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RØD 

RØD VALGALLIANSE AV AKP (m-ll og uavhengige sosia
lister er danna for å gi kvinner og menn i det arbeidende 
folket et revolusjonært alternativ ved valgene til høsten. I 
denne avisa legger vi fram noe av det RØD VALGALLIANSE 
står for: 

for et brudd med løftepolitikken til borgerpartiene, også 
de borgerlige «arbeiderpartiene» DNA og SV. 

ior kamp mot monopolkapitalens utbytting og under
trykking, mot all reaksjonær ideologi som splitter og hindrer 
kampen. 

for frigjøring av det arbeidende folket gjennom en 

Stortingsvalget 1973 
var også en kamp for selv
bestemt abort, et krav ar
beiderkvinnene har kjem
pet for i 60 år. Nå er fagre 
valgløfter forsvunnet, og 
regjeringen vil fremme et 
lovforslag som bare kan 
beskrives som en ny 
klasselov! Det er Hanne 
Wilhjelm som sier dette. 
Hun er en av Kvinne
frontens abortansvarlige i 
Trondheim og er medlem 
av Kvinnefrontens lands
utvalg. Hun fortsetter: 

- Abortloven rammer i dag 
dem som ikke greier flere 
barn, økonomisk eller på 
annen måte, hva enten det 

gjelder enslige mødre eller 
flerbarnsfamilier. Den ram
mer dem som ikke kan skaffe 
seg abort privat. Og det er 
nettopp kvinnene i arbeider
klassen og det arbeidende 
folket. 

Den nye loven vil beholde 
legenemndene til å overprøve 
den avgjørelse som kvinnene 
allerede har tatt. Dermed vil 
personer som står fjernt fra 
abortsøkeren fortsatt få 
bestemme over henne og 
familiens fremtidige liv. Det 
er å opprettholde ydmykelsen 

et svik mot arbeider
kvinnene. 

SELVBESTEMT ABORT NA 

INGEN NY «VALGKAMP»! 
- Abortsaken var en av 

DNA's merkesaker ved valget 

sosialistisk revolusjon og oppretting av en stat som gir ar
beiderklassen makta i samfunnet - proletariatets demokra
tiske diktatur. 

for solidaritet med arbeidere og undertrykte i alle land i 
kampen mot supermaktene USA og Sovjet og all annen 
imperialisme, for sosial og nasjonal frigjøring. 

I en del fylker og større kommuner vil vi stille lister. Der 
hvor vi ikke stiller lister v il v: -o;,~fcrd:-e til ak tlv bca~o· . l 
begge tilfeller vil vi arbeide for å gjøre RØD VALGALLIANSE 
og den politikken vi står for kjent, og for å bygge opp det 
revolusjonære alternativet. 

Vi ber deg slå lag med oss slutt opp om RØD VALG-
ALLIANSE! 

i 1973. De står nå bak den 
«nye» loven. Utad sier de at de 
har gjort alt som står i deres 
makt for å innfri kravet, men 
at Stor-tinget «dessverre» er 
slik sammensatt at det ikke 
gikk. Slikt er løgn. Når det 
dreier seg om kroner og øre og 
Alcan, stiller de kabinett
spørsmål for å presse. Når det 
gjelder kvinnenes rettferdige 
krav, svikter de. Kvinnene er 
gode om stemmekveg, men 
deres krav og kamp sabote
res. 

Også kvinnene stemte i 1973 
inn et flertall for selvbestemt 
abort på Stortinget. Nå ser vi 
at SV svikter like glatt som 
DNA. De snakker om 
«nominasjonsprosessen i Øst
fold», om ikke å gå utenom 
«stortingets regelverk», de 
snakker om å fortsette 

kampen ved neste stortings
valg, de ber om «råd». 
Kvinnebevegelsen og mange 
innenfor deres egne rekker 
har gitt råd: Frem lovforslag 
om selvbestemt abort og stem 
enhetlig! 

HVA BETYR DETTE 
I KOMMUNEVALGKAMP? 

- Vi ser at valgløftene betyr 
intet når DNA og SV finner det 
for godt å svikte dem. Det skal 
de ikke komme stilltiende 
ifra! Det er en stor bevegelse 
bak kampen for selvbestemt 
abort. Det er den vi må bruke 
til å presse - NA! Vi gir oss 
ikke! Jeg stoler fullt og helt på 
at Rød Valgallianse vil støtte 
dette kravet og bruke valg
kampen til å oppfordre folk til 
å stå på. Blant annet derfor 
støtter jeg Rød Valgallianse! 

- DNA OG SV 
ER IKKE NOE 
FOR 
ARBEIDSFOLK 

sier Margit Torsnes, som 
er kassererske på Sam
fundskafeen i Tromsø og 
nestforkvinne i Hotell og 
Restaurant i byen. Les 
intervjuet med henne på 
midtsidene. 

INITIATIV
TAKERNE TIL 
RØD VALG
ALLIANSE 

Fra danninga av llØD 
VALGALLIANSE av AKl' (m
l) og uavhengige sosialister i 
begynnelsen av mars ble det 
sendt ut et opprop, som er 
gjengitt i el presentasjons
avis. Oppropet er undertekna 
av: 

Sigurd Allern, formann i 
AKP (m-1), Liv Jessen, sosial
skoleelev, medlem av NKS. 
Magnhild Johansen, indu
striarbeider, uavhengig sosia
list. Ragnhild Nielsen, 
hjemmehjelp, uavhengig 
sosialist. Turid Skagen, 
hjelpearbeider/mekaniker, 
uavhengig sosialist. Terje 
Skog, heismontør, medlem av 
Rød Ungdom. Henry Stokmo, 
sporveisbetjent, uavhengig 
sosialist. Bjørn Tørhaug, tele
fonsentralmontør, uavhengig 
sosialist. 
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Heilt sida den moderne kvinnerørsla oppsto har spørs
målet om jamst elling mellom kvinne og mann vorte stilt 
ulikt ut frå kva for klasse ein tilhørte eller t enkte på.På eit 
viktig område har dette korne klårt fram: Kampen for sær-
skilte reglar og vern for kvinna i arbeidslivet. · 

Både opp gjennom historia og i 
dag kan vi sjå to syn stå kvasst 
mot kvarandre. Den borgerlege 
politikken går ut på at kvinner og 
menn på like fot konkurrerer om 
stillingar, og særvern for kvinner 
hindrar denne «jamstellinga». Ut 
frå arbeidarklassens standpunkt 
vil likestilling seie at kvinner og 
menn må kjempe saman mot 
monopolkapitalen og borgarska
pet si utbytting, for trygge ar
beidsplassar for alle. 

DNA-PAMPANE SI 
«JAMSTELLING» 

I den nye «arbeidsmiljølova» 
som DNA-regjeringa la fram for 
ei tid sia, er dei særlege problema 
for kvinnene omtrent ikkje om
handla. Det som finst er knapt 
noko meir enn det som gjaldt etter 
den gamle «arbeidarvernlova», 
reglar om rett til svangerskaps
permisjon og ammepauser som 
arbeiderkvinnene tidlegare har 
kjempa gjennom. 
Spørsmålet om løn i slike høve er 

ikkje nemt, og utan løn er rett til 
svangerskapspermisjon og am
mepauser berre tomt prat . Vidare 
tek lova i det heile ikkje opp eit 
einaste av del andre særskilte 
problema kvinnene har rundt om 
på arbeidsplassane . 

Alle veit at tunge løft, slitsame 
arbeidsstillingar, stress og ikke 
minst ar~eid med giftige stoff kan 
svekkje kvinna og skade elt foster 
eller elt nyfødd barn. Utan sær
lege reglar og vern i slike høve vil 
kvinnene ofte vere nøydde til å 
slutte i jobben. 

Med den borgerlege DNA-re
gjeringa er meir oppteken av om
synet til kapitalistane og profitten 
deira enn av kvinnene og deira 
helse og velferd. DNA- og LO-top
pene kan tale pent om «jamstel
ling», men her får ein verkeleg sjå 
kva det tyder. 

Den einaste 
kommunistiske 
avisa Noreg 
kjem ut kvar 
veke. Pris i 
abonnement: 21 
kr. kvartalet, 40 
kroner halvåret 
og 75 kroner året. 
Vil du abonnere, 
skriv til Klasse
kampens 
distribusjon, boks 
2046, Griiner
løkka, Oslo 5. 
Oppgje kor lengje 
du vil abonnere, 
namn, adresse, 
poststad og post
nummer, så blir 
rekninga sendt 
deg etterpå. 

• 

DEIBORGARLEGE 
KVINNESAKSKVINNENE 

I tida kring hundreårsskiftet og 
frametter slåst arbeidarkvinnene 
mykje for slikt særvern. Det var 
ein del av heile arbeidarklassen 
sin kamp for arbeidarvern og 
8-timarsdagen. Mellom anna 
kravde arbeidarkvinnene forbod 
mot nattarbeid og mot gruvear
beid «under dagen» for kvinnene. 

Mot dette hevda del borgerlege 
kvinnesakskvinnene at slikt sær
vern ville bryte med prinsippet 
om «likskap» mellom kvinner og 
menn. Dei motarbeida difor in
tenst alle krav om særvern for 
arbeidarkvinnene, og dei hadde 
ikkje vanskar med å vinne fram 
med argumenta sine hos borgar
skapet 

SÆRVERN OG JAMSTELLING 
UNDE R SOSIALISMEN 

Korleis ein kan løyse dette 
spørsmålet til beste både for 
kvinna og samfunnet kan vi sjå i 
dei sosialistiske landa, til dømes 
Kina. Her har dei bygd spebarns
stover i nærleiken av alle større 
arbeidsplassar og barnehagar i 
bustadområda. Dei har gjeve 
kvinnene rett til permisjon under 
svangerskap og ammepauser 
med full løn osb. 

Vidare har dei eit system med 
rett til anna og lettare arbeid 
under gravtditet og amf11ing, utan 
lønesenking. I det helle prøver dei 
å legge tilhøva til rette for a t 
kvinna skal kunne delta på line 
med mannen i produksjon og 
samfunnsliv. 

Dette er mogeleg i del sosialis
tiske landa fordi dei har stilt 
spørsmålet om jamstelling 
mellom kvinne og mann på rett 
vis, nemleg ut frå røynda til 
arbeidarklassen og dei arbeidan
de kvinnene, slik vi og må gjere. 

Et særs viktig område for kvinnekampen, i dag er retten 
til lønna arbeid. Margit Torsnes, som jobber på kafe i 
Tromsø, ser det slik: - Rett til lønna arbeid må bety flere 
arbeidsplasser for kvinner, også utafor de tradisjonelle 
kvinneyrkene. Og like viktig er kravet om lik lønn for like
verdig arbeid . 

- Men i dag ser vi at kvinner 
permitteres og sies opp, arbeids
plasser legges ned. Innen hotell
og restaurantbransjen må mange 
i det minste skifte arbeidsplass, 
og ofte yrke. Restauranter går 
konkurs, andre oppstår. Det er 
kvinnene dette først og .fremst 

- rammer. Arbeidsplassene til 
både kvinner og menn blir truet, 
men kvinnene må gå først, 
mannen er jo forsørger .... 

- Så det ser vanskelig ut å få 
oppfylt kravet om sikkert, lønna 
arbeid? 

- Ja, det er umulig under kapi
talismen. Se nå bare på oljevirk
somheten og de økonomiske 
krisetendensene. 

Olje»eventyret» truer 
arbeidsplassene våre 

Denne oljeutbygginga her i 
Nord-Norge, f.eks. basen hec ute i 
Buvika, er jeg motstander av. 
Det må jo føre til ødeleggelser av 
natur, .strendene, havet, nærings
grunnlaget. Det er kanskje ikke 
lett å forutsi, men erfarne fiskere 
og andre mener at fiskebanker vil 
bli ødelagt. Det vil ødelegge 
grunnlaget for fiskebrukene , og 
det vil bli innskrenkinger 
og nedleggelser. 

- Da blir det færr e arbeids
plasser for kvinner. I tlllegg kan 
vi vel regne med at kapital vll 
investeres i andre såkalt lønn
sommere bransjer: Oljevirk-

somhet. Mindre plasser vll 
ventelig legges ned, det investeres 
i større anlegg i stedet. Dette vil 
føre til pendling, men få kvinner 
kan pendle. De har hovedansva
ret for hjem og unger. Resultatet 
blir at kvinnene bindes mer tll 
hjemmet aleine . Retten tll lønna 
arbeid kan vanskelig oppfylles. 

I 
Krisa rammer 
kvinnene hardest 

Ikke bare olja truer arbeids
plassene. Krisetendensene er i 
dag tydelige. Og kvinnene må til
bake til hjemmet når det blir 
dårUge tider. Vi må streve for å 
beholde jobben, jobbe dobbelt så 
hardt som før i tida. Enda tll kan 

SOSIALE ETATERS FAGFOI 

Sosiale Etaters Fagfor
ening (SEFI i Oslo er ei stor 
og aktiv fagforening, den 
nest største i Norsk 
Kommuneforbund. I de siste 
par åra har DNA/ LO
t oppenes innflytelse blitt 
kraftig redusert, og kamp
linja har hatt stor fremgang. 
Vi har spurt den nyvalgte for
kvinna i foreninga, Lillan 
Hoffmann, om bakgrunnen 
for dette. 

- Som de fleste veit har helse
og sosialsektoren vært utsatt for 
harde angrep de siste åra, med 
sparekampanjer og rasjonaliser
ing. Folk har reagert på dette, og 
slåss for å forsvare seg. Og ikke 
minst, vi har opplevd at det 
nytter å kjempe - at det faktisk 
er bare det som nytter. 

DE VIKTIGSTE 
KAMPSAKENE 

- Det er særlig to saker vi har 
slåss på og vunnet. For det før
ste : Da Oslo Kommune ville gjen
nomføre el «omorganisering» av 
Sosialavdelinga, bl.a. med sam
menslåing av Barnevernskon-

toret og Ungdomskontoret, ble 
det straks møtt med motstand -
særlig fra Ungdomskontoret. 

Det var det forebyggende ar
beid som skulle reduseres, og 
personalet ved Ungdomskontoret 
visste at dette ville føre til ei for
ringing av tilbudet til ungdom
men i byen, dessuten ei forver
ring av arbeidsforholdene for 
personalet. I protest gjennom
førte de en 2 timers politisk 
streik. Etter harde konfronta
sjoner med ledelsen i kommune
forbundet, som bl.a. trua med 
suspensjon av styreflertallet 
fordi de hadde støtta streiken, ble 
resultatet ingen sammenslåing, 
og det er nå vedtatt å holde på den 
nåværende strukturen. 

- Den andre saka jeg vil nevne 
er ansettelsesstoppen som skulle 
virke fra 1. januar til 1. mai i år. 
Etter en masse protester og blant 
annet en underskriftsaksjon som 
på noen dager samla 900 under
skrifter, ble ansettelsesstoppen 
trukket. 

FLERE AKTIVE 
- Et viktig trekk ved utviklin

ga i foreninga de siste åra er at så 
mange flere er blitt faglig aktive. 
Tidligere dominerte det høgre 
kontorpersonalet, særlig i sen-

traladministrasjonen. Nå er de 
andre gruppene kommet mer 
med, og mange jenter gjør en 
kjempefin jobb. Flertallet l for
eninga er forøvrig kvinner. 

- SEF har også engasjert seg i 
aksjonen mot forhøyelsen av dag
hjemssatsene her i Oslo. Hva er 
oppnådd? 

- Når dette leses har saka tro
lig vært behandlet på ny i Os_lo 
bystyre. DNA har erklært at de 
vil stemme imot prisøkning. 
Skjer det, blir økninga trolig ikke 
vedtatt nå. Men det betyr bar: 
en utsettelse av prisøkflinga. 
Det er valgår, og slike upopulære 
tiltak gjør seg ikke midt i valg
kampen. Likevel er det sjølsag 
en foreløpig seier, takket være 
den massive motstanden fra dag
hjemspersonale og foreldre. 
Det er samla inn 4 000 under
skrifter fra nær 100 dag
hJem i Oslo . Det er sendt inn 
støtteuttalelser fra borettslag, 
fagforeninger, kvinnefrontgrup
per og andre . Nye forsøk på å øke 
prisene vil sikkert komme, men 
denne massemobiliseringa lover 
bra for kampen mot slike fram
støt i framtida . Det er folks egen 
kamp som avgjør utfallet. 
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BILDET: Margit Torsnes jobber 
i et typisk kvinneyrke, som 
kassadame på Samfunnskafeen i 
Tromsø(Foto :Klassekampen) 

spesielt vi eldre få sparken, og 
det er nesten umulig å få ny jobb. 
Eller vi må hjelpe de yngste og 
uerfarne til rette, og det gjør også 
sitt til at vi sliter mye mer enn 
før . 

Mange plasser er · det in
skrenkninger og hardere kjør for 
de som blir igjen. I tekstilindu
strien f.eks. med så mange 
kvinnelige arbeidsplasser er det 
både \nnskrenkninger og oppsi
gelser . Ellers kan vi merke krisa 
på arbeidsmarkedet kanskje 

særlig ved at det mest tilbys del
tids- og vikarjobber. Det er 
naturligvis uholdbart. Folk 
mister motet av stadig å søke ny 
jobb, gå på arbeidskontoret og få 
kortvarige tilbud. Det kan en ikke 
leve av heller. Dessuten - mange 
kvinner har vært for kort tid i ar
beid til å bli registrert som ar
beidsløse og ha krav på stønad. 

DNA på parti med 
storkapitalen 

- Hva synes du DNA's rolle i 
den forbindelse? 

- Ja, n'Bratteli og n'Kleppe 
snakker jo om oljeeventyr, at de 
store inntektene det fører med 
seg skal komme alle til gode og at 

IENING I OSLO VISER VEG: 

HVORFOR RØD 
VALGALLIANSE? 

- Til slutt, hvorfor støtter du 
Rød Valgallianse? 

- Det viktigste ved Rød Valg
allianse er etter min mening at 
det så klart sies fra at på sikt er 
det bare en sosialistisk revolusjon 
og ei statsmakt i arbeiderklas
sens hender som kan sikre folks 
levevilkår og politiske rettig
heter. Dette gir oss et perspektiv 
på det daglige arbeidet som 
setter oss i bedre stand til å 
kjempe. Når SV så ofte gjør en så 
ynkelig figur , er det rett og slett 
fordi de har en fullstendig gær'n 
teori og strategi for kampen. Vi 
må få progressive og kampinn
stilte {olk, også slike folk blant 
menige SV-medlemmer, til å 
skjønne dette, og Rød Valgalli
anse kan hjelpe oss til det. 

BILDET: Llllan Hoffmann er 
nylig blitt valgt til forkvinne i So
siale Etaters Fagforening i Oslo 
(Foto: Klassekampen). 

vi skal få enda høyere levestan
dard. De sier også at nå skal det 
bli mange nye arbeidsplasser for 
kvinner. Men jeg trur det iklce før 
jeg ser det! 

Arbeidsfolk drages med moms, 
bolignød og dyrtid. Heller enn å 
hjelpe kapitalister og finansfyrs
ter til bedre investeringsmulighe
ter, mindre avdrag og sentrali
seringsfremstøt , burde vanlige 
folk hjelpes til å få skikkelig ar
beid der de bor, leve rimelig og bo 
bra. Men DNA får neppe gjort noe 
med det - de er mer høyre enn 
venstre og ikke noe arbeiderparti 
nei. Og så SV da, som bare henger 
i rompa på dem og bare jatter 
med. Nei, vi må stole på oss sjøl 
og stå sammen i fagbevegelsen . 
Hvis vi gjør det, får vi nok saker 
gjennom. 

Kamp mot klasse
samarbeid og løftepoli
tikk 

- Så du mener at kampen i 
fagbevegelsen er viktig? 

- Ja, absolutt. Men det som 
trengs i fagbevegelsen er mer 
kamp - og det så det riktig 
monner! Folk har ofte vært for 
passive og redde. Det kan nå 
komme av så mangt. Vi er blitt 
innprenta at regelverket må 
følges og mange har fått det for 
seg at det ikke er noen vits i å 
kjempe På mange arbeidsplas
ser, f.eks . innen min bransje, er 
det slik at ledelsen ikke vil anset
te fagorganiserte . Før var det 
liksom mer kampånd og glød. 
Men det har nå vært fantastisk i 
det siste med flere kamper og 
streiker enn jeg kan huske -
bortsett fra 30-åra da, og det i vår 
såkalte velferdstid. Jeg mener vi 
må få fram kamplinja igjen. Det 
er det som duger. 

- Hva med valgene til høsten? 
Før hvert valg frir de 

borgerlige og sosialdemokratiske 
partiene til kvinnene. De forsøker 
å slå politisk mynt på kravene 
våre. Dette er opportunisme. I 
motsetning til disse partiene vil 
Rød Valgallianse bekjempe trua 
på at ting løses gjennom parla
mentariske valg. Det løser Ikke 
noen ting som heist. Det er folket!!' 
egen kamp som glr virkelige 
resultater. Folk må ta skjea i 
egen hånd! 

-

BOIKOTT DEi 
BORGARLEGE 
<<ARBEIDERPARTIA>> 

' 

Ved vaia til hausten vil Raud 
Valalianse i mange kommunar gå 
inn for boikott av andre rikspolit
iske parti. På nokre av desse 
stadene er vi rett og slett lkkje i 
stand til å stille lister. Andre 
stader kunne vi nok fylle el liste 
med namn om alle kommun
istane og venene deira stod fram. 
I slike høve har vi funne det rett å 
ikkje stille. 

Vi veit nemleg at «tryggjings
politiet» til borgarskapet driv 
overvaking av progressive og 
revolusjonære, og vi vll ikkje slik 
utan vidare gje dei liste over 
namna tll dei revolusjonære på 
ein stad. Røynsler både frå vårt 
eige og andre land syner at 
borgarskapet nyttar politi og hær 
for å halde på makta om det er 
naudsynt. Difor må vi tenkje på 
tryggleiken tll dei revolusjonære 
og organisasjonane deira i dag og 
i framtida. 

Vi ønskjer med andre ord å 
halde organisasjonen og flest 
magleg av medlemmane løynde. 
Men vi vil ikkje løyne politikken 
vår, - tvert om - og difor vil vi 
satse på ein aktiv boikott der vi 
ikkje stiller. Det vil seie at vi vll 
drive valkamp her og, for å gjere 
politikken vår kjend og vinne 
oppslutning om han. 

KVIFOR BOIKOTT? 
Men kvifor oppfordrar vi då til 

boikott der vi sjølve ikkje stiller 
lister? Svaret er enkelt sagt at dei 
andre partia ikkje er noko 
alternativ for folk som ønskjer å 
forsvare vanlege kvinner og 
menn sine levekår og rettar og 
som ønskjer eit sosialistisk sam
funn . 

DNA har i alle åra etter krigen 
ført ein heilt ut borgarleg poli
tikk. Med innmeldinga i NATO 
har dei bunde Noreg til den 
imperialistiske supermakta USA, 
dei stod saman med Høgre for å 
få oss inn i EEC, dei har gått i 
brodden for tvangsåtgjerder mot 
streikande arbeidarar. 

I dag har leiarane i DNA sjølve 
vorte kapitalistar, ein del av 
herskarklassen . Del har sine egne 
handels-, bank- og forsikrings
verksemder, dei sit i styra i del 
statlege og halvstatlege kapital
istiske bedriftene, slike som 
Jernverket, Ardal og Sunndal 
Verk, Norsk Hydro osb . 

I dag er DNA-regjeringa ikkje 
noko anna enn borgarskapet og 

dei store monopola si regjering. 
Det kan vi til dømes sjå når det 
gjeld olja, der del fører ein poli
tikk som mellom anna vil føre til 
rasering av tusentals kvinnear
beldsplassar. 

SV - EIT STØTTEPARTI 
FOR IMPERIALISMEN 

Det nye Sosialistisk Venstre
parti er heilt usamd i dette som 
flelre og !leire no kan sjå. Dei 
spreier illusjonar om DNA som 
eit sosialistisk parti, og DNA-re
gjeringa som ei arbeldarregjer
lng. Sjølve har dei vorte «eit re
gjeringsparti utan ministrar», eit 
haleheng til det borgarlege DNA. 

Like gale er det at SV og har 
vorte ei støeparti for den im
perialistiske supermakta Sovjet. 
Dei nektar å kritisere det fascist
iske diktaturet til den nye her
skarklassen i Sovjet og vil lkkje 
vere med på solidaritetsarbeid 
for dei undertrykte folka i Sovjet 
sine lydstatar, som til dømes 
Tsjekkoslovakia. 

Ideologisk og politisk står SV 
for «teorien om fredeleg, parla
mentarisk overgang» til sosial
ismen. Denne teorien har spela 
blodig fallitt gong på gong i hi
storia, sist i Chlle hausten -73, der 
«eksperimentet» enda med blod
bad. Men SV nektar å lære av 
slike hendingar, av di del melr 
enn noko anna tenkjer på tabu
rettar til del parlamentariske 
organa, og trur at borgarskapet 
er elt snilt parlamentarisk parti 
og ikkje den herskande klassen i 
dagens Noreg. 

Abortsaka var elt døme på kor
leis desse borgarlege «arbeidar
partia» svik vanlege folk når det 
gjeld. Sette DNA-regjeringa 
stillinga si Inn på dette som ar
beidarkvinnene har kravd i melr 
enn 60 år? Sjølsagt ikkje. Og 
.SV-leiinga støtta opp om at ein av 
sine eigne torpedere heile saka, 
endå kravet om sjølbestemt abort 
var ei av del store sakene dei 
gjekk til val på. 

Vi ville ikkje fortene nam;1et 
sosialistar og revolusjonære om 
vi oppmoda nokon til å røyste på 
dei! Difor satsar vi fullt og heilt 
på å byggje opp det revolu
sjonære alternativet - med dl 
hjelp. Difor ber vi deg boikotte 
desse borgarlege «arbeidarpar
tia» og del andre rikspolitiske 
listene og slutte opp om Raud 
Valalllanse. 
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Fram mot hausten vil borgar
lege, inkludert sosialdemo
kratiske, politikarar stå fram på 
rad med lovnader om kor bra det 
skal bli om vi berre røyster på 
del. Lovnadene vil 6li strødd ut 
med raus hand, men når val
plakatene falmar langsetter 
vegane, vil del vere gløymde og 
gjøymde til neste gong. Del var 
ikkje meint på ålvor. Og mono
polkapitalen vil framleis rå i 
landet. 

FLEIBE KVINNER MA INN? 
Likevel vil du kan hende spørje 

om det ikkje er ei vinning å få 
fle ire kvinner valde inn i 
kommunestyrene og fylkesting, 
som kan målbere kvinnekrava. 

Og det er rett - men berre om 
det er kvinner (og menn) som 
verkeleg tener vanlege kvinner 
sine interessar. Ikkje minst sen
tr ale SV-kvinner som Torild 
Skard og Berit As sleng om seg 
m ed på stander om a t det gjeld å 
få «Kvinnekulturen» inn i del 
parlamenta riske organa. Som om 
Høgr e-, DNA- og SV-kvinner 
skulle bringe med seg ein duft av 
kaffe og blide barneauge inn i 
m øtesalen . Dette held ikkje stikk 
- politikken deira avgjer. Og 
røynsler syner at dei «folkevalde» 
kvinnene ikkje nett er nokon for
tropp for den organiserte kvinne
rørsla. 

Ei line som berre seiel' 
«kvinner inn» i parlamentariske 
organ utan å seie noko om kva del 
står for, det er ei borga r leg
feministisk line. Det kan nok 
skape kvinnelege karrierepoli
tikara r, m en er til skral hjelp for 
det store fleirtal av kvinnene. 

For det seier oss ikkje noko om 
kva kvinnekampen gjeld, og 
kven fienden er. 

MONOPOLKAPITALEN 
ER HOVUDFIENDEN 

Monopolkapitalen treng ein 
stor reserve av arbeidskraft i 
jakta etter maksimal profitt . 
Kvinnene er i dag den vlktigaste 
delen a v denne arbeidskraftre
serven, som skal kunne sparkast 
inn og ut av produksjonen etter 
som konjunkturene skiftar. Sam
stundes er del fleste kvinnene 
tvungne til å gå heime. Slik 
a rbeidsløyse treng kapitalen for å 
halde lønna nede og profitten 
oppe. 

I Noreg har det i den seinare 
tida gått føre seg ei storstilt over
føring av kapital frå konkur
ransepressa industri innen sær
skilt tekstil-, konfeksjons- og 
hermetikkindustrien til melr pro
fittgjevande verksemd i Nord
sjøen. Samstundes har staten sett 
i verk el stor rasjonaliserings- og 

Om kampen mot utbytting og 
undertrykking skal gå framover 
og lykkast, må kvinnene fullt og 
heilt med på alle område. Difor 
har dei indo-klneslske folka alltid 
i sin kamp for nasjonal og sosial 
frigjering lagt stor vekt på å 
mobilisere kvlnnemassane til å ta 
del i frigjeringskampen. 

Utan denne deltakinga kunne 
aldri kampen mot imperialismen 
vore så sigerrik, utan kvinnene si 
deltaking kunne folka i Indo-Kina 
aldri makte å trengje ut dei 
amerikanske aggressorane og 
byggje opp att samfunnet i del 
frigjorte områda. 

Kvinnefrigjeringa heng direkte 
saman med slgrane i kampen mot 
Imperialismen. I 1945 vart den 
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innsparingskampanje i mellom 
anna helsevesenet for å skaffe 
meir pengar til oljeverksemda. 

Tei\9la frå krisa i den inter-
nasjonale kapitalistiske 
økonomien melder seg I Noreg og. 
Overføringa av pengar til Nord
sjøen saman med desse kriseten
densane fører i dag til a t tusentals 
av kvinner blir sagte opp . Dette 
er «trygge arbeidsplassar» under 
kapita lismen ! Mot kapitalen sin 
bruk av kvinner som reserve
a rbeidskra ft m å vi kjempe for 
kvinnene sitt rettferdige krav om 
rett t il lønna arbeid . 

DEN REAKSJON ÆRE 
KVINNEIDEOLOGIEN 

Kapitalen har bygd opp ein heil 
ideologi som skal rettferdiggjere 
at kvinner på dette viset kan 
sparkast inn og ut av bedrifts
portane med skiftande konjunk-

BILETET: Frå det frie Kambod
sja. 

Demokratiske Republikken Viet
nam oppretta. Frigjeringa av 
resten av Vietnam går no mot 
slutten, marionetteregimet i Sai
gon er i ferd med å verte knust. 
Samstundes tek elt nytt Kambod
sja form, i kamp mot begge dei to 
imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet. 

Desse store sigrane har endra 
kvinna si stilling fullstendig. Del 
indo-kinesiske kvinnene var dei 
som var mest under trykte av 
herjlngane frå føydalismen og 
imperialismen. No er arbeidar
og bondekvinnene sjølve med om 
styret i DRV og i del frigjorte om-
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turar. Den seler at kvinna høyrer 
til i heimen , på kjøkkenet og hos 
borna. I arbeids- og samfunnsliv 
b lir ho rekna som □indreverdig . 
Denne ideologien blir vi ·pumpa 
fulle med dagleg. Den hindrar 
kvinner frå å gå ut i arbeidslivet, 
frå å ta del i politisk arbeid. Den 
fører til at misnøya ofte ikkje blir 
retta mot det kapitalistiske sys
temet, som er årsaka, men til 
dømes mot mannen. 

.åda i Sør-Vietnam og Kambod
sja. På nokre tiår har del teke 
kjempesteg frå undertrykking til 
frigjering. Dette kunne dei greie 
av di dei tok aktivt del i den 
revolusjonære folkekrigen mot 
imperialistane og deira allierte. 

Kvinnene har vore med, og er 
framleis med, i kampen på alle 
område. Dei er med 1 del væpna 
styrkene, ofte i eigne troppesam
band og bataljonar, og i trans
porten av utstyr til fronten. Og 
dei tek fullt og heilt del i produk
sjoneq i del frigjorte områda. 
Særskilt har kvinner gått fremst i 
spissen for motstanden mot alle 
dei ulike «passifiserings»åt
gjerdene som USA-imperial
istane har sett i verk i Vietnam -

At kvinna tek del i samfunns
m essig a rbeid utanfor heimen er 
det beste m idlet til å kjempe 
mot ldear av dette sla get, og til å 
gjere henne økonomisk uav
hengig av mannen. Samstundes 
må vi slåst for einskap mellom 
kvinner og menn i arbeidar
klassen , for familien som sosial 
og politisk eiming. 
KVINNENE OG SOSIALISMEN 

Men til sjuande og sist er det 
ber r e sosialismen som kan legge 
grunnlaget for å frigjere 
kvinnene . Utan ein sosialistisk 
sta t der arbeidar-klassen har 
makta og brukar ho til å under
trykkje borgarskapet, utan prole
tariatets diktatur, er det ikkje 
mogeleg å gjere slutt på den kapi
talis tiske utbyttinga, som og dei 
fleste kvinnene er utsette for . 

Samstundes vil sosialismen 
gjere slutt på a t store grupper 
kvinner blir halde utanfor 
a rbeidslivet . Grunnlaget for å 
gjennomføre fullt ut r ett til a rbeid 
og r ett til utdanning for kvinnene 
vil førs t vere til stades i elt 
sosialis tisk samfunn, der kapi
talen ikkje lenger får herje. 

I del sosialistiske landa Kina og 
Albania har del korne la ngt m ed å 
rydde or vegen ting som i vår t 
kapitalistiske samfunn hindrar 
frigjering av kvinna. Ikkje berre 
er retten til arbeid slege fast i 
lovar, men alt er lagt til rettes 
ved ulike praktiske tiltak for at 
kvinna skal kunne ta del i produk
sjonen og samfun nslivet på line 
med mannen. 

Og sist, m en ikkje m inst, mykje 
er gjort for å kjempe ned gamle 
fordommar og borgarlege idea r 
om kvinna. I den kinesiske 
kulturrevolusjonen var ka rrrpen 
mot a ll slags kvinnefiendtleg 
tankegods ein viktig lekk. Med 
dette tok del kinesiske kvinnene 
elt langt s teg fram mot full fri· 
g jering. 

EIN REVOLUSJON ÆR 
KVINNEPOLITIKK 

Skal vi og her i Noreg kom~ 
fram til elt sosialistisk samfunn 
treng vi ein strategi og en politikk 
for r evolusjonen. Raud Valalli
anse står for elt slikt revolusjo
nært alternativ til del opent 
borgarlege partia og dei borgar
lege «arbeiderpartia ». Vi ser 
valkampen som elt av del førte 
stega i den lange kampen fo r å 
fjerne det borgarlege diktaturet 
vi no lever under, og for å skape 
eit sosialistisk Noreg. Skal det gå, 
må kvinnene med I kampen. La 
oss ta fatt no! 

slikt som freistnader på å depor
tere folket til USA-kontrollerte 
«strategiske» _ landsbyar og 
liknande, samt den såkalla «viet
namiseringa». No ser vi at 
denne politikken har spela falitt. 
Det var ikkje frigjeringsfronten 
og folket som vart pasifisert, men 
tvert om hæren til fascisten 
Thieu! , 

Kvinner spelar ei avgjerande 
rolle i kampen, både for frigjer
ing av folket og for seg sjølve. 
Dette er vegen kvinner over heile 
verda m å gå, også vi i Noreg: 
Full deltaking i kampen mot ut
bytting og undertrykking på alle 
område. Og vi må stø kampen til 
dei undertrykte folka, flendane 
deira er og våre fiendar. 

VALG
INN
SAM
LING 

Når vi skal drive re volusjonær 
valgkamp, må vi planlegg~ det 
økonomiske arbeidet i tråd med 
prinsippet om å stole på egne 
krefter. Det betyr å finansiere 
valgkampen med støtte fra dem 
som er enige i politikken. Målet 
for den' innsamlinga Rød Valg
allianse når har starta er 300 000 
kroner. 

Første fase i denne innsamlinga. 
går fram til 1. mai og har som 
mål 75 000 kroner. Midler trengs 
raskt, for vi er alt i gang med å 
bygge opp Rød Valgallianse. Idet 
avisa går i trykken er ca. halv
pa rten a v de 75 000 kommet inn. 
Det er bra - men det er fortsatt 
et stykke igjen. Gi økonom isk 
støtte ! Send -penger til: 

HVOR FINNER DU 
RØD VALGALLIANSE? 

Ønsker du å vite mer om Rød 
Va lgallianse? Bli med i arbe idet<> 
Vite hvor du får tak i Rød Valg·
alllanse lokalt? Kontakt Rød 
Valgallianse, foreløpig adresse 
c/ o AKP (m-1) boks 211, Sentrum, 
Oslo. 

I Oslo/ Aker shus kan materiale 
hentes i Oktobers lokaler i Toftes
gr. 68, tlf. 37 14 51. 

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

Foreløpig telefonnr. Sentralt : 
(02) 42 62 69. 

LES RØDE FANE! 
Røde Fane er et tidsskrift for kom

munistisk teori , det tar for seg både 
den kortsi ktige og langs iktige kam
pen og skrevet sånn at flere enn 
«boklærde» får utbytte av det. 
Abonnement for 6 nr. på 1 år koster 
40 kr. Skriv til RØDE FANE, Forlaget 
laget Oktober als, Postboks 6875, 
St. Olavs plass, Oslo 1 (Tlf. (02) 
20 14 081. 
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AKP (m-1 ) sl line for vala til 
hausten vert grundig utgreidd i 
elt større hefte som Forlaget 
Oktober har gjeve ut. Skaff deg 
heftet - det er viktig. Det kostar 
5 kroner og er til sals i Oktober
bokhandlane og hjå Oktober
kommisjonærane . 

Du kan og få det om du skriv til 
Forlaget Oktober, Postboks 6875. 
St.Olavs plass, Oslo 1. (Tlf: 02-
11 45 73) 

Redaktør og ansvarlig ut
giver: Kitty Strand. Trykket i 
Al S Østlendingens Trykkeri. 
Opplag: 50 000. 




