er Rød Valgallianse det 
eneste alternativet for revo
lusjonære - det eneste 
alternativet for folk som vil 
kjempe mot monopolkapitalen og 
all imperialisme. 

støtt Rød Valgallianse. 
Gå med i valgkampen. 
Stem Rød Valgallianse. 

***~~~***********************~**** www.pdf-arkivet.no (2020)



l 
n_ -- -

IV. Rød Valgallianse 

D VAIMLLIAN5E 
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HVORFOR STØTTE ex; STEMME 
RØD VALGALLIANSE 

1. RØd Va l gall ianse s kille r 
s eg skarp t fr a al l e a nd r e part i er 
og lister. ' 

Vi stiller i kke t i l va lg på 
løfteprogram og f ett valgflesk. 
Vi fører ikke frem "populære" 
saker for~folk skal stell'llle 
på oss. 
Vi sier ikke "stem på oss, så 
skal vi ordne skaene i kommune
styret". 
Vi er det eneste alternativet 
i valget som tar utgangspunkt 
i det klassebevisste proletar
iatets prinsippielle interesser 
og grunnleggende syn når det 
gjelder situasjonen i verden, 
i Norge og i Bergen. 

2't-

, '1 

t m 
11//til I I, I 

11 It 
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Vi sier rett ut at valge t er 
et valgsirkus, en rasende 
propaganda-offensiv fra den 
herskende klas sen for å lure 
f o lk t i l å tro at de bes temmer 
ved å s temme og for å passiv 
i s ere f olk pol itis k. 
Vi sie r at bare folke t s egen 
kamp kan endre politik ken og 
til slutt knuse det onde 
utbyttersystemet som skape r 
alle problemene vi 'har. 

Vi bruker valgkampen t i l å si 
fra at folk i Bergen må for
berede seg på verd_enskrig, 
kjempe mot de imperalistiske 
supermaktene USA og Sovjet, 
og all imperialisme og 
kjempe mot den krisen som 
monopolkapitalens profitthunger 
har skapt. 

Vi bruker valgkampen til å 
avsløre de borgerlige "arbeider"
partiene DNA og SV sin reaksjon
ære politikk. 

·.:~ 

• n_, __ -~· -~,.._. 
Deler av offiserskorpset er ogsa ekstremt reaksjonært og USA
vennlig. Noen monopol~nJpper har sett at USA går nedover, mens 
S ovjet er .for opPadgående, og har begynt å knytte forbindelser 
med - denne supermakten. Dette kan gjøre området til et brenn
punkt i en fremtidig konflikt mellom supermaktene. Det under
streker nødvendigheten av å bekjempe USA og Sovjet, og stette 
alle l and og folk som kjemper mot dem. 

3. Statens voldsapparat i Bergen 

I Bergen ha r vi reaksj onære po litiledere som Asbjørn Bryhn, Ryn
ning Tønnes e n, og Alsaker. Asbjørn Bryhn ~r et særlig råttent 
egg. Han har ald ri kunnet dementere sterke påstander om at han 
hadde tvilsomme forbindelser med den svenske Nazi-kollaboratøren 
Hans~n. Han var sjefskommunistjeger i Sipo etter krigen, og ble 
der s å klumpet at han ble "forfremmet" til politimester i Bergen. 
Hans forsøk på å gjøre Bergen til sitt eget lille kongerike som 
han personlig kunne stenge folk ute fra, har igjen gjort ham k;jent 
vidt oq bredt. Han er reaksjonens lydige og tro tjener, som ikke 
viker tilbake for de hardeste midler for å slå ned folkelige 
aksjoner, og arbeiderklassen sin kamp. Politi-inspektør Rynning 
Tønnesen står for angrep på foreldre og ungdom og er nazistenes 
høye beskyt ter i Bergen. 

Deler av byens offiserskorps er og preget av sterkt foikefiendt
lige stemninger. Disse folken e markerte seg sterkt ved det 
fascistisk pregede oppropet de offentliggjorde i sluttfasen av 
EEC-kampen. Major Otterskred erklærte samtidig at progressive 
stemmer egentlig ikke burde regnes med i EEC-saken. Et rent 
fascistisk standpunkt. Han vil frata progressive deres demo
kratiske rettigheter. Offiserskorpset er nært knyttet til USA
imperialismen. Gjennom NATO's Wintex-øvelse, som var rettet mo t 
legal norsk NATO-motstand , har forsvarsledelsen avslørt ~eg s om 
rene agenter f or USA-imperialismen i Norge. De er den s i kreste 
garanti for a t Norge skal b l i innenfor grepet til verdens mest 
rovgriske imperialistmakt ved siden av Sovjet. 
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4. Kommunen er monopolkapitalen sitt redskap 

Kommunen er en del av monopolkapitalens statsapparat og særlig nær 
knyttet til monopolkapitalen i Bergen. Monopolkapitalen sin klasse
organisa·sjon i Bergen er Bergen lldndverk- og Industriforening. Led
ende medlemmer i Bergen Håndverk- og Industriforening er represen
tert i bystyret, formannskapet, Regionalplanrådet, Tiltaksnemnda for 
industri og handel, Havnestyret, Vei ut valget, Generalplanutvalget, 
Bygningsrådet og Byplanrådet for å nevne noen av de viktigs te. Hvis 
e n skal snakke om infiltrasjon så forekommer den her . En av de led-• 
ende ~onopolkapitalister i byen, Rieber, har i tillegg tatt initiativ 
til å få dannet Bergens Saneringsinstitutt A/S og Bro- og Tunnel
selskapet A/S. Her legger monopolkapitalen og kommunen til rette bro 
og tunnelbygging ut fra monopolene sine profittbehov og deres tomte
og transportbehov. 

Kommunestyret kan i virkeligheten bare strø sand på de aller flest e 
pl~nene ~ om monopolene tilrettelegger og fører frem gjennom alle de 
kcmiteer og utvalg_ osv. som er nevnt her og gjennom mer uformelle 
kontakter. 

Pen nære kontakten mellom monopolkapitalen, kOfflfflunen, politi- og for
svarsledelsen går frem av et referat fra Bergen Håndverks- og Indu-• 
striforeningi årlige festmiddag i 1969: "Admiral H. Voltersvik ut
brakte Kongens skål og disponent Hans-Erik Gjøsvåg talte for fedre
landet. Talen for dagen ble holdt av foreningens formann, disponent 
Chr. Vestrheim og formannen i Understøttelseskassens styre talte for 
Understøttelseskessen. Politimester Asbjørn Bryhn talte for Bergen 
og_ varaordfører Ragnar Juell Morken takket for maten". 

5. Monopolkapitalens reaksjonære tradisjoner 

Vi har i Bergen et ytterst reaksjonært storbotgerskap som ofte i 
landsmålestokk har gått i spissen for angrep på arbeiderklassen. 
Det var her Høir~ stilte liste med N.S. i 1933. Det var her streike
bryterorganisasjonen og naziavleren, Samfundshjelpen , eksisterte 
over 15 år lengre enn i resten av landet. 

Det var her ledende offiserer i begynnelsen av 3O-årene påsto at DNA 
og NKP planla militærkupp og at de hadde våpenlagre i Folkets Hus. 
Det var her "Morgenavisen" jublet da Hitler vant valget i Tyskland 
høsten 1932. Det var her arbeidsfolk ble nektet å gå i 17.mai tog 
i 1939 med parolen "Verg landet m~t fa,cismen". 
Disse tradisjonene holder storborgerskapet i Bergen levende den dag 
i dag, nå sammen med "arbe.i.der"-bo'rgerne i DNA/LO ledelsen. 

6. Monopolkapitalen og partiene 

For å sikre herredømmet over byen bruker monopolkapitalen partiene. 
Monop.o.lkapi.ta.Leri-s.i.t.Ls.tøi:s.te_o_g_ v_ik:_t.i_ga..t.e_ (;larti er DNA • I_g_lJ. e 
saker av betydning for land og folk er DNA det partiet som 
ak t_i v t går i spissen for monopolkapitalen sine interesser, 

6 

Jernstøperiet gikk foran i 
kompen mot uaakelige oppsigelser 
og senere har Kvinnefronten 
fulgt opp. Slik skal r eaksjonære 
fremstøt møtes. 
PA Postverket i Bergen ble en 
fascist utelukket fra foreningen. 
Ved Oslo Sporveier måtte to 
fascister slutte etterat de 
Apent hadde sagt at de spionerte 
på arbeidskameratene. Slik 
s'kal Hitler-yngelen møtes der 
d en viser seg . Fascistene er 
monopolkapitalens siste for 
svarere og deres fremste volds
menn mot arbeiderklassen. Denne 
terrorbevegelsen mot folket mA 
aldri få reise hodet igjen. 

Sosialistisk Valgforbund sin 
hovedlinje i denne saken er at 
fascistene sKal få benytte det 
borgerl ige demokratiet til å 
styrke seg for A terrorisere 
arbeiderklassen og folket. Dette 
er forrarleri mor arbeiderfolk . 
Hust på de som lot ·livet i 
kampen mot fascistene under 
krigen. · 
RØd Valgallianse støtter all 
kamp mot den reaksjonære hetsen 
mot progressive. Denne hetsen 
avler fram fascismen igjen. 
Vi støtter all kamp mot 
politiske oppsigelser. Vi 
støtter fullt ut Anti
Fascistisk ~omite. Knus det nye 
nazi-partiet. Ingen rett til 
arbeid for fascister. 
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- Kamp for god og rimelig 
kollektivtrafikk 

I Bergen har trafikk-politikken 
to hovedformål. For d·et første 
å bygge motorveier ut fra behovet 
for monopolkapitalens tung
transport, f.eks. til Mongstad 
(Asah,eveien) og til det planlagte 
industr io111r~dct ved Flesland 
(Fana-motorveien) . For det andre· 
å presse flest mulig privatbiler 
ut og inn av sentrum hver dag 
til glede for utenlandsk 
imperalisme i bil- og olje
virksomheten og norsk monompol
kapital knyttet til privat
bilismen. 
Dette er de viktigste årsakene 
til at kollektivtrafikken blir 
stadig dårligere og til at 
bygging av bane blir utsatt til 
etter motorveibyggingen. Den 
økte privatbiltrafikken vil 
avta hvis vi får et banesystem, 
derved vil også påskuddet om 
nØdvendighet av motorvei ut 
fra arbeidsfolks behov for
svinne. Alle arbeidsfolk 
blir hardt rammet av denne 
politikken som forlenger arbeids
dagen med en time eller to 
daglig til arbeidsreiser og 
som tvinger folk til å kjøpe 
privatbil. 
RØd Valgallianse støtter aksjoner 
for god og billig kollektiv
trafikk. Vi støtter sporveis
arbeidernes kamp mot nedlegging 
av linjer og arbeidsøkende 
rasjonaliseringer. 

* - Kamp mot sparetiltak i 
skoleverket 

Klassene blir stadig større og 
færre lærere skal undervise 
flere elever på kortere tid. 
Stadig diktater ovenfra skaper 
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uro og forbitrelse blandt de 
som jobber i skolen. 
Kommunen sitt skolebudsjett 

. skjæres så mye ned at nesten 
alle sosiale tiltak utenom 
selve undervisningstiden faller 
bort. I Fyllingsdalen og 
andre steder er skolene full
stendig · sprengt p.g.a. kommunen 
sin usosiale bolig- og skole
politikk. 
Lærerne og deres organisasjoner 
har fler~ g~nger reist kamp 
mot det som skjer og derved 
hindret eller utsatt forverrings
tiltak. 
Det nye kommunebudsjettet må 
møtes med harde aksjoner dersom 
forverringen ikke skal fortsette 
i økt målestokk. 
RØd Valgallianse støtter elevene 
og lærerne sin kamp mot spare
tiltak og rasjonalisering i 
skolen. 

* 7. Kamp mot reaksjon og fascisme 

I løpet av den siste tiden har 
her vært en særlig lokal utgave 
av hetser mot marxist-leninister 
og andre progressive. 
Politiske oppsigelser, hets
kampanjer fra avisredaktører og 
journalister som er betalt for 
det; annonsekampanjer og ut
talelser fra reaksjonære offiserer 
og fra reaksjonære tillitsmenn 
som Stokke og Sakseide gjen
skaper nå d e t miljøet som drev 
frem de norske fascistene i 20-
og 30-årene . 
"Bergens Tidende", "Morgenavisen" 
og "Bergens Arbeiderblad" 
tjener lydig monopolherrene sine. 
På universitetet og i en del 
av de progressive masseorg
anisasjoner går Sosialistisk 
Valgforbund 1 · spissen for den 
reaksjonære hetsen . Men disse 
anslagene mot de progressive, 
mot arbeiderklassen og folket 
får ikke på upåaktet hen. 

l 

folkets interesser. De tte gjelder saker som EEC, NATO, momsen, be
kjempelse av streiker og ar~eidskamper .o~v. 

Lederne for DNA/LO sitter selv i spissen for flere store private og 
statl i ge bedrifter. De administrerer banker og f , ,rsikringsselskap 
snm kap L talister. 

Harry Hansen, tidligere DNA-ordfører i Bergen, nå på Stortinget, er 

et typisk eksempel på sammensmeltingen mellem.kommunestyre, private 
og statlige monopoler og DNA. Han sitter i styret for Munck som er 
kontrollert av Bergens Privatbank og delvis statsfinansiert etter 
krisen for noen år siden. Han sitter og i styret for Det norske 
Luftfastaselskap (SAS). 

Høyre er det partiet som selv klarest gir uttrykk for at det er mono
polkapitalen sitt parti, selv om det av og til frir litt til mindre 
borgere. Mellom Høyre og Libertas er det nære forbindelser. 

I Bergen er Det Nye Folkepartiet større enn de fleste steder. Partiet 
sitt organ er "Bergens Tidende".-" For tiden er Gjesdal fra dette partiet 
varaordfører. Gj e sdal er økonomisjef i Westfal-Larsen som har den 
største eierandelen av "Morgenavisen" og "Morgenavisen" har nært sam
arbeid med " Bergens Arbeidervlad" på flere felter. 

Dette er et slående uttrykk for hvordan monopolkapitalen har bortimot 
full kontroll med "ytringsfriheten" i Bergen. Med en del taktiske 
forskjeller arbeider alle partiene i det sittende bystyret for å 
styrke monopolkapitalens diktatur. I monopolkapitalens aviser, radio 
og TV får vi stadig høre om skillet mellom borgerlig e og sosialist
iske partier. DNA regnes til de sosial i stiske partiene. Dette er 
en lodrett løgn som herskerklassen har interesse av å spre for å lure 
arbeidsfolk, Valg"kampen" mellom DNA, Høyre, DNF og de andre partiene 
er stort sett spillfekteri, for å gi folk illusjoner om at politikken 
blir endret på en avgjørende måte hvis et annet parti får flertall. 
Vi vet fra årtiers erfaring at dette ikke er tilfelle. 
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7, lnRen støtte til Sosialistisk Venstreparti 

For å lure arbeidsfolk og andre som begynner å avsløre DNA og gå 
tll venstre, si e r herskerklassen at SV er et sosialistisk parti, 
mer sosialistisk enn DNA. Dette er ikke riktig. 

SV er et borgerlig arbeiderparti med en reaksjonær politikk selv 
om det kler seg i rød frakk. Fordi SV er så ivrig etter å frem
sti+le seg som sosialistisk og revolusjonært i ord, er det dob
beltforræderiskog farlig for arbeiderklassen og de progressive, 
Men hvis -vi ser på det virkelige innholdet i SV sin politikk, 
finner vi følgende: 

- SV støtter den sovjetiske sosialimperialismen og den fascistiske 
staten Sovjet. 

- SV støtter Indira Gandhi, som med hjelp fra Sovjet innfører 
fascismen i India. 

- SV er den sovjetiske sosialimperialismen sin fremste agent i 
Norg e og partiet inneholder en kjerne av sovjetiske femte
kolonister. 

- SV ser med velvilje på at revisjonistpartiet går i spissen for å 
gjenninnføre fascisrnen i Portugal. De kaller· dette for "revolu
sjon". 

- SV saboterer kampen mot USA-imperialismen, 

- SV går i spissen for å styrke statsmonopolkapitalismen i Norge 
med sitt programpunkt om nasjonalisering av bedrifter og med 
sin revisjon av marxismens politiske økonomi~· 

- SV går inn for samarbeid med DNA. 

- SV motarbeider streike-støttearbeidet. 

- SV går i spissen for å bekjempe kamplinjen i de progressive 
masseorganisasjonene som Kvinnefronten, Aksjon Kyst-Norge, og 
for å så splittelse der. 

- SV motarbeider studentenes husleiestreik og gjør felles sak med 
De konservative studenters forening for å bekjempe kamplinjen og 
kommunistene på universitetet. 

- SV går i spissen for kommunisthetsen i progressive masseorganisa
sjoner og på universitetet. 

- SV saboterer kampen mot fascismen. 

- SV saboterer og motarbeider i praksis alle de kamper_ f _olk_:fører 
idag. 

- SV sprer den livsfarlige illusjonen at sosialismen kan vinnes 
gjennom valg og ikke-væpnet masseaksjon. 

Det er bare i ord SV forsøker åkle seg i rød frakk for å lure folk. 

-8 
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1 sitt budsjett-forslag. Vi vil 
ikke gå til skjendige 
"kom pr omi sser" med noen av de 
andre partiene over reaksjonære 
alternativer. 
RØd Valgallianse vil støtte 
alle aksjoner mot det reaksjonære 
korrønunebudsjettet. 

* - Kamp mot sosial nedrustning 

Sosial- og sykevesenet i kommunen 
blir bygget ned i forholdsvis 
rask takt i forhold til de 
problemene som monopolkapitalen, 
staten og kommunen selv skaper. 
Stadige flytninger, hardere 
arbeidsmiljø, dårligere 
økonomiske kår for breie lag_ 
av folket, skaper mer fysisk 
og psykisk sykdom. 

Krisen for sykepleiere, sosial
arbeidere osv., og for pasienter 
og klienter ved alle slags 
institusjoner har lenge vært 
stor. Kjempemessige invester
inger er gått med til å bygge 
den nye sykehusgiganten på 
Haukeland. Bergenserne sier at 
her kunne en ha fått flere mindre 
sykehus bare for det som er gått 
med til å grave ut det digre 
hullet i fjellet under syke
huset. Dette er ren subsidiering 
av entreprenørkapitalen med 
skattepe nger. 
Uteseksjonen ved sosialseksjonen 
i kommunen er nesten blitt 
nedlagt. Utbygging av avrusnings
stasjonen i sentrum blir det 
ikke noe av. På felt etter felt 
ne<lbygg.es sosiale tjene.s-ter. 
RØd Valgallianse støtter sosial
og helse-arbeiderne sin kamp 
mot rasjonalisering og for
verring. Vi mener at kommunen 
sammen med det sentrale stats
apparat går i spissen for å 
skape problemene for folk på 
disse områdene. 
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- Kamp mot bolignØd og 
boligdyr tid 

Så lenge kapitalismen eksisterer 
vil det finnes bolignØd og 
boligdyrtid. Særlig er det 
kroniske boligproblemer i stor
byene på grunn av monopolkapitalen 
sin folkeflytting og sentraliser
ing. Vi har valgt å bruke 
Fyllingsdale n som et skrekkens 
eksempel på hvordan boligpolitikken 
til en kommune er under kapital
ismen. Fyllingsdalen e r utelukkende 
bygget for entreprenørkapitalen 
og storfinanse n sin profitt. 
Gjennom boligbyggelagene og 
Statens husbank skrus innskudd, 
avdrag og husl e ier opp og de 
pengene som tas fra folk sprøytes 
rett ut igjen til entreprenør
kapitalen for å sikre dens 
profitt. Folk er blitt revet opp 
fra gamle miljøer og plassert i 
dyre leiligheter er muligheten 
til sosialt samvær er svært 
liten, der ungdomme n i stor grad 
blir presse t i r etning av 
drikking og kri.minalitet, der 
kvinnene blir låst til hjemmet 
på grunn av ma ngel på arbeids
plasser. Dette skaper svære 
økonomiske, sosiale og psykiske 
problemer . Det avler kriminalitet. 
Det tjener ungdomme n til ære at 
ikke flere kommer på skråplanet. 
Samtidig med at disse drabant
byene blir bygget, blir folk 
tvunget vekk fra de gamle 
miljøer gjennom san~ring og 
trafikk-forslumming. 

Rød Valgallianse i Bergen støtter 
alle. kamper mot sanering som 
ikke er på beboerne sine egne 
vilkår. Vi støtter alle kamper 
mot sanering som ikke er på 
beboerne sine egne vilkår. Vi 
støte 
støtter kampe n mot husleieø k
ninger og for arbeidsplasser n= hj-e* 
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- Kamp mot kommunens reaksjonære lutRdomspoli tikk 

Det som preger ungdommens situasjon i J\e rp;en i dag er massearbeids
løohct , rnanrcl p.1 i'riLi<lstill.Jud, nedprioritering av alle tiltak som 
kan skape skikkelige miljøer for ungdommen i drabantbyene. 

Be r ~en kommune går her som andre steder i spissen for å sette 
monopolka pitalens politikk ut i livet lokalt. Hvis det ikke var 
slik at vi har en flott un gdom som ikke lar ser, knekke og lure så 
lett, ville denne byen ha vært et helvete for lenge siden. 

Rød Valgallianse støtter alle kamper mot kommunens reaksjonære 
ungdomspolitikk. Avslør de skinnhellige sosialpolitikerne i by
styret. Få de ansvarlige fr em i lyset - avslør all råttenskap. --~ , n 

(-~/ ~// 
6. Kamp mot den reaksjonære 
kommunepolitikken 

- Avslør budsjettpolitikken. 

Kommunen sin budsjettpolitikk 
er lagt opp etter monopol
kapitale n sine behov. Derfor 
betaler herskerklassen stadig 
mindre skatt, mens arbeiderfolk 
tynge s ned av skattebyrder. 
Derfor nedprioriteres alle 

· tiltak som gagner arbeidsfolk, 
mens monopolkapitalens vei -
og byggeplaner osv. settes ut 
i livet i stort tempo. Monopol
kapitalen bruker kommunebud
sjettet som et redskap for å 
skyve byrdene av krisen som 
den skaper ved sin profittjakt, 
over på 1) de svakeste i 
samfunne t, syke , handikappede, 
trygdede osv . og 2) på all e 
arbeidsfolk. 
Når nå kommunepampene står frem 
og skryter av a t de har fått 
orden i kanmunens Økonomi, 
betyr det at de har lykkes i å 
legge større utgifter over på 
arbeidsfolk slik at monoploens 
profitt kan fortsette å gå i 
været. 

2.0 

Sosialtistisk valgforbunds 
løsning på problemet er at 
kommunestyret må få rett til å 
disponere over mer av kapitalen 
i denne byen. De går altså inn 
for at monopolkapitale_ns tro 
tjenere skal få lov til å 
arbeide mer aktivt for å styrke 
monopolkapitalen . De går inn 
for å løse kapitalens problemer 
ved å lette overgangen til stats
monopolkapitalisme . Dette vil 
øke byrdene til arbeiderklassen. 
Sosialistisk Valgforbund de ltar 
i avstemninger over de dårlige 
alternativer for folket som 
budsjettet inneholder. Sosialis
tisk Valgforbund godtar hele 
det forrærleriske spillet som 
budsjettdebatten i kommunestyret 
er. 

RØd Valgallianse vil ikke delta 
i diskusjoner om de folke
fiendtlige alternativer som 
monopolkapitalens tro tjener, 
finansrådmannen, legger frem 

Derfor er SV et helt nødvendig parti for monopolkapitalen, når folk 
vender oeg fra DNA, reiser kamp og begynner å gå i retning av Hød 
Valgallianse. 

SV i Hergen er ikke noe unntak fra SV sentralt. 
Bjørn Gullachsen står først på SV sin liste i Bergen. Han hører til 
de varme forsvarere for det fascistiske Sovjet, for innføringen av 
fascismen i lndia og for revisjonistpartiets forsøk på å gjeninnføre 
fascismen 1 Portugal med støtte fra Sovjet. 
Se på hva som kjer i Portugal, så vet du hva det betyr å støtte et 
revisjonistparti som SV. 

SV gikk inn for at staten skulle hjelpe Reksten og Fred Olsen (Aker
gruppen) ut av vanskene etter vanvittige olje-spekulasjoner ved å 
kjøpe aksjene til Reksten. Dette er en styrkine av statsmonopolkapi
talismen. 

SV gikk i Samorg. toget l.mai, med bl.a. DNA-pampen Peder Stokke , som 
på første side i BT i realiteten sa at han går inn for politi ske opp
sigelser. I samme toget gikk den reaksjonære fagforeningspampen, 
Sakseide, som var leiet av Bergensreaksjonen for å hetse mot progressive 
fra vikingskipet den 17 ,mai. Dette er samarbeid med DNA og andre 
reaksjonære fagforeningspamper. 

Fra Samorg. toget l.mai ropte SV'ere det reaksjonære Libertas-slag
ordet: 11 Avslør AKP". 

Dette er et eksempel på den groveste kommunisthets. 

SV her i byen har ikke løftet en finger for å drive aktivt streike-
støttearbeid. ---

Under den aksjonen mot kommunebudsjettet som fagorganisasjoner og 
interesseorganisas joner reiste høsten 1974, satte SV igang sin egen 
SV-budsjett-aksjon med mottoet at folk som var enig i SV's grunnsyn 
kunne delta. 

Dette skulle ta initiativet ut av hendene på massene og over til SV's 
representant i bystyret og skaffe s temme r til SV - et eksempel på 
sabotasje av kampen og stemmefiske. 

Under budsjettdabatten holdt Gullachsen en manende appell til sine 
kommunestyrekollegaer i DJ.IA, Høyre, DNF osv . Han sa at Bergen kommune 
kontrollerte en altfor liten del av kapitalen i kommunen. Nå var det 
på tide at bystyrerepresentantene tok hånd om utviklingen i byen. I 
praksis ville dette ha betydd nærmere sammen smelting av monopolkapital 
og kommunestyre, en utvikling i retning av statsmonopolkapital.isme, 

I tillegg til a lt dette går SV fra sitt eget program når det passer 
seg slik. Hverken i kampen mot momsen, for sjølbestemt abort eller i 
kampen for fiskerigrensen har SV ful gt sitt eget program. Dette viser 
at SV lover og lyger akkurat som de andre borgerlige partiene. 
Fremgang for SV betyr at den borgerlige innflytelsen i arbeiderklassen 
og blant andre progress ive blir styrket, Det betyr at deL sosialimpe
rialistiske og fascisti ske Sovjet skaffer seg større støtte i Norge. 
En kraftig tilbakegang for SV ved valget er en stor seier for arbeider
klassen. 
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8 . Arbeiderklassen går i spissen for kampen mot monopolkapital en 
o~erialismen 

Mo t monopolkapitalen og dens partier står arbeiderklassen. Arbeid
erne må selge sin arbeidskraft for å leve og monopolkapitalen lever 
av å tiler:ne sep; de verdiene som blir skapt av arbeiderklassen. 
Arbeid erklaascn er den best organiserte or, mest kampkraftige og revo, 
lusjonære klassen. Bare den kan gå i spissen for kampen mot mono
polkapi tal og imperialisme for en sosialistisk revolusjon. 

Arbeiderklassen i Bergen har stolte kamptradisjoner å se tilbake 
på liksom strilene rundt Bergen. Ved bruddet mellom DNA/NKP i 1924 
tok store deler av arbeiderklassen her stilling for NKP sin riktige 
linje. 

~ 

Arbeiderklassen kjempet hardt mot 9-e reaksjonære bevegelsene i 
1920- og 30- årene. Under krigen kjempet den mot de tyske okku
panter og de hjemlige samarbeidere der BDS (dominert av BP/Vesta.
gruppen) spilte en stor rolle. Etter okkupasjonen hadde NKP stor 
tillit blant fo l k, og f.eks. i Laksevåg bl e partiet det største i 
kommunestyret. Dette viser rut arbeiderklassen ville gå i retning 
av kommunismen og bryte med borgerpartiene også DNA. Klassen her 
deltok i kampen mot NATO og mot beredskapslovene. 

Den kjempet mot EEC, og i den senere tid har proletariatet i Bergen 
vist stor kampkraft i kampen mot dyrtiden og mot politiske opp
sige.lser. 

I årtier har arbeideraristokratene og monopolborgerne i DNA/10-
ledelsen arbeidet for å kue arbeiderklassen med klassesamarbeids
ideen. Dette har svekket klassen sin kampkraft i stor grad. En 
forutsetning for å reise kampen er derfor å kas t e av seg det sosi
aldemokratiske åket. 

Idag trer SV frem på scenen som den nye kraf t for å få arbeids
folk vekk fra kampens vei og revolusjonen. Også SV-revis jonismen 
må knuses for at arbeiderklassen sin kampkraft skal kunne utrolde 
seg . 
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- Kamp mot reaksjon og fascisme! 

Unge Høyre prøver ivrig å sverte og svekke ungdommens kamp. Nå 
planlegger de ved kupp og lureri å kvitte seg med den lokale kamp
ledelsen i Norges Gymnasiast Samband. Hvorfor? Fordi det er en 
kampledelse som har tatt avstand fra nynazister og fascister i 
Nors•• Gy=aelaet Samb* 

Rød Valgallianse vil føre en uforsonlig kamp mot Unge Høyre. Rød 
Val r,all ianse støtter kampen for forbud mot nynazister og fascister 
i Norges Gy mnasias t Samband! 

En trippelallianse av lokale kommunale sosialdemokrater, Høyre og 
politiledelsen har gått til en vold som offens iv med ungdomshets og 
krav om styrket politi. 

Statistikken viser at voldsforbrytelser blan~ ungdom øker ganske 
lite. Derfor er påstandene om s terkt økt ungdomsvold et eksempel 
på den gamle historien om fjæren som ble til fe m høns. Den er et 
påskudd for å få et sterkere politi som kan settes inn mot kjemp
ende arbeidere og ungdom når de vil forsvare seg mot krisen. 

De tre største "enlcelttilfel l ene" av vold de siste årene i Bergen 
har poll ti stormtropper under ledelse av Bryhn og Rynning ~',11rnesen 
sjøl stått for. 

For noen år s iden okkuperte uorganisert ungdom i Bergen et gammelt 
hus i Fosswinckelsgt., for å få et sted å være. Politiledelsen 
beordret kommando-angrep på den og kastet dem ut. Da ungdommene 
ville snakke med ordføreren og masjerte inn i Rådhuset, beordret 
poli t iledel~en i gjen angrep med hunder og utøvelse av brutal vold. 

For ikke lenge siden beordret politiledelsen på nytt et brutalt 
angrep på yrke sskoleelever som skulle på dans i Yrkesskolen. 

Det er dette pol itiet trenger flere bevilgninger til. Det passer 
godt inn i mønsteret at Bryhn og Rynning Tønnesen har nektet å 
etterforske virksomheten til nyna zistene i Bergen. Nynazistene 
sitt program går jo ut på å anvende den mest bes tialske terror 
mot arbeiderkl assen og folket. 

Sparlc de egentlige v:oldsforbryterne: Asbjørn Bryhn og Rynning
Tønnesen! 

Rød Valgallianse vi l arbeide for å avsløre den reaksjonære hetsen 
mot ungdommen! Vi støt ter ungdommens kamp mot denne offensiven som 
er satt i gang av "arbeider"borgere i DNA~nhe t arberdere og 
ungdom i kampen mot monopolkapitalens kriminalpolitikk: 
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Rød Valgallianse støtter kravet om at arbeidsledig ungdom må ha 
full rett til arbeldsløshetotrygd. 

- Innf.IJ-_ lærlinr;enes krav: Dagskole nå! 

Lærlineene i De r gen har i flere år ført aksjon for dagskole, og 
de er blitt møtt med utmattelsestaktikk og tilbud om ubrukelige, 
holsefarli ge lokaler. YLI er den organisasjonen som fører kampen 
for dagskole. 

Rød Val p;allianse gir full støtte til aksjonen. 

- Kamp mot nedlegging av tanks og U.Pihl - mot mammutskole~ 

Over 3 000 unc e blir nektet rett til videre utdanning i Dergen. 
DNA har planlag t at U. Pihl og Tanks gymnas skal rasjonaliseres 
vekk . Det er ennå uavklart hvorhvidt planene også omfatter 
mammutskoler. 

Rød Valgallianse støt t e r krav mot nedlegging av Tanks og U.Pihl, 
og støtter Norges Gymnasiast Samband sitt krav om maks. 420 
elever pr. skole - nei til mammutskoler! 

- Nei til SUs avsporing av kampen - mot alternativt gymnas 

So s i a listisk Ungdom som flere ganger har sveket skoleungdommens 
kamp i Be r gen, har i denne situasjonen et "tilbud" til ungd ommen: 
Alternativt gymnas. Dette er ytter st reaksjonært fordi : 

I. Når skol eungdommen står i forsvarsposisjon pga. rasjonaliser
ing til stat/fylke / kommune, avleder aksjonen. for "alternativt 
gymnas " kampen. 

II. Aksjonen s prer illusj oner om at ungdommen kan få. et " fri tt 
gymnas under kapitalismen. 

Ill. Et slikt gymnas vil kunne tiltrekke seg den mest progressive 
skoleungdommen - vekk fra skolemiljøene til mesteparten av de 
unge. 

Rød Valgallianse vil bekjempe de revisjonistiske ideene om et 
"Alternativt"gyrnnas. 
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.111.Arbe·idsprog-ram 
nare et sosialistisk samfunn kan sikre interessene til arbeider
klaoaon og andre deler av det arbeidende folket. Under kapital
ismen vil arbeidsfolk i gjen og igjen forsvare seg mot overgrep fra 
u tenlandsk imperialisme, monopolkapitalen og dens statsapparat. 
Rød Valgallianse vil på alle felter støtte og delta i denne for
svarskampen. Vi vil legge vekt på å øke forståelsen for at ingen 
r esultat er i dagskampen er varige så lenge kapitali s me og utbyttinR 
best<'lr. 

;- ~ --~, -

I 
,..-

1. Kam:rren mot krisen 

'-- \, f\l.EPPE j S 
Patdze løtA1inq 

De politiske og økonomiske krisene som herjer hele den kapitalis
ti ske verden, også. Sovjet og Øst-Europa, er innebygd i selve det 
kapitalistiske systemet. Årsakene er nærmere behandlet i lands
programmet for Rød Valgallianse. Her i Bergen har kris.en fore
løpig gitt seg utslag i Reksten sine krumspring for å skyve virk
n ingene av krisen som han har vært med på å skape, over på arbeids
f olk. Nedtrappingen av anlegget på Hanøytangen er et eksempel. 
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Det har og gitt seg utslag i varsler om mulige permisjoner og 
færre arbeidsplasser ved 'BMV i Vik_en og ved at Namtved t måtte 
reddes av AS Storrnbull , mens mange arbeidere fikk sparken. Inn
slcrenkningene ved teks tilfaorikken i Salhus er nok et eksempel. 
Dessuten vet vi at en del bedrifter produserer for lager. 

Olje-"eventyret" omformer virkningene av krisen her i området. 
Noen steder utse tte s krisen en del. Andre steder skjerpes den 
e kstra mye. Det ser ut som krisen ikke vil an ut for fullt her i 
Berr;cn før til høsten og vinteren . 

Mono'polkapi ta]en 17.riper til harde til tak for å skyve virkningen av 
krisen ov~r på a rbeiderklassen, mindre kapitalister og nærings
drivende og andre lag av folket. 

I fagbever;clsen går DNA og SV 1 spissen. DNA/LO-ledel sen sitt 
store propagandanummer er at arbeider klassen kan redde både mono
polkapitalen og seg selv ved å spenne inn livremmen. Så går de 1 
spissen for å s i at enten godtar du mindre lønn eller så mister du 
arbeidsplassen , 

'i-~\- -J\I 
. ··--···-· -- --

Nflr du så mister arbeidsplassen så går DNA/LO-ledelsen 1 spissen 
for å motarbeide de som vil kjempe aktivt for å beholde_ arbeids-
plassene. ---

Denne taktikken følger ledelsene i bedriftene. 
På BMV i Viken har ledelsen oppfordret arbeiderne til åta lengst 
mulig "ferie" og skremt dem til å godta små tillegg i særforhand
lin,-,:er. 

Dette øker bedriften sin pr-ofitt, men hjelper ikke det minste. på 
den overproduksjonskrisen som slår ut 1 færre kontrakter. 

Rød Valgallianse sier at det kap! talistisk_e systemet selv skaper 
krisene. Under krisene går monopolkapitalen til hardere tiltak 
for å utbytte arbeidsfolk mer og sikre sin monopolprofitt. For 
arbeiderklassen finnes der bare en måte å møte dette på - skjerpet 
klassekamp mot krisen, velt følgene av krisen over på monopolkapi 
talen. 

DNA spill e r den gamle platen som de brukte 1 30-årene. De har 
sittet med regjer ingsmakten i 35 år av de 40 årene. Ved sitt 
klasse samarbeid har de ført arbeiderklassen tilbake til utgangs
punktet, -- -----

De nye 30-årene står for døren . Men denne gangen skal vi ikke 
følge sosialdemokratiets vei. Denne gangen er det nødvendig å 
nekte oppsigelser, · nekte å ~ ved oppsigelser, okkupere bedriften 
om nødvendig, og reise parolen: Et sosialistisk Norge for å sikre 
arbeidsplassene varig, 

12. 

- Klassekamp også blant unGdommen 

Bergen Unge Høyre er storborgerskapets organisering av ungdommen. 
Det er den mest konsekvente arbeider- og ungdomsfiendtlige organi
sasjonen blant ungdommen . Her klekke s ut fasc ister, her finner 
ny-nazlstcno størst r: Jellklru1g for de kriminelle ideene sine. 

Sosialistisk Ungdom 1 Bergen (SU) representerer den moderne revi
sjonismen blant ungdommen, Moskva-agentene i Kommunistisk Ungdom 
har et godt grep om Bergen Sosialistisk Ungdom, 

Begge disse organisasjonene representerer hver på s itt vis den 
viktigAte kraf ten monopolborr;crnlcapet har ti l.'\ unlcadeligr;jøre 
den kampkraften ungdommer i Bergen utgjør. 

Bare Rød Val gallianse støtter konsekvent ungdommen sine inter
esser og krav. Og Rød Valgallianse sier klart ifra om at den 
sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur er det 
eneste som kan garantere ungdommen en trygg framtid der de unge 
sammen med r esten av det arbe idende folket er herre i sin egen 
stue. ~ 

Her 1 Bergen arbeider Rød Valgallianse nå særlig med følgende 
saker: 

- Kamp mot arbeidsløsheten blant ungdommen! 

Krisen i kapital:Lsmen har sammen med monopolborger skapets jakt 
på oljeprofit t gjort Bergen _ til den kommunen i fylket med størst 
arbeidsløshet. Omlag 1/3 av de registrerte arbeidsløse (pa lands
basis) er under 25 år. I juni var de t registrert over 400 arbeids
løse 1 Beri~en, i tillegg kommer permi terte, d_el tid spermi terte og 
all den ungdommen sor.i ikke registreres . De siste få r heller ikke 
et rødt øre å leve for, men er helt avhengig av foreldrenes øko
nomi. Disse tallene vil øke framover, - og vil r amme ungdommen 
hardt. 

Slik rammer krisen arbeidsfolk, og sjølsagt er DNA og SV travelt 
opptat t med krisesamarbeid, med å hj elpe monopolborgeren Reksten 
og Aker-konsernet ut av knipa. Dette er oppkjøpet av BMV-aksjer 
eksempel på. De løper monopolborgernes ærend under påskudd a v å 
"redde arbeidsplasser". Virkeli i:;heten e r at ingenting er bedre 
for Aker-konsernets profitt enn at staten går inn som aksjonær. 
For det er ingen større og sikrere kapitalkilde enn staten når 
Aker-konsernet skal konkurrere om profitten på olj ebo ringsplatt
former! Slike falske "arbeider"-ledere må ungdommen vende ryggen! 
Det er bare en konsekvent klassekamp mot arbeidsløsheten som 
hjelper. 

Rød Valgallianse oppfordrer arbeidsløs ungdom 1 Bergen til å 
organisere seg og stille krav mot arbeidsløsheten, - rett til 
arbeid, 
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- Kamp for flere og billigere dar,hjem 

I llerr;en er foreldre og sympati søre r blitt møtt med politian,,;rep 
n:'lr de ville hindre at et daghjem ble sterkt forrin ,·:et av vei
byr;r; lng , Dette er den kommunen 1 landet der det bygee s færrest 
dar;hjem 1 forhold til behovet, Btter at Rådma nnen sitt buds je tt 
for 1975 ble lar;t frem ser vi klarere enn noen r:anf', Berr:en Kommune 
sln da:_(h;) cmspol i tikk. lJe kvinnene som trenc;s i arbe.id sli vet og 
som r;ynes at de må være i jobb, får ordne seg selv. Finn dere en 
daf',mamma eller vær klar over at dere i grunnen snylter på samfunnet 
når dere f~r en daf',hjemsplasa. Betal utr;iftene selv. Vi stopper 
utbyr;~ingen av dachjem og lover å skjære kraftig ned på omkost
ninr;ene for de vi dessverre allerede har 1 drift. Slik er Bergen 
Kommune en fore gangskommune når det gjelder monopolkapitalen sin 
da1:hjemspolitikk, Dette gjør og at forholdene ved daghjemmene blir 
sv,rrt vanskelige. 

Hød VaJ.eallianse støtter fullt ut kvinnene sin kamp for flere og 
billir'.e re dac;insti tusjoner og vi støtter Kvinnefronten sin aksjon 
for å oppnå dette. 

- Mot splittelse av Kvinnefronten 

I Berr;en har forskjellige linjer for kvinnene sin kamp stått skarpt 
mot hverandre. Dette har særlig vist seg i angrepene på Kvinne
fronten. 

En del kvinner i SV har gått i spissen for å splitte Kvinnefronten 
p;an r på. ganf'. samtidig som de ved passiv.ltet har sabotert de kamper 
fron ten har ført. Metoden som er blitt brukt har vært m.lstenkelig
gjøring av kommunistene i Kvinnefronten og anti-kommunistisk hets 
av mest r eaksj onære sort. 

Da splittelsesforsøkene ble slått tilbake meldte splittelses
makerne s eg ut og gikk til offentlige angrep på Kvinnefronten. 

Hød Valgallianse støtter Kvinnefronten sin politikk fullt ut. 
Avslør SV-revisjonistene sin reaksjonære kvinnepolitikk . Styrk 
Kvinnefronten - den ene ste av kvinneorganisasjonene som kan gå i 
spissen for arbeiderkvinnenes kamp mot monopolkapital og a ll 
kvinneundertrykking . 

5. f\111 støtte til ungdommens kamp iilil 
I landsprogrammet til Rød Valgallianse står det et eget kapittel 
·om ungdommen som bør studeres nøye. Det som tas opp der og de 
landsomfattende kampsakene til ungdommen, tas ikke opp her • . 

16 

Ved tar lf.foppi jøret må vi være på vakt mot Kleppe-pakker, subsidier 
og skattele tte istedenfor gode lønnstillep:g. Slike tiltak er 
lureri fra ende til annen og betyr som regel at arbeidsfolk må sub
sidiere sine e~ne subsidier. Dessuten betyr det en kraft1g uthul
ing av forhandlings- O f', stre.lkeretten og en utvikling i retning av 
det korporative samfunn som Mussolini i sin tid opprettet i Italia. 
Vi må ikke la oss lure av statistisk sentralbyrå sine tall for real
lønm•økninp;en. De regner inn direktørlønner, overtid o~ akkord og 
de rec;ner ikke inn økning i skattetrekk. Dessuten undervurderer 
de vanlige arbeidsfolk sine utlegg til bolig og mat. 

Rød Valgallianse mener at 30% lønnsølming 'll•ed tariffoppgj0ret er 
et minimum bare for å oppretteholde levestandarden og ta ut en del 
av produktivitetsøkningen. 

Kamp mot alle permitteringer og oppsigelser 

Reis krav om store lønnstillegg ved tariffoppgjøret 

Velt følgene av krisen over på de som skaper den; monopolkapitalen 

2. Styrk. f~g bevecelsens kampxr eka:mpens grunn 

Fagbevege lsen i Bergen har stolte kamptradis joner fra streikekamper, 
økonomi ske og politiske kamper, kamper mot imperialisme og rea ksjon, 
og kamp mot fascismen. 

Men der er oc en annen tradisjon i fagbevegelsen . Det er tradi
s jonen med oppkjøp av l edende tilli t s mcnn. Konrad llordahl var 
klubbformann på BMV-Laksevåg . Forrige klubbformann Gunnar Si mons
v.lk, er pol.itisk sekretær for Per Kleppe . Det er tydeli v, at denne 
trad.lsjonen videreføres idag . Folk s om til å begynne meå ser ut 
til å være bra, blir kj øpt opp av kapitalen. Disse folkene driver 
et lurt spill.for å hindre klassek a mpen. 

LO/DNA-l edelsen har brut t med kamptradisjonene . Idag har denne 
ledelsen et kvelende grep over mange arbeidsplasser. Bn tillits
mann som Sakseide fører også en ud emokratisk og reaksjonær linje 
i fae;bevegelsen. LO/DNA-ledel sen og Sakseide drev i praksis 
streikebryteri unde r konflikten ved J ern støperiet . Slik ser vi 
hvordan "arbeider "-borgere blir be stukket av kapi talen for å 
drive klasseforræd eri mot den klasse de springer ut fra. Slik 
ble DllA/LO-ledelsen og skapt fr a begynnelsen av. 

En annen lammende tradisjon som DNA/Lo-ledelsen har arbeide t hardt 
for å fremme i fagbevegelsen e r økonomismen ell e r trad e-unionismen, 
dvs. å bare ta opp økonomiske og arbeidsmessife forhold. Lenin 
beskrev denne tradisjonen slik: "Arbeiderklassens trade-unionist
iske politikk. e r nettopp arbeiderkl assens borgerlige politikk". 
Denne tradis jonen h.indrer arbeiderklassen i å spille en ledende 
rolle i kampen mot monopolkapital og imperialisme på alle felter. 
Det hindrer solidaritetsarbeid med den tredje verdens kamp mot de 
to supermaktene. 

Det hindrer kampen mot den borgerlige staten og de borgerlige 
arbeiderpartiene osv. 
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SV-revisjonistene sin hovedlinje for arbeidet i fagbevegelsen er 
at den kapitalistiske staten skal overta alle store bedrifter og 
at SV og DHA i samarbeid skal administrere statsmonopolkapitalis
men. Derfor går SV inn for statsoppkjøp av bedrifter, derfor 
støtter SV dårlige lønnskrav. Derfor legger SV seg helt opp i 
ræven på DNA/LO-ledelsen, driver stre·ikebryteri og kommunisthets 
,og forsøke;r å overta DNA/LO-ledelsen sin rolle. 

' . . 
Dessuten ar)Jeider SV iherdie; for å knytte forbindelser mellom fag
organisasjoner i Norge og den fascistiske fagorganisasjonen i 
Sovjet. I til.felle verdenskrig mellom supermaktene er dette en 
sv~r trusel . mot i'olket i Norge. 

Disse trad.isjonene og linjene i fagbevegelsen må utraderes hvis 
fagbeveGelsen skal kunne styrke kampkraften sin. De personene 
som står for disse linjene må. brennemerkes og kastes fra alle · 
tillitsverv. Bare da kan fagbevegelsen bruke sin enorme pro
r;ressive styrke i kampen mot monopolkapitalen og imperialismen, 
i kampen for sosial.ismen. 

3. Kamp mot den reaksjonære "styrk politiet"-aksjonen 

DNA/LO-ledelsen har i hergen satt igang en ytterst svart "styr k 
politiet"-kampanje i fagbevegelsen. Ungdommen bl.ir utpekt som 
syndebukk for kriminaliteten. Det blir på.stått at kriminaliteten 
øker sterkt. Som viktigste middel til å forhindre kriminaliteten 
pekes ·det på. "styrk politiet". "Morgenavisen" og høyre følger med 
glede opp en slik reaksjonær kampanje. 

Men nå. er det slik at kriminaliteten ikke har økt så. mye, for
·brytelsene er ·derimot blitt råere. Dette viser at aksjonen bare 
er et påskudd for å styrke politiet. 

Monopolkapitalen trenger et sterkere politi i krisetider til å 
sette inn mot streikende arbeidere og for å forsvare streike
l:irytere. De som levde i 20-30-årene kan berette mye om hvordan 
politiet virker når arbeidsfolk går til kamp. 

Politiet har aldri vært og vil aldri bli en organisasjon som for
svarer vanlige arbeidsfolk. I politiledelsen i Bergen sitter den 
tidligere Sipa-sjef og kommunistjeger Asbjørn Bryhn og den berykt
ede Hynning-'.fonnesen som beordrer kommandoangrep mot ungdommer som 
vil ha et sted å være og som idag opptrer som fascistenes høye be
skytter i Bergen. En styrking av polit.iet er en styrking av disse 
reaksjoriære herrers makt og et forbered ende tiltak for å. innføre 
politistyre og fascisme i Norge. 

At en nevner forebyggende tiltak i re solusjonene som legges frem 
for klubbene, endrer . ikke noe på dette. Det tj ener bare til å. lure 
flest mulig til å. støtte den reaksjonære kampanjen. 

Den f--;,,rste forutsetningen for å opprette en politistat er et sterkt 
politi. Alminnelige politifolk som mener bra med arbeide~ <11tt, 
har . ingenting de skulle ha sagt. De har en steinhard administra
sjon og må lyde ordre. 

1t 

Som monopolkapitalens fremste redskap blant arbeidsfolk i Norge
er det naturl.ig at DNA/LO-ledelsen går i spissen for en slik 
aksjon. Det er og naturlig at SV følger med på ferden uten å 
reise motstand i fagbevegelsen. Kamp mot den reaksjonære "styrk 
politiet"-aksJonen til DNA. 

Nei til styrking monopolkapitalens politi. 

Avvis alle forberedende fremstøt for å innføre politistatmetoder 
og fascisme. 

4. For kvinnene sin kamp mot monopoJ Jcap italen 

Landsprogrammet for RV behandler de viktigste kravene sorn kvinn ene 
reiser på landsbas is. Vi oppfordrer alle interesserte til å lese 
dette. 

I Bergen har kvinnene sin kamp vært tilsk;je r pet p;'.l. en del områ.der 
i det siste, og Rød Val gallianse arbeider særlig for disse sakene 
nå.. 

- Kamp mot krisen - _fors var arbeidsp_1assene 

All erfaring viser at arbeiderkvinnene blir rammet først under øko
nomiske kriser. Innskrenkningene ved Salhus fabrikker vi.ser dette. 
Her i Bergen har vi ennå. ikke opplevd de store oppsi e;elsene E/-V 
kvinner p. g .a. krisen. Men ettersom krisen utvikler seg utov~r 
høsten og vinteren må vi regne med at kvinnearbeidsplassene blir 
hardt rammet. 

Rød Valgallianse støtter all kamp mot permJtterin ge r og oppsi~elser 
av kvinner. Vi oppfordrer kvinnemi til å holde høy beredskap og 
ikke finne seg i . kapitalens overgrep. Vi støtter fullt ut Kvinne
frontens tiltak for å gil. i spissen for kvinnene sin kamp pi'\. dette 
området. 

- Kamp mot politi ske oppsigelser 

Mange kvinner blir forsr,kt presset ut av jobben på. d_iskrt min erende 
og politisk grunnlag. 

Et typi s k eksempel er oppsigelsen av Halg jerd Skivenes på Diakon
issehjemmets sykehus j !\ergen. Denne kvinnen er aktiv i Kvinne
fronten og er og en aktiv fagforeninp;skYinne som vil organisere 
folk på jobben. Jiun er og medlem av AKP(m-1). Arbeidsgiveren 
gjorde fø r st f _o.rholden.e for hen-ne så. li-t e--t-r-i-v-e-l-ige- a-t , 10-e-n- m-er-
ville ha søkt seg vekk. Da hun likevel sto i jobben fikk hun be
skjed om at hun var oppsagt. Oppsigelsen var på. et klart dis
kriminerende og politisk grunnlag. Men Halgjerd Skivenes og 
,Kvinnefronten i Bergen reiste kamp mot oppsigelsen og arbeids
giveren måtte ta henne inn igjen etter forhandlinger med Kommune
forbundet. 
Rød Valgallianse støtter all kamp mot usaklige oppsigelser. 

Vi støtter fullt ut Kvinnefronten i denne som 1 andre saker. 
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SV-revisjonistene sin hovedlinje for arbeidet i fagbeve gelsen er 
at den kapitalistiske staten skal overta alle store bedrifter og 
at SV og DHA i samarbeid skal administrere statsmonopolkapitalis
men. Derfor. går SV inn for statsoppkjøp av bedrifter, derfor 
støtter SV dårlige lønnskrav. Derfor legger SV seg helt opp i 
ræven på DNA/LO-ledelsen, driver stre·ikebryteri og kommunisthets 
pg forsøker. ·å_ overta DNA/LO-ledelsen sin rolle. 

De~s~i ~n a~peider SV iherdi g for å knytte forbindelser ~ellom fag
organisasjoner i Norge og den fascistiske fagorganisas j onen i 
Sovjet. I til.felle verdenskrig mellom supermaktene er det ·te en 
BV!f)J truse.I mot i'olke t i Norge. 

Disse ' tradisjonene og linjene i fagbevegelsen må utraderes hvis 
faebe ver;e lsen skal kunne styrke kampkraft en sin. De perAonene 
som står for disse linjene må brennemerkes og kastes fra alle · 
tillitsverv. Bare da kan f a gbevegelsen bruke sin enorme pro
e ressi ve styrke i kampe n mot monopolkapitalen og imperialismen, 
i kampen for sosiali smen. 

,-· 

3. Kamp mot den r eaks j onær e "styr k pol i tiet"-aks ,jonen 

DNA/LO- l edelsen har i l~ r gen satt i gang en ytterst svart " s tyr k 
politiet"-kampanje i fagbe vegelsen. Ungdommen blir utpekt som 
syndebukk for kriminaliteten . Det blir påstått a t kriminaliteten 
øker s te r kt. Som viktigste middel t il å forhindre kriminaliteten 
pekes ·det på "styrk politiet". "Mor genavisen" og høyre følger med 
glede opp en slik reaksjonær kampanje. 

Men nå er det slik at kriminaliteten ikke har økt så mye, for
brytel s ene e r 'de rimot blitt råere. Dette viser at aksj onen bare 
e r e t påskudd f or å styrke politie t. 

Monopolkapitalen trenge r et sterkere politi i krise tider til å 
sette i~n mot streikende a r beidere og for å forsvare streike
bryter·e. De som levde i 20-30-årene kan berette mye om hvordan 
politie t vi rke r når arbei dsfolk går til kamp. 

Politi.et har aldri vært og vi l aldri bli en organi sasjon som f or
s varer van lige arbe i ds f olk. I poli t iledel sen i Ber gen si tte r den 
tidlige r e Sipa-s j ef og kommunistj ege r As b j ørn Bryhn og den berykt
e de li.ynning- f ønnesen s om beordrer kommandoangrep mot ungdommer som 
vil ha e t sted å vær e og som idag opptrer som f a scistenes høye be
s kytt er i Ber gen. En styrking av politiet er en styrking av disse 
r eaks jonære herrers ma kt og et forberedende tj_ l tak fo r å innføre 
politi styr e og f asci sme i Nor ge. 

At en nevn er f orebyggende tiltak i r esolusjonene s om legges frem 
for klubbene , endrer ikke noe på det t e . De t tj ener bare til å lure 
flest mulig til å støtte den reaksjonære kampanjen. 

Den først e forutsetningen for å opprette en politistat er et sterkt 
politi. Alminnelige politifolk som mener bra med arbeide ~ til.tt, 
har ingenting de skulle ha sagt. De har en steinhard administra
sjon og må lyde ordre. 

1't-

Som monopolkapitalens fremste redskap blant arbeidsfolk i Norge 
er det naturlig at DNA/LO-ledelsen går i spissen for en slik 
aksjon. Det er og naturlig at SV følger med på ferden uten å 
reise motstand i fagbevegelsen. Kamp mot den reaksjonære "styrk 
pali tiet"-aksjonen til DNA. 

Nei til styrking monopolkapitalens politi. 

Avvis alle forberedende fremstøt for å innføre politistatmetoder 
og fascisme. 

4. For kvinr1e ne sin kam p mot monopolkapitalen 

Landspr ogr ammet for RV behand l er de viktigs t e kravene sorn kv inn ene 
r e iser p å l a ndsbasi s . Vi oppfo r drer a lle i nt eressert e ti l å l ese 
dette. 

I Bergen har kv innene sin kamp vært tilskjerpe t på en de l område r 
i de t siste , og Rød Va l gal lianse arbeide r særl i g f or disse saken e 
nå. 

- Kamp mot krisen - forsva_:r:-_ arbeidsP.19:s~sene 

All erfari ng vi s er at arbe ider kvinn ene blir rarr~ et først under øko
nomi ske kri ser . Innskrenkningene ved Sal hus fabr ikker viser dette. 
Her i Bergen har vi ennå ikke oppl evd de s tore oppsigelsene a v 
kvinner p. g . a . kri sen. Men et t ersom krisen utvi kle r seg utov~r 
høsten og vint er en må v i r egne med a t kvi nnear be i dsplassene bl ir 
hardt ramme t. 

Rød Valgall,i anse støt te r all kamp mot permitteringer og oppsir:else r 
av kvinner. Vi oppfo r dr er kv innene ti l å hold e høy ber edskap og 
i kke finne seg i kapi tal ens ove r gr ep. Vi s t øt ter f ull t ut Kvinne 
f r ontens t iltak for å gå i s pi ssen f or kvi nnene si n kamp på dette 
område t . 

- Kamp mot pol it i ske oppsigelser 

Mange kvinner bl ir fo rsøkt presset ut av j obben på diskrimin erende 
og poli t i sk grunnlag . 

Et t yp isk eksempel er oppsige l sen av Ha l gj e rd Ski venes på Diakon 
i ssehj emmets sykehus J !\ergen. Denne kvinnen er aktiv i Kv i nne
fr onten og er og en ~ ct iv fagfo renings lCT inne s om vil organisere 
folk på j obben. Hun er og medlem av AKP(m-1). Arbe idsgiveren 
g jorde først forholdene for henne så lite trivel ige at noen hver 
ville ha søkt s eg vekk. Da hun likeve l sto i jobben f ikk hun be
skjed om at hun var oppsagt. Oppsi ge l sen var på et klart di s 
kriminerende og politis k grunnlag . Men Halg jerd Skivenes og 
Kvinnefronten i Ber gen r eiste kamp mot oppsi gel s en og arbeids
giveren måtte ta henne inn i g jen ette r forhandlinge r med Kommune
forbundet. 
Rød Valgallianse støtter all kamp mot usaklige oppsigelser. 

Vi støtter fullt ut Kvinnefronten i denne som i andre saker. 
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- Kænp for flere og billi~ere dar,hjem 

I Derr en er foreldre Of. sympatisører blitt møtt med politian,:,;rep 
n:'l.r de ville hindre at et daghjem ble sterkt i'orrin, ·:et av vei
byr: r: lng, Dette er den kommunen i landet der det bygp;es færrest 
daijhjern i forhold til behovet, Etter at Rådmannen sitt budsjett 
for 1975 ble lar,t frem ser vi klarere enn noen Ranr, BerF,en Kommune 
sin da:_'.h ;jemspolitikk, lJe kvinnene som trenc;s i arbeidslivet og 
som nyncs at de må være i jobb, får ordne seg selv, Finn dere en 
da{'.mamma eller vær klar over at dere i grunnen snylter på samfunnet 
når dere f~r en <la~hjemsplass. Betal utr,iftene selv. Vi stopper 
utbyr,r: ingen av dachjem og lover å skjære kraftig ned på omkost
ninr,cne for de vi dessverre allerede har i drift, Slik er Bergen 
Kommune en foregangskommune når det gjelder monopolkapitalen sin 
da1,hjemspoli tikk. Dette gjør og at forholdene ved daghjemmene blir 
sv,.rrt vanskelige. 

Hød VaJ.eal lianse støtter fullt ut kvinnene sin kamp for flere og 
billirere daginstitusjoner og vi støtter Kvinnefronten sin aksjon 
f or å oppnå dette. 

- not splittelse av Kvinnefronten 

I DerGen har forskjellige linjer for kvinnene sin Kamp stått skarpt 
mot hverandre. Dette har særlig vist seg i angrepene på Kvinne
fronten. 

En del kvinner i SV har gått i spissen for å splitte Kvinnefronten 
r,anr pil. ga.nr; samtidir; Eom de ved passiv.i.tet har sabotert de kampe r 
fronten har ført. Netoden som er blitt brukt har vært mistenkelig
r;jøring av kommunistene i Kvinnefronten og anti-kommunistisk hets 
av mest reaksjonære sort. 

Da splittelsesforsøkene ble slått tilbake meldte splittelses
makerne seg ut og Rikk til offentlige angrep på Kvinnefronten. 

Rød Val r.;allianse støtter Kvinnefronten sin politikk fullt ut. 
Avslør SV-revisjonistene sin reaksjonære kvinnepolitikk. Styrk 
Kvinnefronten - den eneste av kvinneorganisasjonene som kan gå i 
spissen for arbeiderkvinnenes kamp mot monopolkapital og all 
kvinneundertrykking. 

5, Full støtte til ungdommens kamp liili 
I landsprogrammet til Rød Valgallianse står det et eget kapittel 
·om ungdommen som bør studeres nøye, Det som tas opp der og de 
landsomfattende kampsakene til ungdommen, tas ikke opp her. 
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Ved tariffoppgjøret må vi være på vakt mot Kleppe-pakker, subsidier 
og skattelette istedenfor gode lønnstillep:g. Slike tiltak er 
lureri fra ende til annen og betyr som regel at arbeidsfolk må sub
sidiere sine e~ne subsidier. Dessuten betyr det en kraftig uthul
ing av forhaudlinr;s- og streikeretten og en utvikling i retning av 
det korporative samfunn som Mussolini i sin tid opprettet i Italia. 
Vi må ikke la oss lure av statistisk sentralbyrå sine tall for real
l0nniaøkninp;en. De rer:ner inn direktørlønner, overtid og akkord og 
de regner ikke inn økning i skattetrekk, Dessuten undervurderer 
de vanlige arbeidsfolk sine utlegg til bolig og mat. 

Rød Valgallianse mener at 307' l0nnsølming "ed tariffoppgjøret er 
et minimum bare for å oppretteholde levestandarden og ta ut en del 
av produktivitetsøkningen . 

Kamp mot alle permitteringer og oppsigelser 

Reie krav om store lønnstillegg ved tariffoppgjøret 

Velt følgene av krisen over på de som skaper den; monopolkapitalen 

2. St yrk. fagbever;elsens kampkra.it - e.nne ~ pa Kl assekampe'ns grunn 

Fagbevegelsen i Bergen har stolte kamptradisjoner fra streikekamper, 
økonomiske og politiske kamper, kamper mot imperialisme og rea ksjon, 
og kamp mot fa scismen. 

Men der er or, en annen tradisjon i fagbevegelsen. Det er tradi
sjonen med oppkjøp av ledende tillitsmenn. Konrad Nordahl var 
klubbformann på BMV-Laksevåg. Forrige klubbformann Gunnar Si mons
vik, er politisk sekreta:ir f or Per Kleppe. Det er tydeli~ at denne 
tradisjonen videreføres idag. Folk som til å begynne meå ser ut 
til å være bra, blir kjøpt opp av kapitalen. Disse folkene driver 
et lurt spill.for å hindre klassek ampen . 

LO/J)NA-ledelsen har brutt med kamptradisjonene . Idag har denne 
ledelsen et kvelende grep over mange arbeidsplasser. Hn tillits
mann som Sakseide fører også en udemokratisk og reaksjonær linje 
i fagbevegelsen. LO/UNA-ledelsen og Sakseide drev i praksis 
streikebryteri under konflikten ved Jernstøperiet. Slik ser vi 
hvordan "arbeider"-borp;e re blir bestukket av kapitalen for å 
drive klasseforræd eri mot den klasse de springer ut fra . Slik 
ble DIIA/LO-ledelsen og ska pt fra begynn elsen av . 

En annen lammende tradi s jon som DNA/Lo-ledelsen har arbeidet hardt 
for å fremme i fagbevegelsen er økonomismen eller trade-unionismen, 
dvs. å bare ta opp økonomiske og arbeidsmessife forhold. Lenin 
beskrev denne tradisjonen slik: "Arbeiderklassens trade-unionist
iske politikk er nettopp arbeiderklassens borgerligL p~o~ 
Denne tradisjonen hindrer arbeiderklassen i å spille en ledende 
rolle i kampen mot monopolkapital og imperialisme på alle felter. 
Det hindrer solidaritetsarbeid med den tredje verdens kamp mot de 
to supermaktene. 

Det hindrer kampen mot den borgerlige staten og de borgerlige 
arbeiderpartiene osv, 
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Det har og gitt seg utslag i varsler om mulige permisjoner og 
færre arbeidsplasser ved 'BMV i Vik.en og ved at Narntvedt måtte 
reddes av AS Stormbull, mens mange arbeidere fikk sparken. Inn
skrenlmingene ved tekstilfaorikken i Salhus er nok et eksempel. 
Dessuten vet vi at en del bedrifter produserer for lager . 

Olje-"eventyret" omfo r mer virlmingene av krisen her i område t. 
No.en steder utsette s krisen en del. Andre steder sk,ierpes den 
ekstra mye. Det ser ut som krisen i kke vil ali ut for fullt her i 
Berccn før til høsten og vinteren. 

Monopolkapita ] en r.; riper til harde tiltak fo r å skyve virkningen av 
krisen ov~r på arbeiderklassen, mindre kapitalister og nærings
drivende og andre lag av folket. 

I fagbevegelsen går DNA og SV i spissen. DNA/LO-ledelsen sitt 
store propagandanummer er at arbeiderkl assen kan redde både mono
polkapitalen og seg selv ved å spenne inn livremmen . Så går de i 
spissen for å s i at enten godtar du mindre l ønn e ller så mister du 
arbeidsplassen. 

~I~ 
Når du så mister arbeidsplassen så går DNA/LO-ledelsen i spissen 
for å mo tarbeide de som vil kjempe aktivt for å beholde arbeids-
plas sene. ---

Denne taktikken følger ledelsene i bedriftene. 
På BMV i Viken har ledelsen oppfordret arbeiderne til åta lengst 
muli g "ferie" og skremt dem til å godta små tillegg i særforhand
linr:er. 

Dette øker bedriften sin pr.of i tt, men hj e lper ikke det minste. på 
den overproduksjonskrisen s om slår ut i færre kontrakter. 

Rød Valgallianse sier at det kapi talisti sk_e systemet selv skaper 
kri sene . Under k r isene går monopolkapi talen til hardere tiltak 
for å. utbyt te arbeidsfolk mer og sikre sin monopolprofitt. For 
arbeiderklassen finnes der bare en måte å møte det te på - skjerpet 
klassekamp mot krisen, ve l t følgene av krisen over på monopolkapi
talen. 

DNA spill er den gamle platen som de brukte i 30-årene . De har 
sittet med regjeringsmakten i 35 år av de 40 årene. Ved sitt 
klassesamarbeid har de ført arbeiderklassen tilbake til utgangs
punktet. 

De nye 30-årene står for døren . Men denne gangen skal vi ikke 
følge sosialdemokratiets vei. Denne gangen er det nødvendig å 
nekte oppsigelser, · nekte å .!ill ved oppsigelser, okkupere bedriften 
om nødvendig, og reise parolen: Et sosialistisk Norge for å sikre 
arbeidsplassene varig. 

12. 

- Klassekamp også blant ungdommen 

Bergen Unge Høyre er storborgerskapets organisering av ungdommen. 
Det er den mest konsekvente arbe ider- og ungdomsfiendtlige organi
sasjonen blant ungd ommen . Her kl ekkes ut fascister, her finner 
ny- nazistene størst gj e11l<lang for de kriminelle ideene sine. 

Sosialistisk Ungdom i Bergen (SU) representerer den moderne revi
sjonismen blant ungdommen. Moskva-ågentene i Kommunistisk Ungdom 
har et godt grep om Bergen Sosialistisk Ungdom. 

Begge disse organisasjonene representerer hver på sitt vis den 
vikti. p; Ate kra ften monopolbor"errJlcapet har ti l tt uokad eli Gr, jøre 
den kampkraften ungdommer i Bergen utgjør. 

Bare Rød Val gallianse støtter konsekvent ungdommen sine inter
esser og krav. Og Rød Valgallianse sier klart ifra om at den 
sosialistiske revolusj onen og proletariatets diktatur er det 
eneste som kan ga r antere ungdommen en trygg framtid der de unge 
sammen med r e sten a v de t arbeidende folket er herre i sin egen 
stue. -

Her i Ber gen arbeider Rød Valgallianse nå særlig med følgende 
saker: 

- Kamp mot arbeidsløsheten blant ungdommen! l . _;\. 

Krisen i kapitalismen har sammen med monopolborger skapets jakt 
på oljeprofitt gjort Ber gen_ til den kommunen i fylket med størst 
arbeidsløshe t . Omlag 1/3 av de registrerte arbeidsløse (på lands
bas is) er under 25 år. I juni var det registrert over 400 arbeids
løse i Ber gen , i tillegg kommer permiterte, deltidspermiterte og 
all den ungdommen sora ikke registreres. De s iste får heller ikke 
et rødt øre å leve for, men er helt avhengig av foreldrenes øko
nomi. Disse tallene vil ølce f ramover, - og vil ramme ungdommen 
hardt. 

Sl ik r amme r krisen arbeidsfolk, og sjølsagt er DNA og SV travelt 
opptatt med krisesamar beid, med å hj elpe monopolborgeren Reksten 
og Aker-konsernet ut av lmipa. Dette er oppk jøpet av BMV-aksjer 
eksempel på. De løper monopolborger nes ær end under påskudd av å 
"redde arbeidsplasser". Virkeligheten er at ingenting er bedre 
for Aker-konsernets profitt enn at staten går inn som aksjonær. 
For det er ingen større og sikrere kapitalkilde enn staten når 
AJcer-konsernet skal konkurrere om profitten på oljeboringsplatt
former! Slike falske "arbeider"-ledere må ungdommen vende ryggen! 
Det er bare en konsekvent klassekamp mot arbeidsløsheten som 
hjelper. 

Rød Valgallianse oppfordrer arbeidsløs ungdom i Bergen til å 
organisere seg og stille krav mot arbeidsløsheten, - rett til 
arbeid. 
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Rød Valgallianse støtter kravet om at arbeidsledig ungdom må ha 
full rclt til arbeidsløsltetntrygd. 

- InnI_r.:1-_ lærlingenes krav: Dagskole nå! 

Lærlinr;ene i Bergen har i flere år ført aksjon for dagskole, og 
de er blitt møtt med utmattelsestaktikk og tilbud om ubrukelige, 
holsefarlige lokaler. YLI er den organisasjonen som fører kampen 
for dagskole. 

Hød Vale;allianse gir full støtte til aksjonen. 

- Kamp mot nedlegging av tanks og U.Pihl - mot mammutskole~ 

Over 3 000 unce blir nektet rett til videre utdanning i Bergen. 
DNA ha r planlagt at u. Pihl og Tanks gymnas skal rasjonaliseres 
vekk. Det er ennå uavklart hvorhvidt planene også omfatter 
mammutskoler. 

Rød Valgallianse støtter krav mot nedlegging av Tanks og U.Pihl, 
og støtter Norges Gymnasiast Samband sitt krav om maks. 420 
elever pr. skole - nei til mammutskoler! 

- Nei til SUs avsporing av kampen - mot a lternativt gymnas 

Sosialistisk Ungd om som flere ganger har sveket skoleungdommens 
kamp i Bergen, har i denne situasjonen et "tilbud" t il ungdommen: 
Alternativt gymnas. Dette er ytterst reaksjonært fordi: 

I. Når skoleungdommen står i forsvarsposisjon pga. rasjonaliser
ing til s tat/fylke/kommune, avleder aksjonen. for "alternativt 
gymnas" kampen. 

II. Aksjonen sprer illusj oner om at ungdommen kan få et "fritt 
gymnas under kapitalismen. 

III.Et slikt gymnas vil kunne 
skoleungdommen - vekY-f~r~a- ~~,r~~~,~~-=, 
unge. 

den mest progressive 
fII mes t eparten av de 

Rød . Valgallianse vil bekjempe de revisjonistiske ideene om et 
"Al ternativt"gyrnnas. 
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_I I I .Arbeidsprogram 
Bare et sosialistisk samfunn kan sikre intere ssene til arbeider
klaooon og andre deler av det arbeidende folket. Under kapital
ismen vil arbeidsfolk igjen og igjen forsvare seg mot overgrep fra 
utenlandsk imperialisme, monopolkapitalen og dens statsa pporat. 
Rød Valgallianse vil på alle felter støtte og delta i denne for
svarskampen. Vi vil legge vekt på å øke forståelsen for at ingen 
resultater i dagskampen er varige så lenge kapitalisme og utbyttinR 
bes t.lr. 

;;' -5),,:' ' ' -

I 
~ 

1. Kamnen mot krisen 

·, __ " 
...... 

JKLEPfE j S 
P~tdze lø~ni nq 

De politiske og økonomiske krisene som herjer hele den kapitalis
tiske verden, også Sovjet og Øst-Europa, er innebygd i selve det 
kapitalistiske systemet . Årsakene er nærmere behandlet i lands
programmet for Rød Valgallianse. Her i Bergen har krisen fore
løpig gitt seg utslag i Reksten sine krumspring for å skyve virk
ningene av krisen som han har vært med på å skape, over på arbeids
f olk. Nedtrappingen av anlegget på Hanøytangen er et eksempel. 
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8 . Arbeiderklassen går i spissen for kampen mot monopolkapitalen 
o~erialismen 

Mot monopolkapitalen og dens partier står arbeiderklassen. Arbeid
erne må selge sin arbeidskraft for å leve og monopolkapitalen lever 
av å tiler:ne seP, de verdiene som blir skapt av arbeiderklassen. 
Arbeiderklassen er den best organiserte or, mest kampkraftige og revo, 
lusjonære klassen . Bare den kan gå i spissen for kampen mot mono
polkapital og imperialisme for en sosialistisk revolusjon. 

Arbeiderklassen i Bergen har stolte kamptradisjoner å se tilbake 
på liksom strilene rundt Bergen. Ved bruddet mellom DNA/NKP i 1924 
tok store deler av arbeiderklassen her stilling for NKP sin riktige 
linje. 

~ 

Arbeiderklassen kjempet hardt mot (le reaksjonære bevegelsene i 
1920- og 30- årene. Under krigen kjempet den mot de tyske okku
panter og de hjemlige samarbeidereder BDS (dominert av BP/Veste
gruppen) spilte en stor rolle. Etter okkupasjonen hadde NKP stor 
tillit blant folk, og f.eks. i Laksevåg ble partiet det største i 
kommunestyret. Dette viser rut arbeiderklassen ville gå 1 retning 
av kommunismen og bryte med borgerpartiene også DNA . Klassen her 
deltok i kampen mot NATO og mot beredskapslovene. 

Den kjempet mot EEC, og 1 den senere tid har proletariatet 1 Bergen 
vist stor kampkraft i kampen mot dyrtiden og mot politiske opp
sige.lser. 

I årtier har arbeideraris tokratene og monopolborgerne i DNA/10-
ledelsen arbeide t for å kue arbeiderklassen me d klassesamarbeids
ideen. Dette har svekket klassen sin kampkraft i stor grad. En 
forutsetning for å reise kampen er derfor å kaste av seg det sosi
aldemokratiske åket. 

Tdag ~rer SV frem på scenen som den n }'e kraft for å få arbeids
folk vekk fra kampens vei og revolusjonen. Også SV-revisjonismen 
må knuses for at arbeiderklassen sin kampkraft skal kunne ut%olde 
seg. 
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- Kamp mot reaksjon og fascisme! 

Unge Eøyre prøver ivrig å sverte og svekke ungdommens kamp. Nå 
planlegger de ved kupp og lureri å kvitte seg med den lokale kamp
ledelsen i Norges Gymnasiast Samband. Hvorfor? Fordi det er en 
kampledelse som har tatt avstand fra nynazister og fascister i 
Nor"e, Gy=aeiaet Samb* 

Rød Valgallianse vil føre en uforsonlig kamp mot Unge Høyre. Rød 
Val r,allianse støtter kampen for forbud mot nynazister og fascister 
i Norges Gymnas i as t Samband! 

En trippelallianse av lokale kommunale sosialdemokrater, Høyre og 
politiledelsen har gått til en voldsom offensiv med ungdomshets og 
krav om styrket politi. 

Statistikken viser at voldsforbrytelser blan(t ungdom øker ganske 
lite. Derfor er påstandene om ste r kt økt ungdomsvold et eksempel 
på den gamle historien om fjæren som ble til fem høns. Den er et 
påskudd for å få e t sterkere politi som kan settes inn mot kjemp
ende arbeidere og ungdom når de vil forsvare seg mot krisen. 

De tre største " enkelttilfellene" av vold de siste årene 1 Bergen 
har pol! ti stormtropper under ledelse av Bryhn og Rynn.in g ~'onne sen 
sjøl stått for. 

For noen år siden okkuperte uorganisert ungdom i Bergen et gammelt 
hus i Fosswinckelsgt., for å få et sted å være. Politiledelsen 
beordret kom.~ando-angr ep på den og kastet dem ut. Da ungdommene 
ville snalcke med ordføreren og masjerte inn i Rådhuset, beordret 
politiledelpen i g jen angrep med hunder og utøvelse av brutal vold. 

For ikke lenge siden beordret politiledelsen på nytt et brutalt 
angrep på yrkesskoleelever som skulle på dans i Yrkesskolen. 

Det er de tte politiet trenger flere bevilgninger til. Det passer 
godt inn i mønsteret at Dryhn og Rynning Tønnesen har nektet å 
etterforske virksomhe ten til nynazistene i Bergen. Nynazistene 
sitt program går j o ut på å anvende den mest bestialske terror 
mot arbeiderklassen og folket. 

Sparlc de egentlige voldsforbryterne : Asbjørn Bryhn og Rynning
Tønnesen! 

Rød Valgallianse vi l arbeide f or å avsløre den reaksjonære hetsen 
mot ungdommen! Vi støtter ungdommens kamp mot denne offensiven som 
er satt i gang av "arbeider"borgere i DNA. Enhet arbeidere og 
ungdom i kampen mot monopolka pitalens kriminalpolitikk: 
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- Kamp mot kommunens realcsj onære m1edomspoli t ikle 

Det som prep,cr ungdommens situasjon i Berp:en i dag er massearbeids
løuhci, rnaneel pil frili<l nt ilbud, ncclp.rioritering av alle tiltak som 
kan skape s lci kkeltge miljøer for unp:dommen i drabantbyime. 

Ber~en kommune p:år her som andre steder i spissen for å sette 
monopolkapitalens politikk ut i livet lokalt. Hvis det ikke var 
slik at vi har en flott unc;dom som ikke lar ser, knekke og lure så 
lett, ville denne byen ha vært et helvete for lenge siden, 

Rød Valgallianse støtter alle kamper mot kommunens reaksjonære 
unr;doms politikk, Avslør de skinnhellige sosialpolitikerne i by
styret. Få de ansvarlige frem i lyset - avslør all råttenskap, 

(~ 'li 

• 6. Kamp mot d en reaksjonære 
kommunepolitikken 

- Avslør budsjettpolitikken. 

Kommunen sin budsjettpolitikk 
er lagt opp etter monopol
kapitalen sine behov. Derfor 
betaler herskerklassen stadig 
mindre skatt, mens arbeiderfolk 
tynge s ned av skattebyrder. 
Derfor nedprioriteres alle 

' tiltak som gagner arbe idsfolk, 
me ns monopolkapitalens vei -
og bygg eplaner osv. settes ut 
i livet i stort tempo . Monopol
kapitale n bruker kommu nebud
sj e ttet som et redskap for å 
skyve byrd ene av krise n som 
den skaper ved sin profittjakt, 
over på 1) de svakeste i 
samfunne t , s yke , handikappede, 
trygdede osv. og 2 ) på alle 
ar beidsfolk. 
Når nå kommunepampene står frem 
og skr:yter av at d~e_haLf å~t~t~
orden i kanmunens økonomi, 
betyr det at de har lykkes i å 
legge større utgifter over på 
arbeidsfolk slik at monoploens 
profitt kan fortsette å gå i 
været . 

2.0 

Sosialtistisk valgforbunds 
løsning på pr oblemet er at 
kommunestyret må få rett til å 
disponere over mer av kapitalen 
i denne byen . De går altså inn 
for at monopolkapitale_ns tro 
tj e nere skal få lov til å 
arbeide mer aktivt for å styrke _ 
monopolkapitalen. De går inn 
for å løse kapitalens problemer 
ved å lette overgangen til stats
monopolkapitalisme. Dette vil 
Øke byrdene til arbeiderklassen. 
Sosialistisk Valgforbund deltar 
i avstemninger over de dårlige 
alternativer for folket som 
budsjettet inneholder. Sosialis
tisk Va lgforbund godtar hele 
det forrærler iske spillet som 
budsjettdebatten i kommunestyret 
er. 

RØd Valgallianse vil ikke delta 
i diskus joner om de folke
fiendtlige alterna tiver som 
monopolkapitalens tro tjener, 
finansrådmannen, legger frem 

Derfor er SV et helt nødvendig parti for monopolkapitalen, når folk 
vender oeg fra DNA, reiser kamp og begynne r å gå i r etn1ng av Hød 
Yaleallianse. 

SV i He rge n er ikke noe unntak fra SV sentral t. 
Bjørn Gullachsen står først på SV sin liste i Bergen, Han hører til 
de varme forsvarere for det fascistiske Sovjet, for innføringen av 
fascismen i lndia og for revisjonistpa rtiets forsøk på å g jeninnføre 
fascismen i Portugal med støtte f ra Sovjet, 
Se på hva som kjer i Portugal, så vet du hva det betyr å støtte et 
revisjonistparti . som SV. 

SV g ikk inn for at staten skulle hjelpe Reksten or; Fred Olsen (Aker
gruppen) ut av vanskene etter vanvittige olje-spekulasjoner ved å 
kjøpe aksjene til Rekst en, Dette er en styrkine av statsmonopolkapi
talismen, 

SV g ikk i Samorg, toget l,mai, med bl. a. DNA-pampen Peder Stokke, som 
på første side i BT i realiteten sa at han går inn for politiske opp
sigelse r, I samme toget gikk den reaks jonære fagforeningspampen, 
Sakseide, som var leiet av Bergensreaksjonen for å hetse mot progressive 
fra vikingskipet den 17 ,mai, Dette er samarbeid med DNA og andre 
reaksjonære fagforeningspamper, 

Fra Samor g, toget l,mai ropte SV'ere det reaksjonære Libertas-slag
ordet: "Avslør AKP". 

Dette er et eksempel på den groveste kommunisthets. 

SV her i byen har ikke løftet en finger for å drive aktivt streike
støttearbeid. 

Under den aksjonen mot kommunebudsj ettet som fagorganisasjoner og 
interesseor ganisasjoner reiste høsten 1974, satte SV i gang sin egen 
SV-budsjett-aksjon me d mottoet at folk som var enig i SV's grunnsyn 
kunne delta. 

Dette skulle ta initiativet ut av hend ene på massene og ove r til SV 's 
representant i bys tyret og skaffe s temme r til SV - et eksempel på 
sabotas j e av kampen og s t emmefiske, 

Under budsjettdabatten holdt Gullachsen en manende appell til sine 
kommune styr ekollegaer i DI-fA, Høyre, DNF osv. Han sa at Dergen kommune 
kontrollerte en altfor liten del av kapitalen i ko mmunen. Nå var det 
på tide at bystyrerepresentantene tok hånd om utvikl ingen i byen. I 
praksis ville dette ha be tydd nærmere sammerismel ting av rnonopolkapi tal 
og kommunestyre, en utvikling i r etning av statsmonopolkapitalisme. 

I tillegg ti l a lt dette går SV fra s itt eget program når det passer 
seg slik. Hverken i kampen mot momsen, for sjølbestemt abort eller i 
kampen for f iskeri grensen har SV fulgt sitt eget program. Det t e vi ser 
at SV lover og lyger akkurat som, d~ andre bo-1:gerlige par tiene. 
Fremgang for SV betyr at den borgerlige innflytelsen i arbeiderklassen 
og blant andre progressive blir styrket, Det betyr at deL sosialimpe
rialistiske og fascisti ske Sovjet skaffer seg større støtte i Norge, 
En kraftig tilbakegang for SV ved valget er en stor seier for arbeider
klassen, 
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7. Inr;en støtte til Sosialistisk Venstreparti 

.F'or å lure arbeidsfolk og andre som begynner å avsløre DHA og gå 
tll venBtre, sier herBkerklassen at SV er et sosialistisk parti, 
mer sosialistisk enn DNA. Dette er ikke riktig. 

SV er et borgerlig arbeiderparti med en reaksjonær politikk selv 
om det kler seg i rød frakk. Fordi SV er så ivrig etter å frem
stifle seg som sosialistisk og revolusjonært i ord, er det dob
beltforræderiskog farlig for arbeiderklassen og de progressive. 
Men hvis -vi ser på det virkelige innholdet i SV sin politikk, · 
finner vi følgende: 

- SV støtter den sovjetiske sosialimperialismen og den fascistiske 
etaten Sovjet. 

- SV støtter Indira Gandhi, som med hjelp fra Sovjet innfører 
fascismen i India. 

- SV er den sovjetiske sosialimperialismen sin fremste agent i 
Norge og partiet inneholder en kjerne av sovjetiske femte
kolonister. 

- SV ser med velvilje på at revisjonistpartiet går i spissen for å 
gjcnninnføre fascismen i Portugal. De kaller dette for "revolu
sjon". 

- SV sabot e rer kampen mot USA-imperialismen. 

- SV går i spissen for å styrke statsmonopolkapitalismen i Norge 
med sitt programpunkt om nasjonalisering av bedrifter og med 
sin revisjon a v marxismens politiske økonomi.~ . 

- SV går inn for samarbeid med DNA. 

- SV motarbeider streikestøttearbeidet. 

- SV går i spissen for å bekjempe kamplinjen i de progressive 
masseorganisasjonene som Kvinnefronten, Aksjon Kyst-Norge, og 
for å så splittelse der. 

- SV motarbeider studentenes husleiestreik og gjør felles sak med 
De konservative studenters forening for å bekj empe kamplinjen og 
kommunistene på universitetet. 

- SV går i spissen for kommunisthetsen i progressive masseorganisa
sjoner og på universitetet. 

- SV saboterer kampen mot fascismen. 

- SV saboter er og motarbeider i praksis alle de kamper folk fører 
idag. . 

- SV sprer den livsfarlige illusjonen at sosialismen kan vinnes 
gjennom valg og ikke-væpnet masseaksjon. 

Det er bare i~ SV forsøker åkle seg i rød frakk for å lure folk. 
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i sitt budsjett-forslag. Vi vil 
ikke gå til skjendige 
"kompromisser" med noen av de 
andre partiene over reaksjonære 
alternativer. 
Rød Valgallianse vil støtte 
alle aksjoner mot det reaksjonære 
ko1111\unebudsjettet. 

* - Kamp mot sosial nedrustning 

Sosial- og sykevesenet i kommunen 
blir bygget ned i forholdsvis 
rask takt i forhold til de 
problemene s om mo nopolkapitalen, 
staten og kommunen selv skaper. 
Stadige flytninger, hardere 
arbeidsmiljø, dårligere 
økonomiske kår for breie lag 
av folket, skaper mer fysisk 
og psykisk sykdom. 

Krisen f o r sykepleiere, sosia l
arbeidere osv., og for pasienter 
og klienter ved alle slags 
institusjoner har lenge vært 
stor. Kjempemessige invester
inger er gått med til å bygge 
den nye sykehusgiganten på 
Hauke land . Bergenserne sier at 
her kunne en ha fått fl ere mindre 
sykehus bare for det som er gått 
med til å grave ut det digre 
hullet i fj ellet under syke
huset . Dette er ren subs idiering 
av entreprenørkapitalen med 
skattepenger. 
Uteseksjonen ved sosialseks jonen 
i kommunen er nesten blitt 
nedlagt. Utbygging av avrusnings
stasjonen i sentrum blir det 
ikke noe av. På felt etter felt 
nedbygges sosiale tjenester. 
Rød Valgallianse støtter sosial-· 
og helse-arbeiderne sin kamp 
mot rasjonalisering og for
verring. Vi mener at kommunen 
sammen med det sentrale stats
apparat går i spissen for å 
skape problemene for folk på 
disse områdene. 
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- Kamp mot bolignød og 
.boligdyrtid 

Så lenge kapitalismen eksisterer 
vil det finn es bolignød og 
boligdyrtid. Særlig er det 
kroniske boligproblemer i stor
byene på grunn av monopolkapitalen 
sin folkeflytting og sentraliser
ing. Vi har valgt å bruke 
Fyllingsdalen som et skrekke ns 
eksempel på hvordan boligpolitikken 
til en kommune er under kapital
ismen. Fyllingsdalen er utelukkende 
bygget for entreprenørkapitalen 
og storfinanse n sin profitt. 
Gjennom boligbyggelagene og 
Statens hus ban k skrus innskudd, 
avdrag og husleier opp og de 
pengene som tas fra folk sprøytes 
rett ut igjen til entreprenør
kapitalen f or å sikre dens 
profitt. Folk er blitt revet opp 
fra gamle miljøer og plassert i 
dyre leiligheter er muligheten 
til sosialt samv ,J>r er svært 
liten, der ungdommen i stor grad 
blir presset i retning av 
drikking og kriminalitet, der 
kvinnene blir låst til hj e mmet 
på grunn av mangel på arbeids 
plasser. Dette skaper svære 
økonomiske, sosiale og psykiske 
problemer. Det avler kriminalitet. 
De t tjener ungdommen til ære at 
ikke flere kommer på skråplanet. 
Samtidig med at disse draban t
byene blir bygget, blir folk 
tvunget vekk fra de gamle 
miljøer gjennom sanering og 
trafikk-forslumming. 

Rød Valgallianse i Bergen støtter 
alle. kamper mot sanering som 
ikke er på beboerne sine egne 
vilkår. Vi støtter a ll e kamper 
mot sanering som ikke er på 
beboerne sine egne vilkår. Vi 
støte 
støtter kampen mot husleieøk
ninger og for arbeidsplasser n~hj-•* 
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- Kamp for god og rimelig 
kollektivtrafikk 

I Bergen har trafikk-politikken 
to hovedformål. For det første 
å bygge motorveier ut fra behovet 
for monopolkapitalens tung
transport, f.eks. til Mongstad 
(Åsa~eveien) og til det planlagte 
indu str io01r5dct ved Flesland 
(Fana-motorveien). For det andre 
A presse flest mulig privatbiler 
ut og inn av sentrum hver dag · 
til glede for utenlandsk 
imperalisme i bil- og olje
virksomheten og norsk monompol 
kapital knyttet til privat
bilismen. 
Dette e r de viktigste årsakene 
til at kollektivtrafikken blir 
stadfg dårligere og til at 
bygging av bane blir utsatt til 
etter motorveibyggingen. Den 
økte privatbiltrafikken vil 
avta hvis vi får -et banesystem, 
derved vil også påskuddet om 
nøctvendighet av motorvei ut 
fra arbeidsfolks behov for
svinne. Alle arbeidsfolk 
blir hardt rammet av denne 
politikken som forlenger arbeids
dagen med en time eller to 
daglig til arbeidsreiser og 
som tvinger folk til å kjøpe 
privatbil. 
Røct Valgallianse støtter aksjoner 
for god og billig kollektiv
trafikk. Vi støtter sporveis
arbeidernes kamp mot nedlegging 
av linjer og arbeidsøkende 
rasjonaliseringer. 

* - Kamp mot sparetiltak i 
skoleverk-e 

Klassene blir stadig større og 
færre lærere skal undervise 
flere elever på kortere tid. 
Stadig diktater ovenfra skaper 
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uro og forbitrelse blandt de 
som jobber i skolen. 
Kommunen sitt skolebudsjett 

. skjæres så mye ned at nesten 
alle sosiale tiltak utenom 
selve undervisningstiden faller 
bort. I Fyllingsdalen og 
andre steder er skolene full
stendig . sprengt p.g.a. kommunen 
sin usosiale bolig- og skole
politikk. 
Lærerne og. deres organisasjoner 
har fler~ ganger - reist kamp 
mot det som skjer og derved 
hindret eller utsatt forverrings
til tak. 
Det nye kommunebudsjettet må 
møtes med harde aksjoner dersom 
forverringen ikke skal fortsette 
i økt målestokk. 
RØd Valgallianse støtter elevene 
og lærerne sin kamp mot spare
tiltak og rasjonalisering i 
skolen. 

* 7. Kamp mot reaksjon og fascisme 

I løpe't av den siste tiden har 
her vært en særlig lokal utgave 
av hetser mot marxist-lenin .,ster 
og andre progressive. 
Politiske oppsigelser, hets
kampanjer fra avisredaktører og 
journalister som er betalt for 
det, annonsekampanjer og ut
talelser fra reaksjonære offiserer 
og fra reaksjonære tillitsmenn 
som Stokke og Sakseide gjen
skaper nå d et miljøet som drev 
frem de norske fascistene i 20-
og 30-årene. 
"Bergens Tidende", "Morgenavisen" 
og "Bergens Arbeiderblad" 
tjener lydig monopolherrene sine. 
På univer·site·te·t-og -1- en del 
av de progressive masseorg
anisasjoner går Sosialistisk 
Valgforbund 1· spissen for den 
reaksjonære hetsen. Men disse 
anslagene mot de progressive, 
mot arbeiderklassen og folket 
får ikke på upåaktet hen. 

~ 
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folkets interesser. Dette gjelder saker som EEC:, NATO, momsen, be
kjempelse av streiker og arceidskamper _o~v. 

Lederne for DNA/LO sitter selv i spis s en for flere store private og 
statl ;_ge bedrifter. De administrerer banker og f , -rs·ikringsselskap 
snm kapi.talister. 

Harry Hansen, tidligere DNA-ordfører i Bergen, nå på Stortinget, er 

et typisk eksempel på sammensmeltingen mell•m.kommunestyre, private 
og statlige monopoler og DNA. Han sitter i styret for Munck som er 
kontrollert av Bergene Privatbank og delvis statsfinansiert etter 
krisen for noen år siden. Han sitter og i styret for Det norske 
Luftfastaselskap (SAS). 

Høyre er det partiet som selv klarest gir uttrykk for at det er mono
polkapitalen sitt parti, selv om det av og til frir litt til mindre 
borgere. Mellom Høyre og Libertas er det nære forbindelser. 

I Bergen er Det Nye Folkepartiet større enn d e fleste steder. Partiet 
sitt organ er "Bergens Tidende"r" For tiden er Gjesdal fra dette partiet 
varaordfører. Gjesdal er økonomisjef i Westfal-Larsen som har den 
største eierandelen av "Morgenavisen" og "Morgenavisen" har nært sam
arbeid med " Bergens Arbeidervlad" på flere felter. 

Dette er et slående uttrykk for hvordan monopolkapitalen har bortimot 
full kontroll med "ytringsfriheten" i Bergen. Med en del taktiske 
forskjeller arbeider alle partiene i det sittende bystyret for å 
styrke monopolkapitalens diktatur. I monopolkapitalens aviser, radio 
og TV får vi stadig høre om skillet mellom borgerlige og s osialist
iske partier. DNA regnes til de sosialistiske partiene. Dette er 
en lodrett løgn som herskerklassen har interesse av å spre for å lure 
arbeidsfolk. Valg"kampen" mellom DNA, Høyre, DNF og de andre partiene 
er stort sett spillfekteri, for å gi folk illusjoner om at politikken 
blir endret på en avgjørende måte hvis et annet parti får flertall. 
Vi vet fra årtiers erfaring at dette ikke er tilfelle. 
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4. Kommunen er monopolkapitalen sitt redskap 

Kommunen er en del av monopolkapitalens statsapparat og særlig nær 
knyttet til monopolkapitalen i Bergen. Monopolkapitalen sin klasse
organisa~jon i Bergen er Bergen H~ndverk- og Industriforening. Led
ende med l emmer i Bergen Håndverk- og Industriforening er represen
t ert i bystyr et , formannskapet , Regionalplanrådet, Tiltaksnemnda f o r 
industri og hande l, Havnestyret , Veiutvalget , General planutvalge t , 
Bygnings r ådet og Byplanr ådet for å nevne noen av de viktigste . Hv i s 
e n skal s nakke om i nfiltras j on så fo r ekomme r den her . En av de led-• 
ende ·~onopolkapi tal i ste r i byen , Rieber, har i t il l egg tatt initiat iv 
ti l å f å danne t Ber ge n s Saneringsinst itut t A/S og Bro- og Tunnel
sel skapet A/S. He r l egger monopolkapitalen og kommunen ti l r ette bro 
og tunnelbygging ut fra monopolene s i ne profit tbehov og deres t om t e 
og t r a nsportbehov. 

Kommunestyret kan i v i rkelighe t en ba re st rø s and på de alle r flest e 
pl~nene •som monopolen~ tilre tte legge r og i ører fre m gjenno~ alle de 
komitee r og utva l g osv . s om er nevn t her og gjennom mer u formel le 
kontakter . 

Pen nære k_on tak ten mel l om 111oriopo ll:api t alen , kotllfflon·en , polit i - og for
sva r s l edelsen går fr em av et referat fra Bergen Håndverks- og Indu-• 
s trifor eningi årlige f e stmiddag i 1969 : "Admiral H. Vol t ers~ik u t 
brakte Kongens sk å l og disponent Hans-Erik Gjøsvåg talte for fedre 
l andet. Talen for dagen ble holdt av foreningens formann, disponen t 
C:h_r . Vestrheim og f o rmannen i Understøtte l seskassens styre talte f o r 
Understøttelseskassen . Politimester Asbjørn Bryhn ta l te for Bergen 
og varaordfører Ragnar Juell Morken t akket for maten". 

S . Monopolkapitaleris reaksjonære tradisjoner 

Vi har i Bergen et ytterst reaksjonært storbot9erskap som ofte i 
landsmålestokk har gått i spissen for angrep pa arbeiderklassen. 
Det var her Høi re. stilte liste med N.S. i 1933 . Det var her streike
bryterorganisasjonen og naziavleren, Samfundshjelpen , eksisterte 
over 15 år lengre enn i resten av landet. 

Det var her ledende offiserer i begynnelsen av 3O-årene påsto at DNA 
og NKP planla militærkupp og at de hadde våpenlagre i Folkets Hus. 
Det var her "Morgenavisen" jublet da Hitler vant valget i Tyskland 
høsten 1932. Det var her arbeidsfolk ble nektet å gå i 17.mai tog 
i 1939 med parolen "Verg landet m<;>t fa;;cismen". 
Disse tradisjonene holder storborgerskapet i Bergen levende den dag 
i dag, nå sammen med "arbeider"-borgerne i DNA/LO ledelsen. 

6. Monopolkapitalen og partiene 

For å sikre herredømmet over byen bruker monopolkapitalen partiene. 
Monopolkapitalen sitt største og viktigste parti er DNA. I alle 
saker av betydning for land og folk er DNA det partiet som 
akt_ivt qår i spissen for monopolkapitalen sine interesser, 

6 

Jernstøperiet gikk foran i 
kampen mot ueakclige oppsigelser 
og senere har Kvinnefronten 
fulgt opp. Slik skal reaksjonære 
fremstøt møtes . 
PA Postverket i Berge n ble en 
f ascist utelukket fra foreningen. 
Ved Oslo Sporvei er måtte to 
fascister slutte etterat de 
åpent hadde sag t at de spionerte 
på arbeidskameratene. Slik 
skal Hitler-yngelen møtes der 
d en v i ser seg . Fascistene er 
monopolkapitalens s i s te f or
svarere og deres fr emste vold s 
menn mot arbeiderk lassen. Denne 
t errorbevegelsen mot folket rn! 
a ldri få r eise hodet i gjen . 

Sosialistisk Valgforbund sin 
hovedlinje i denne saken er at 
fascistene ekal få benytte det 
borgerlige demokratiet til å 
styrke seg for å terrorisere 
a rbeiderklassen og folket. De t t e 
er forrarleri mor arbeiderfolk. 
Hus\ på de som lot livet i 
kampen mot fascistene under 
kr i gen. · 
RØd Valgallianse støtter all 
kamp mot den reaksjonære hetsen 
mot progressive. Denne hetsen 
avler fram fascismen igjen. 
Vi støtter all kamp mot 
politiske oppsigelser . Vi 
støtter fullt ut Anti
Fascistisk Komite. Knus det nye 
nazi-partiet. Ingen rett til 
arbeid for fascister. 
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IV. Rød Valgallianse 
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HVORFOR STØTTE OG STEMME 
RØD VALGALLIANSE 

1. RØd Valgallianse s ki l l e r 
seg skarp t f ra alle andre partier 
og liste r . · 

Vi stiller ikke t i l valg på 
løfteprogram og fett valgflesk. 
Vi fører ikke frem "populære" 
saker for~folk skal stellllle 
på oss. 
Vi sier ikke "stem på oss, så 
skal vi- er-t:lne s-kaene i kemmune
s .tyret" . 
Vi er det eneste alternativet 
i valget som tar utgangspunkt 
i det klassebevisste proletar
iatets prinsippielle interesser 
og grunnleggende syn når det 
gjelder situasjonen i verden, 
i Norge og i Bergen. 
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Vi sier rett ut at valget er 
e t valgsirkus, en rasende 
propaganda - offensiv fra den 
her skend e klassen for å lure 
f o l k t il å tro a t de bestemmer 
v ed å s temme o g f or å p a s s i v 
isere fo l k politisk . 
Vi sier at bare folkets egen 
kamp kan endre politikken og 
til slutt knuse det onde 
utbyttersystemet som skaper 
alle problemene vi 'har. 

Vi bruker valgkampen til å si 
fra at folk i Bergen må for
berede seg på ver~enskrig, 
kjempe mot de imperalistiske j 
supermaktene- USA og Sovjet, -
og all imperialisme og 
kjempe mot den krisen som 
monopolkapitalens profitthunger 
har skapt. 

Vi bruker valgkampen til å 
avsløre de borgerlige "arbeider " 
partiene DNA og SV sin reaksjon
ære politikk. 

·~ 

Deler av offiserskorpset er også ekstremt reaksjonær t -d g--usÅ:.. - ~,, 
vennlig. Noen monopol~rupper har sett at USA går nedover, mens 
S o·vjet er for oppadgående, og har begynt å knytte forbindelser 
med denne supermakten. Dette kan gjøre området til et brenn
punkt i en fremtidig konflikt mellom supermaktene. Det under
streker nødvendigheten av å bekjempe USA og Sovjet, og stette 
a l l e l and og f olk som kjemper mot dem. 

3. Statens voldsapparat i Bergen 

I Bergen har vi reak sjonær ~ p o l it iledere som Asbj ø rn Bryhn , Ryn
ning Tønnes e n, o g Alsaker. Asbjørn Bryhn ~r et sær li g råt ten t 
e g g. Han har ald ri kunnet dementere ster ke påstander o m at ha n 
hadde tvilsomme forbindelser med den svenske Nazi-kollaboratøren 
Hans~n. Han var sjefskommunistjeger i Sipo etter krigen, og ble 
der så klumpet at han ble "forfremmet" til politimester i Bergen. 
Hans forsøk på å gjøre Berge n t i l sitt eget lille kongerike som 
han personlig kunne ste nge f olk ute fra, har igjen gjor t ham l<;ient 
vidt oq bredt. Han er reaksjonens lydige og tro tjener, som ikke 
viker tilbake for de hardeste midler for å slå ned folkelige 
aksjoner, og arbeiderklassen sin kamp. Politi-inspektør Rynning 
Tønnesen står for angrep på foreldre og ungdom og er nazistenes 
høye beskytter i Bergen. 

Deler av byens offiserskorps er og preget av sterkt foikefiendt
lige stemninger. Disse fo l kene markerte seg sterkt ved det 
fascistisk pregede oppropet de offentliggjorde i sluttfasen av 
EEC-kampen. Major Otterskred erklærte samtidig at progressive 
stemmer egentlig ikke burde reg nes med i EEC-saken. Et rent 
fascistisk standpunkt. Han vil frata progressive deres demo
kratiske rettigheter. Offiser sko rpset e r nært k nyttet ti l USA
imperialismen. Gjen n o m NATO' s Win tex-øv e l se, som var rette t mo t 
lega l norsk NATO-mot s t and, har forsvarsledelsen avslørt ~e g s om 
rene agente r f or USA-imper ialismen i No r ge. De e r den sikreste 
garanti for at Norge skal bli innenfor grepet t il verdens mest 
rovgriske imperialistmakt ved s iden av Sovjet. 
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11. Klasseanalyse av Bergen 
Hovedklassene 

1. Monopolkapitalen styrer Bergen. 

En k j erne på omtrent 60 finanskapitalister med sentrum i Bergens Pri
vatbank, Bergens Kreditbank og Vesta Hygea har i virkeligheten ledel
sen av Bergen og styrer utviklinqen av byen. De har nært samarbeid 

. med de andre store priv,1te og statlige monopolgruppene som styrer Norg e 
f.eks. Den Norske Kreditbank, Storebrand, Christiania Bank og 
Kredittkasse, Saga Petroleum og Statoil. Ledende ·familier innen 
monopolkapitalen i Bergen er Westfal-Larsen og Rieber. Greve-
familien er den største administrator for storfinansen i byen. 
Samtidig som monopolgruppene samarbeider, konkurrerer de også- inn-
bitt om profitten. 

Nesten alle de største virksomhetene i byen er kontrollert av den 
ledende gruppen av finanskapitalister. Vi kan nevne Det Bergenske 
Dampskipsselskap, Hania Bryggeri, Munck, Sundt og Kløverhuset, Mi
grofa, l<øff, Beyer.s bok- og papirhandel o.s.v. 

Akergruppen har kjøpt BMV. Denne gruppen er en del av Fred Olsen 
sitt imperium og knyttet til Den norske Creditbank. For å sikre 
Reksten og Fred Olsen sine profitter i en krisetid har staten over
tatt Reksten sine aksjer i Akergruppen. Monopolkapitalen er den 
hardeste utbytteren av 1olket i byen. I jakten på mest mulig pro
fitl utbytter den arbeidsfolk hensynsløst. Den produserer kun for 
profitt og aldri ut fra folk sitt behov. Den skaper krisene og den 
forsøker med alle midler åvelte krisen over på arbeiderklassen og 
folket. Reksten sine ville spekulasjoner på Askøy er et klart ek~
empel på dette. 

2. Monopolkapitalen er nær knyttet til utenlandsk imperialisme 

Gjennom forbindelser med utenlandske banker, konserner osv. er mono
polkapitalen i Norge knyttet til utenlandsk imperialisme med tusen
vis av bånd. Særlig mange bånd er knyttet til USA-imperialismen. 
På grunn av reder- og olje-virksomhet er monopolkapitalen i Bergen 
særlig hardt knyttet til den ene av supermaktene, USA. 
Rederkapitalen har en sterk stilling i Bergen. Rederne er idag 
avhengige av en sterk imperialistma~t for å sikre "det ftie -~av". 
De har derfor knyttet seg særlig nært til USA-imperialismen o·g er 
de .al ler varmeste forsvarere av alle de forbrytelser mot verdens 
folk som USA begår og som stadig isolerer landet i verdensmåle
stokk. 
Her i Bergen er det en sak som krever særl ig oppmerksomhet. Vi har 
Håkonsvern, landets største NATO-sjøbase, "Tordenskjold". Denne 
basen, pluss Flesland flyplass, er innfallsporten for USA dersom 
det bryter ut en verdenskrig mellom supermaktene. USA vil i løpet 
av kort tid holde landsdelen i et jerngrep som bare folkekrigen 
kan sprenge i stykker. 
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Vi bruker valgkampen til å opp
summere og styrke arbeider
klassen sin kamp pA alle de 
viktigste feltene i Bergen og 
i Norge. 

Vi sier fra om at monopolkapitalen 
ved sin profitthunger vils 
styrte arbeiderklassen og folket 
ut i stadig større ulykker, 
at de nye tredve-Arene står 
for døren, og at det kapital
istiske systemet må knuses hvis 
folket skal kunne sikre 
velstanden og lykken sin. 

Vi sier fra om at arbeiderklassen 
og folket i en revolusjonær 
situasjon må gripe til våpen 
for å knuse monopolkapitalen 
sin stat og opprette arbeid.er
klassen sin egen stat,prole
tariatets diktatur. 
Vi lover åta del i og støtte 
som arbeiderfolk sjøl fører mot 
monopolkapitalen og imperialismen. 

Våre representanter lover 
konsekvent å reise kampkravene 
til arbeiderklassen, og arbeide 
for A avdekke pampeveldet 
korrupsjon og borgerlige heste
handel over hodene på vanlige 
folk. 

Vi vil arbeide for å få frem 
at de folkevalgte organene slett 
ikke er redskaper for arbeidsfolk, 
men for kapitaldiktatur over 
folket. 

Vi godtar aldri taushetsplikt 
i saker som folk har krav på A 
ha greie på. Vi vil si fra 
uansett hvilke trusler som 
kommunen, fylket eller staten 
kommer med for å knekke våre 
og andre representanter. 

Vi godtar ingen form for stemme
plikt i personvalg eller i 
saker der valget står mellom 
flere dårlige utveier for folk 
flest. 

2. Dette betyr en stemme til 
Rød Valgallianse. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er en stemme for en revolusjonær 
bevegelse i kamp, for virkelig 
anti-imperialistisk solidaritet, 
mot all reformisme, revisjonisme 
og alt klassesamarbeid. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er støtte til den politiske 
linjen som slår fast at bare 
den kampen arbeiderklassen og 
andre arbeidsfolk fører sjøl 
kan gi resultat og seier, både 
på kort og lang sikt. 

En stemme til Rød Valgallianse 
er støtte til kampen for et 
sosialistisk Norge, et samfunn 
der arbeiderklassen har knust 
borgerstaten og skapt proletar
iatets diktatur, et samfunn 
der all kapitalistiske utbyt
tinger er avskaffet. 

Representanter for RØd Valg
allianse er bundne av dette 
programmet. Den første og 
viktigste oppgaven deres er å 
være med i og støtte den kampen 
som arbeidsfolk fører for livs
vilkårene og rettene sine. De 
skal ikke ha økonomiske for
deler av vervene sine. 

Derfor er Rød Valgallianse det 
eneste alternativet for revo
lusjonære - det eneste 
alternativet for folk som vil 
kjempe mot monopolkapitalen og 
all imperialisme. 

Støtt Rød Valgallianse. 
Gå med i valgkampen. 
Stem Rød Valgallianse. 
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Den fredl!U.g_'! og paclam·entariske 
veien ti'l so·sialismen er i prak
sis en borgerlig nederlagslinje. 
Sosialismen, som for første gang 
vil bety virkelig makt og demo
krati til det arbeidende folket, 
må bygge på proletariatet sitt 
demokratiske diktatur over bor
gerskapet. Bare slik kan all 
utbytting avskaffes, og grunn
laget for klasseskiller og klas
seskiller og -klasseundertrykking 
etterhvert fjernes. 

Den skjerpete krisen i det impe1 
listiske systemet og den ujevne . 
vik"lingen av de to imperialisti l 
supermaktene USA og Sovjet vil i 
erlig føre til væpnet kamp om et 
oppdeling av verden mellom disst 
maktene, til en tredje verdensk~ 
USA er en imperialistisk superma 
fremvekst. Rustningskappløpet n 
disse i:o statene•er i dag mer i r. 
enn de! ~ar mellom imperialist-1 
ene før 1. og 2. verdenskrig. 
Styrkene er konsentrert i Europa 
Sov jet prater om· fred og avs pen~ 

3. Kamp mot de imperialistiske mens det går forbi USA i våpenmq 
supermaktene USA og SovJet og forbereder et lynangrep _! Eu~ 

innen et forholdsvis kort tidsrd 
Rød valgallianse står for ~en Her i Norge må vi ikke ha noen i 
konsekvent anti-imperialistisk sjoner om å kunne holde oss ute~ 
politikk. Særlig vekt~il •vi en tredje verdenskrig. Derfor~ 
legge på å avsløre og bekjempe bekjempe krigsfaren og forberede 
de to imperialistiske super- på å slå alle imperialistiske o~ 
maktene USA og Sovjet. Begge panter ut igjen ved hjelp av en i 
disse er i dag både en politisk hær og folkekrig. Bare revolusji 
og militær trµsel mot norsk i USA og Sovjet kan hindre verd~ 
sjølråderett. krigen. Verdenskrigen vil med _ 
USA-imperialismen forsøker å sikkerhet føre til mange revolu~ 
styrke sin stilling gjennom eks• og sammenfall av det imperialis~ 
pansjon i den norske oljesektoren systemet. Vi går harde tider i I 
og opprusting av NATO i nord. I men fremtiden for arbeiderklassei 
Sovjet er Oktoberrevolusjonen for-det arbeidende folket er likevel 
rådt, og gjennom en kontrarevolu- • 
sjon har verdens første sosialis- Rød Valgallianse gir sin fulle s l 
tiske stat blitt forvandlet til til den.tredje verden for sin ka\ 
et land med monopolistisk stats- mot de to supermaktene og går mo\ 
kapitalisme og til et fascistisk alle former for kapitalisme, impt 
diktatur av Hitler-typen. alisme og rasisme. 
Sovjet har verdens største marinebase 
i Murmanskområdet, driver landgangs
øvelser mot norsk territorium, plynd
rer norske fiskeressurser og forsøker 
l få kontroll over Svalbard og store 
deler av norsk kontinentalsokkel i 
nord. 
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I.Politisk plattform 
J:NNLBDNING 

Rød Valgallianse i Bergen er en 
l okal avdeling av den landsom
fa• tende Rød Valgallianse. 
Or ganisasjonen består av AKP(mll 
og uavhangige sosialister. 

Rød Valgallianse stiller og lis 
~ed fylkestingsvalget i Horda
tAnd. Det er første gang Rød 
Valgallianse deltar i valg til 
k ommunestyre og fylkesting. I 
de kommunene der Rød Valgalli
anse ikke stiller liste, opp
fprdrer vi til aktiv boikott av 
~ lle andre lister, og aktivt 
arbeid for å styrke Rød Valg
allianse. I Rød Valgallianse 
sitt landsprogram er hele alli
ansen sin politikk grundig be
handlet. Alle interesserte bør 
lese dette. Det dokume·nt du nå 
har i hendene er programmet til 
Rød Valgallianse i Bergen. Dette 
programmet har førs t en kort 
sammenfatning av noen hovedprin
sipper i landsprogrammet, og 
deretter en klasseanalyse av 
Bergen og Røde Valgallianse sin 
politikk på viktige kampområder 
for folk i Bergen. 

POLITISK PLATTFORM 

~ Mot reformisme og parlament
•ri·s-lee, il l usj oner. 

~orge er i dag et kapitalistisk 
klassesamfunn, der monopolkapi~ 

3---1,~i L~ 
@;;:.awmr• 

l 

ta~en styrer og ~ikterer utviklingen. 
Valgretten til organer som kommune
styrerz fylkesting og storting endrer 
ikke pa dette. For de parlamentariske 
organer er en del av den herskende 
klasses sentrale og lokale statsappa
rat . I hele sitt virke må de i praksis 
ta "næringslivets", dvs. monopolkapi
talens, behov som sitt utgangspunkt. 
Kommunestyrer, fylkesting og storting 
er dels reine sandpåstrøingsorganer 
for den kapitalistiske staten sitt by
råkrati, dels arbeider de aktivt for å 
sette monopolkapitalens interesser ut 
i livet. Rød Va lgallianse avviser 
derfor all reformistisk ideologi om at 
arbeidsfolk virkelig kan forbedre sine 
kår og bygge sosialismen gjennom valg 
og reformer. 

2. For den sosialistiske revolus1onen. 

Denne kampen kan bare seire g jennom en 
virkelig sosialistisk revolusjon som 
styrter mono polkapi talen sin statsmakt. 
En sånn revo lusjon må være ledet av 
prole t aci a tet , d.v.s. arbeiderklassen 
med a r bei dende bønder, fiskere og andre 
utbyttede og undertrykte som dens Alli
erte ~ 

Arbei~ crklassen har sjølsagt interesse 
av å løse denne historiske oppgaven på 
fredelig vis. Men erfaringer fra tid
ligere revolus joner og de negative 
lærdommene etter fascistkuppet i Chile, 
viser at arbeiderklassen bare kan 
seire om den væpner seg i en 
revolusjonær situasjon, knuser 
herskerklassen sitt statsapparat 
og oppretter arbeiderklassens 
egen s.t4.t" pr.olie.tar.i·a-tecta, -dik.ta,,.~ , .. 
t ur. 
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I Politisk plattform , 
~• Mot reformisme og, parlamentariske illusjoner 

• For den sosialis'iske revolusjonen 
3. Kamp mot de imperialist.Hike supermaktene USA og Sovjet og 

beredskap mot krig·sfaren. 

II Klasseanalyse av Bergen - hovedklassene 
I. Monopo.lkapitalen styrer Bergen 
2. Monopolkapitalen er nær knyttet til utenland~k imperialisme 
3. Statens voldsapparat i Bergen · 
4. Kommunen er monopolkapitalen sitt redskap 
S. Monopolkapitalens reaksjonære tradisjon ,. 
6. Monopolkapitalen og partiene 
7. Ingen støtte til Sosialistisk Venstreparti 
8. Arbeiderklassen går i spissen for .kampen mot ;monopolkapital og 

imperialisme. 

III Arbeidserogram 
Innledning 

1. Kamp mot krisen 
2. Styrk fagbevegelsens kampkraft - enhet på klassekampens grunn 
3. Kamp mot den reaksjonære "styrk politiet"-aksjonen 
4. Full støtte til kvinnene sin kamp mot monopolkapitalen 
S. Full støtte til ungdommens kamp 
6. Kamp mot den reaksjonære kommunepolitikken 

Avslør budsjettpolitikken 
Kamp mot sosial nedrustning 
Kamp mot bolignød og boligdyrtid 
Kamp for god og rimelig kollektivtrafikk 
Kamp mot sparetiltak i skoleverket 

7. Jfamp ■ot reakston og fasci·sme 

IV Hvorfor støtte og stemme Rød Valgallianse 
1. Rød Valgallianse skiller seg skarpt fra alle andre partier og 

lister 
2. Dette betyr en ste111111e til Rød Valgallianse 
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KLASSEKAMPE N er ei avis som bekjemper DNA- og LO:ledelsens klassesamarbeids
politikk. Det er e i avis som sloss for arbeidsfolks int eresser, mot kapitalen. 
KLASSEKAMPEN er ei avis som bekjemper begge de to supermaktene 
USA og Sovjet, som avslører deres kapprustning og kamp for å vin ne 
verdensherredømme. 
KLASSEKAMPEN er ei revolusjonær arbeideravis som sloss for 
sosialisme i Norge, for proletariatets diktatur. 
KLASSEKAMPEN er avisa til Arbeidernes Kommunist-
parti (marxist-leninistene), og presenterer AKP(m-l)s 

,politikk. 
KLASSEKAMPEN er ei avis som heJt og holdent 
bygger på lesernes støtte, og ikke' er kjøpt opp av 
den borgerlige klassestaten gjennom hundre-
tusener i »statsstøtte». 
KLASSEKAMPEN ER ei avis av og for 
arbeidsfolk, ei avis som bygger på 
arbeiderkorrespondenter over 
hele landet. 
Et abonnement på KLASSEKAMPEN 
gir deg hver uke ei fyldig 20-siders 
avis i postkassa! 

ei 

* Heiår kr. 75, halvår kr. 40 og 
kvartal kr. 21. 
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Angi hva slags abonnement du 
vil ha og send bestilling t il: 
K •assekampens-d istribusjon-11,-
boks 2046, Grunerløkka. 
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Oslo 5. 
Da få r du avisa og regning t il
sendt. Reg:ninga<bet~,l'er du på 
postkontoret. * 
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