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RØD 
lldLGd'LlldnSE 
av AKPCm-D og uavhengige sosialister 

/(ommuneansatt: 

Også mot kom
munen må vi slåss! 
"Å tro at kommunen og 

bystyret er et uttrykk for 'folke
makt' og arbeiderstyre er en illu
sjon som utelukkende tjener 
borgerskapet" 
sier Lillan Hoffmann. Hun er 
ansatt i Oslo Kommune og er 
hovedtillitskvinne i Sosiale Eta
ters Forening A være ansatt i 
kommunen er som å arbeide for 
en hvilken som helst privat kapi
talist. Og liksom mot andre kapi
talister må vi kjempe våre krav 
igjennom. 

Det fikk vi erfare da Oslo 
Kommune innførte ansettelses
stopp i helse og sosialsektoren i 
vinter. Dette var et opplegg for 
en storstilt rasjonalisering. Det 
ville ha rammet våre arbeids
forhold og gitt folk dårligere 
service. Først da vi aksjonerte 
trakk kommunen ansettelses
stoppen tilbake. Andre har 
samme erfaring med kommunen. 
Den brukte f.eks. voldgiftsdom
stolen mot både sporveisarbei
derne og Holmenkollarbeiderne. 

Når kommuneansatte kjemper 
for bedre lønn og arbeidsfor-

I mange år har kommunen hatt 
planer om utbygging av »Haus
mannslinja» og bymotorvei. Bare 
kamp fra trafikk- og lokal
aksjoner har hindret at disse 
planene er blitt satt ut i livet. 
P.g.a. den store motstanden mot 
planene er derfor kommunen 
blitt tvunget til å skifte taktikk. 

Den nye gatebruksplanen er et 
ledd i denne taktikken. Ved hjelp 
av envegskjøringer, lyskryss osv. 
bli trafikken tvunget inn i noen få 
samlegater. Disse går gjennom 
tettbefolkete strøk og skaper 
elendige boforhold. Ved at be
boerne i andre gater får det noe 
bedre, håper kommunen og 
spilte befolkninga og hindre 
motstand. 

Denne politikken vil føre til 
trafikkork i samlegatene og krav 
om utvidelser. På den måten 
håper kommunen at bymotor-

hold, så er det samtidig en kamp 
for at kommunen må øke 
beskatninga av monopolkapi
talen. Det er monopolkapitalen 
og staten som er vår fiende, og 
alle arbeidere i Oslo har felles 
interesse av å støtte en slik kamp 

vegen »vil tvinge seg fram». Det 
understrekes ytterligere ved at 
Gatebruksplanen går inn for å 
etablere store parkeringshus i 
Oslo sentrum. Rød Valgallianse 
går i mot Gatebruksplanens snik
innføring av bymotorveg, og vi 
støtter fullt og helt aksjonen 
mot gjennomgangstrafikken i 
Løkkeveien og Toftes gate. 

Rød Valgallianse ser en kraftig 
utbygging av kollektivtrafikken 
særlig T-bane-nettet som det 
eneste alternativet til trafikkfor
slumminga. Det trengs flere av
ganger og ruter, ikke bare 
mellom drabantbyene og 
sentrum, men særlig tverrgående 
trafikkruter (f.eks. øst-vest). 
Takstene må senkes, både på 
enkeltbilletter og månedskort. 
Rød Valgallianse vil støtte alle 
aksjoner som går inn for å presse 
gjennom disse krava. 

Odd Wivegh eller Albert Nordengen? Fortsatt sosialistisk styrt Oslo eqer 
systemskifte? Slik framstilles høstens ordførervalg i hovedstaden. Men det 
er nettopp hva valget ikke gjelder. Valget mellom Wivegh og Nordengen 
står om hvem som skal administrere Oslo for kapitalen de neste fire åra. 
Det er et valg om hvem som skal stikke av med de feiteste kommunale 
beina. For Rød Valgallianse er målsettinga å skjære gjennom spillfekteriet 
og kjempe fram et revolusjonært alternativ for arbeidsfolk og progressive i 
byen, å stille den revolusjonære klassekampens vei opp mot all slags 
borgerlig politikk, uansett om partiene erklærer seg som borgerlige eller 
»sosialistiske». 

Det er førstekvinne på Rød Valg
allianses liste i Oslo, husmor og 
industriarbeider Ellen Pedersen, som 
sier dette. 
- For Rød Valgallianse er det viktig 
å vise at valget mellom Høyre og 
DNA ikke vil endre en tøddel på det 
faktum at det er monopolkapitalen 
som rår i Oslo. Bystyret er et aktivt 
redskap for monopolkapitalen, og 
kan aldri bli noe redskap for arbeids
folk. 

HØYRE ELLER DNA 
-ETT FETT 

I alle store saker er Høyre og DNA 
enige, enten det gjelder rasering av 
gamle boligområder, bygging av 
motorveier eller skatteplyndring av 
arbeidsfolk i denne byen. DNA har 
gått i spissen for å tjene mono
polenes profittinteresser, ved at de 
har brukt sin historiske forankring i 
arbeiderklassen til å kneble arbeids
folk. 

Bystyret er et klassesamarbeids
organ. Wivegh og Nordengen er 
begge på plass i Rådhuset allerede i 
stillinger som kommunalråder. Val
get er et spørsmål om de skal skifte 
kontorer. 

Den største forskjellen mellom de 
to partiene er at mens Høyre på 
grunn av sin rekruttering og historie 
er nødt til å henvende seg til de 
mellomstore og mindre kapitalistene 
og til forskjellige småborgerlige sjikt, 
kan DNA blåse i trompeten mot 
»småspekulantene», for så å gå de 
virkelig store spekulantenes - mono
polenes og statens -ærend. 

Ellen Pedersen står p'å 1. plass på 
lista til Oslo Rød Valgallianse. Hun 
er industriarbeider, har to barn og 
bor på Linderud i Groruddalen. 
Hun er medlem av Arbeidernes 
Kommunistparti (m-l) og er med i 
partiets kvinneutvalg. 

BILDET: Røde Faner utenfor Rådhuset 1. mai, 1972. Sosialismen 
kan aldri gjennomføres i bystyret eller andre parlamentariske 
organ. 

SV - FIENDE AV 
ARBEIDSFOLK 

· Med nei-flertallet mot EEC
medlemskap og med de store streike
kampene som bl.a. sporveis
betjeninga, Holmenkoll-arbeiderne, 
heismontørene og telefonsentral
montørene har gått i spissen for, har 
DNA-politikerne blitt avslørt for 
stadig flere, og har mistet mye av 
grepet sitt om arbeiderklassen. 

Men hva gjør så SV? Oppfordrer 
de arbeidsfolk til å rykke framover i 
kampen, til å slå inn på den 
revolusjonære veien? 

Tvertimot. De slår riktignok om 
seg med fraser om sosialisme og 
arbeiderstyre. Men hvor var de under 
streikekampene det siste året? Jo, de 
vai opptatt av å bekjempe det 
organiserte streikestøttearbeidet. De 
står i veien for arbeiderklassens 
kamp. 

Det var en massiv underskrifts
kampanje fra daghjemspersonale og 

foreldre som tvang kommunen til å 
trekke tilbake økning av daghjems
satsene, en økning SV hadde stemt 
for. 

I kraft av at de er det tredje største 
partiet i bystyret, får SV sin kvote av 
de kommunale pampestillingene. 
Kommunalråd Roar Wiik er et 
eksempel. Han går i spissen for å 
rasere gamle arbeiderstrøk som 
Rodeløkka, mot beboernes kamp for 
å bevare strøket i sin helhet. Høyre
politikere og Morgenbladet kan 
skrike om »sosialisme», men dette er 
en boligpolitikk som nettopp tjener 
entreprenørkapitalen. 
- Men er ikke dette enkelt
eksempler? 
- Tvertom, det er uttrykk for en 
linje i SVs program som i partiets 
praksis : A se på · bystyret som på 
andre parlamentariske organer som 
forsamlinger som kan holde kapi
talen i tømme og steg for steg bygge 
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sosialismen. Dette skal SV gjøre 
sammen med DNA! Målet deres i 
Oslo er f.eks. å virkeliggjøre 
drømmen om koalisjon med DNA 
ved å gjennomføre valg av kommu
nalrådene med basis i bystyre
flertallet. Det vil si at DNA og SV 
deler beina seg i mellom. 

DEN MODERNE 
REVISJONISMEN 

SVs linje med å bygge ut den 
statlige monopolkapitalen i et enda 
raskere tempo enn DNA og styrke de 
parlamentariske organene og 
byråkratiet, er i dag objektivt ei linje 
for å stagge arbeidsfolk og styrke 
det borgerlige klassediktaturet. 

Når borgerskapet vil stogge den 
voksende kampviljen i arbeider
klassen, har de i dag sin siste skanse 
ikke i Bratteli eller Wivegh, men 
heller i SVere som fortsatt kan skilte 
med en viss »sosialistisk» fasade. 

Dette sammen med støtte-
politikken til den imperialistiske 
supermakta Sovjet, er den moderne 
revisjonismen i et nøtteskall. 

RVOGSV
SOM ILD OG V ANN 

Hva stiller Rød Valgallianse opp 
mot denne borgerlige politikken? 

- Arbeidsfolks streikeaksjoner, 
Rodeløkkabeboernes kamp og ak
sjonene mot forverring av trafikk
miljøet viser nettopp veien å gå. Det 
er denne kamplinja RV vil holde 
fram, mot løfte- og klassesam
arbeidspolitikken som de borgerlige 
partiene, fra ytterste høyre til SV, 
driver. Den revolusjonære linja og 
den borgerlig-reformistiske er som 
ild og vann. 

Rød Valgallianse understreker at 
arbeidsfolk kan vinne fram med sine 
interesser bare når de forkaster trua 
på løftepolitikerne og gir en god dag i 
byråkratene. RV vil konsekvent 

. bekjempe all slags politisk tusk
handel bak ryggen til arbeider
klassen, enten dette foregår i lukka 
stortingsmøter eller i Rådhuset. 

Kort sagt vil vi forsøke å avsløre 
for stadig flere revolusjonære og 
klassebevisste arbeidere at bystyrer, 
fylkesting og storting er redskaper 
for monopolkapitalen og dens stat 
og helt ubrukelige for arbeidsfolks 
kamp. Samtidig vil vi bruke enhver 
anledning i et bystyre til å agitere for 
arbeidsfolks kamp. 

A slutte opp om Rød Valgallianse 
her i Oslo er å vende de borgerlige 
arbeiderpartiene ryggen og styrke 
den revolusjonære arbeider
bevegelsen, sier Ellen Pedersen. 

LÆR AV DAGHJEMS
AKSJONEN 

~ 
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BILDET: Slike forhold er det monopolkapitalen »tilbyr» barna og 
barnefamiliene! 

I Oslo er det en skrikende 
mangel på daghjemsplasser. De 
omlag 5 000 plassene som finnes i 
daghjem og barnehager dekker 
bare en brøkdel av behovet. Det 
fører til at familier må ty til 
private nødløsninger som dag
mamma, at barna blir sendt til 
bestemødre osv. I tillegg rammer 
det mange kvinner som ikke kan 
ta seg arbeid uten daghjemsplass. 

Men det er ikke bare mangel på 
daghjemsplasser. Kommunen 
akter også å skru opp prisen på de 
som allerede er. Målet er at 
familien skal dekke 50 % mot i 
dag 20 %. 

En forsmak på dette fikk vi i 
1973, da formannskapet en
stemmig, med SVs stemmer, 

vedtok å heve prisen opp til 400 
kroner pr. barn. 

Dette vedtaket ble møtt med 
kamp. 4050 underskrifter fra 97 
daghjem ble samla inn. Kampen 
ble støttet av Sosiale Etaters 
forening og Kvinnefronten. 
Aksjonen førte til at formann
skapet foreløpig er blitt tvunget 
til å trekke dette reaksjonære 
angrepet. 

Rød Valgallianse vil gå i mot 
alle forsøk på å belaste arbeids
folk med økte daghjemsutgifter. 
Vi reiser i stedet krav om at 
daghjemsplasser må bli gratis på 
linje med grunnskolen. Finansi
eringa av dette må skje ved å øke 
beskatninga av monopolenes 
profitter. 

Oslo kommune er sjøl den største 
bedriften i byen med sine omlag 
30 000 ansatte. Disse spenner over 
fra høyt gasjerte rådmenn og sjefene 
for de store kommunale bedriftene, 
via store sjikt av tjenestemenn som 
står arbeiderklassen nær økonomisk 
og sosialt, til det store flertallet av de 
kommuneansatte, som er proletarer. 
Dette gjelder arbeiderne i service- og 
kommunikasjonssektoren, arbeidere 
ved Lysverkene og andre kommu
nale bedrifter og lavere funksjo
nærer. 

I Oslo som i andre kommuner er 
nesten hele budsjettet låst fast til 
utgifter pålagt av staten, til skoler, 
kirker, sosialvesen, gater, veier, tom
ter, vann, kloakk, reguleringssaker 

I Oslo finnes store sjikt funksjo
nærer. Av de som i 1970 hadde sitt 
arbeid i Oslo (inkludert folk som bor 
utafor Oslo) viser en oppgave fra 
kommunens statistiske kontor at det 
jobbet 162 200 funksjonærer i of
fentlig og privat virksomhet, mens 
det var 114 500 arbeidere. Sjøl om 
mange av funksjonærene kommer i 
samme stilling som arbeiderne, er det 
likevel klart at antallet borgere og 
folk i småborgerlige yrker er større i 
Oslo enn noe annet sted i landet på 
grunn av opphopinga av administra
sjonen. 

Bystyret, et klasseorgan 
Bystyret er en aktiv kraft for å føre 

ut monopolkapitalens politikk. Det 
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--- - -=-BILDET: Og den samme Bull som stod i spissen for å stevne Holmenkoll-

og sporvegsarbei_derne for arbeidsretten. Kamp mot arbeidsfolk på den ene 
sida og lydig tjener for monopolkapitalen på den andre er Oslo kommune i 
et nøtteskall. 

· osv. Også her i Oslo må kommunen 
jobbe for »å legge forholdene til 
rette» for monopolkapitalen. Når 
bystyret går inn for å rasere Rode
løkka, gjøre Vaterland og Vika til 
steinørkner for bank- og forsikrings
kapitalen og lar motorveiene ete opp 
verdifull jord, er det i monopol
kapitalens interesse. 

er ikke noe forum hvor arbeidsfolk 
kan styre utviklinga av byen. Det er 
nok å se på sammensetninga av 
bystyret. Bare 7-8 av de 85 repre
sentantene i bystyret i dag kan sjøl 
regnes som arbeidere. 

Representanter som ikke allerede 
tilhører borgerskapet når de kommer 
inn, har alle sjanser til å nå dit via 

l<VEN FINANSIERER 
OSLO l(OMMUNE? 

»Kommunen er alle vi som bor i 
Oslo og som sammen eier byen» 
»Det er vi som betaler byens 
utgifter ... Vi er også med på å 
bestemme hvordan pengene skal 
brukes. Det gjør vi hver gang vi går 
til stemmeurnene · ved valget og 
velger våre representanter og 
talsmenn.» Slik står det i ei 
»informasjonsbrosjyre» frå Oslo 
Kommune. 

Einaste sanninga i det er at det 

er arbeidsfolk som betalar drifta 
av Oslo Kommune. Heile Aker
konsernet betalte i 1974 3,1 
millionar i skatt, medan arbeid
arane betalte 194,4 millionar. 
Næringslivet betalte i alt 230 
millioner. Oljeselskapet Shell 
ikkje ei k~one! 

Så kven 
kommuen? 
næringslivet. 

finansierer Oslo 
I alle fall ikkje 

bystyret . Veien dit går gjenno 
stillinger som kommunalråder, so 
ledere av- kommunale og hal 
kommunale bedrifter (som f.ek 
OBOS-direktør og tidligere vai 
ordfører Ivar Mathiesen), eller v, 
ledende stillinger i det kommum 
byråkratiet ellers. 

Det organiserte klassesamarbeid 
med nemnder, utvalg og med 

FULL STØTTE Tl 
Drabantbyen Stovner med sir 

30 000 innbyggere er i sentrum 
avisspalter og massemedia. 1 
åringer som ikke kan lese ell 
skrive, umulige undervisningsfc 
hold i skoler hvor det er alt f 
mange elever, mangel på daghje 
og fritidsmuligheter og sosial nø 
slås opp med feite typer i sosi 
pornografiske skildringer i borg1 
skapets aviser. Stovner er et spesi1 
eksempel som er trukket fram. M, 
eksemplet er typisk for boligb) 
ging og by- og sosialpolitikk und 
kapitalismen. 

Ja, slik går det når unge famili 
med sosiale og medisinsk/psykis 
problemer stues sammen på ( 
sted, jamrer den borgerlige pres: 
Kvinnene tilbake til kjøkkenbe 
ken, hevder stokk reaksjonæ 
høyreaviser. 

Men hva er det som skaper sosil 
problemer for arbeidsfolk? Hva 
det som gjør at titusener stu 
sammen i sovebyer? 

SLUM HØRER 
KAPIT ALI SM EN TIL 

kapitalismens første tid ble , 
beidsfolk i byene stuet sammen 
gråbeinsgårder, overfylte og i ele 
dig forfatning. Produksjonen v 
rettet inn for borgerskapet, arbeic 
krafta skulle koste minst mulig. 

Arbeiderklassen har fram til i d: 
kjempet til seg politiske rettighet 
og midlertidige økonomiske fe 
bedringer. Men fortsatt gjelder de 
samme grunnregelen innafor de 
kapitalistiske økonomien: Stør 
mulig profitt for monopolene, 

Konsekvensen av monopolkapit 
lens jag etter maksimal profitt 
konsentrasjon av kapitalen og se 
tralisering av produksjonen. Det ~ 
større profitt å stue arbeidskraf 
sammen i store byer enn å sp 
arbeidsplassene. De store entrepr 
nørmonopolene som Selvaag, Stia 
sen og Fagbygg og boligkooper 
sjonen tjener enormt på bygginga 
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STØTT RØD VALGALLIANSE 
ØKONOMISK! 
Kampfondet: postgiro 2 20 81 30, 
boks 9152, Vaterland, Oslo 1. 

BILDET: To bilder som kan stå 
som eksempel på kommunens 
klassekarakter. Ordfører Brynjulf 
Bull legger ned grunnsteinen til 
Kreditkassens nybygg i Oslo. 

sterkt rådmannsvelde er spesielt 
utviklet i en stor kommune som 
Oslo. Systemet med politisk valgte 
rådmenn betyr ikke at arbeidsfolk 
styrer, men at det blir skapt enda 
flere bein og slåss om for de 
borgerlige karriere_politikerne. Dette 
systemet er også med på å gjøre de 
politiske partiene direkte ansvarlige 
for å administrere kommunen på 
vegne av monopolkapitalen. 

Den viktigste av de kommunale 
komiteene - finansutvalget - består 
utelukkende av de sju kommunal
rådene. Dette er profesjonelle kar
rierepolitikere med lønner på langt 
over 100 000 kroner, representanter 
som er utafor enhver kontakt med og 
kontroll av arbeidsfolk. 

Det er dette systemet som SV 
ønsker å bygge opp og styrke under 
dekke av at det øker arbeidsfolks 
makt. I praksis er det sin egen 
posisjon som byråkratkapitalist og 
borgerlig administrator partiet 
byggerut. For arbeiderklassen finnes 
bare en vei: føre kamp for sine krav 
mot kommunen og rådmannsveldet. 

_KAMPEN SOM LÆRERE OG FORELDRE HAR REIST! 
drabantbyer, der boligproduksjonen 
foregår etter de billigste metoder, 
men hvor boutgiftene blir skrudd 
opp til det maksimale. Samtidig er 
det permanent mangel på boliger 
for arbeidsfolk. 

Arbeidsfolks behov for trivsel, for 
sosiale serviceinstitusjoner, for dag
hjem, skikkelige skoletilbud og fri
tidsmuligheter blir det ikke tatt 
hensyn til. De sosiale omkostning
ene blir drevet ned til et minimum. 
Arbeidsfolk må betale i form time
lange arbeidsreiser og skyhøye hus
leier og innskudd som de ikke greier 
uten sosial stønad. 

DNA OG SV ANSVARLIGE 

Det norske Arbeiderparti har 
vært monopolkapitalens ledende 
redskap i å føre ut sentraliserings
politikken etter krigen. Uansett 
valgkjekkel mellom DNA og de 

erklærte borgerlige partiene, har 
boligproblemene aldri blitt løst. 

I Oslo har SV, anført av kom
munalråd Roar Wiik, tatt opp kon
kurramen med DNA i å bygge 
boliger til blodpriser for arbeids
folk. Han følger monopolenes linje, 
rasering i stedet for restaurering av 
gamle arbeiderstrøk som f.eks. 
Rodeløkka, og bygging av store 
sovebyer. Det hjelper ikke at Wiik 
prøver å fraskrive seg ansvar for 
tilfellet Stovner. 

V ALGLØFTENES TID 

En undersøkelse har avslørt pro
blemene på Stovner. 

Da skriker kommunalråd Wiik og 
DNAs ordførerkandidat Odd Wi
vegh opp. Stovner blir sett på som 
et særtilfelle, politikerne flykter fra 
ansvaret. Og de lover å ordne opp. 
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BILDET: Boligbygging under kapitalismen. Fra Fossumsletta ved Stovner. 

Det passer som hånd i hanske 
med valgkampen. Det er de borger
lige arbeiderpartienes taktikk å slå 
seg opp nettopp på en sak som har 
gjort folk forbanna. Samtidig sitter 
de sjøl og administrerer kommunen 
for monopolkapitalen. 

Dette er en bløff som arbeidsfolk 
må avsløre og bekjempe. 

REDDE FOR EN GNISTBRANN 

Den andre - og minst like viktige 
- årsaken til at Wiik og Wivegh nå 
skriker opp, er at de er redde for at 
befolkninga på Stovner skal starte 
en kamp som kan tenne en gnist
brann i andre bydeler i Oslo. Den 
kampen og enheten som foreldre og 
lærere ved Smedstua skole har 
skapt, står som et mareritt for 
borgerlige parlamentarikere. Derfor 
lokker de med valgløfter og prøver 
av alle krefter å kanalisere befolk
ningas motstand inn i bystyre og 
bydelsutvalg. 

FULL STØTTE TIL STOVNER
BEFOLKNINGAS KAMP 

Lærerne ved Smedstua skole 
truer med streik hvis ikke for
holdene på den overfylte skolen blir 
bedre. De har stilt en rekke krav til 
kommunen, blant annet en bedring 
av bomiljøet i samsvar med inn
byggernes krav. De har krevd svar 
fra kommunen innen 5. september. 
Hvis ikke, går de til streik. 

Foreldrene støtter fullt opp om 
lærernes militante holdning. Fler
tallet av beboerne på Stovner er 
innstilt på å si kraftig ifra. 

Den kampen som lærerne og 
foreldrene har satt i gang fortjener 
støtte - og den fortjener støtte 
raskt! Det er viktig at fagfore
ninger, lærerkolleger, leieboerfore
ninger, studenter, elever og andre 
sender støtte så raskt som råd er. 

STØTTE KAN SENDES TIL: 
Lærerrådet ved Smedstua skole, 
Arne Syverud, formann, 
Smiuveien 255, 
Oslo 9. 

I disse dager blir det nye hybel
bygget for yrkesskole-elever reist i 
Oslo. Firmaet som står bak har vært 
ledet av DNA-pampen Ronald Bye. 
Og like lite som Ronald Bye noen 
gang har tjent arbeidsfolks inter
esser, like lite tjener dette bygget 
yrkesskole-elevenes. For det første 
dPkker det bare en brøkdel av 
behovet for hybler. For det andre 
blir det så dyrt at yrkesskole-elevene 
rett og slett ikke har råd til å bo der. I 
tillegg skal de kastes ut en del av året 

for at bygget skal brukes som 
sommerhotell! 

Yrkesskole-elevenes og lærlin
genes Interesseorganisasjon, YLJ, 
har tatt opp kampen mot denne 
boligplyndringa og krevd lavere leier 
og helårshybler. Rød Valgallians~ 
støtter disse krava. Vi mener at det er 
kommunen som må stilles til ansvar 
for bolignøden blant yrkesskole
elevene. Og vi vil støtte alle aksjoner 
som vil tvinge kommunen til å ta 
dette ansvaret. 

BILDET: Yrkesskole-elevene og lærlingene i demonstrasjon. Skikkelige 
boforhold er ett av deres rettferdige krav. 

ABONNER PÅ KLASSEKAMPEN 

Abonner på KLASSEKAMPEN den eneste kommunistiske arbeideravisa 
i Norge. 20 sider, kommer hver uke. Det koster 21 kroner for et kvartal 
40 kroner for et halvt _år og 75 krone~ for et år. For revolusjonære e; 
Klassekampen u~nnv~rlig .. Har du lyst_ ttl å abonnere, så send inn slippen 
S?m . st~ på siste side i denne avisa, eller skriv til Klassekampens 
distnbusJon, boks 2046, Grunerløkka, Oslo S. Oppgi hvor lenge du vil 
abonnere, navn og adresse. Regning blir sendt etterpå. 

I Oslo er det svært vanskelig for 
arbeidsfolk å skaffe seg bolig. 
Hovedårsakene til det er at: 

- Monopolkapitalens jakt på 
maksimal profitt raserer nærings
grunnlag~t _ på landsbygda, _ og 
store skarer ar arbeidsfolk til byen 
for å få arbeid. 

- Beboerne i eldre og sentrale 
bydeler tvinges vekk til fordel for 
kontorbygg, forretninger, parker
ings-plasser osv. Borgerskapet kjøper 
opp store tomteområder der de 
bygger luksusboliger som ingen 
arbeidsfolk har råd til å bo i. 

Kampen for å få bolig henger 
derfor sammen med klassekampen i 
samfunnet. Først under prole
tariatets diktatur kan bolignøden 
fjernes, fordi det da er arbeider
klassens behov og ikke monopol
kapi talens jakt etter profitt som 
bestemmer tempoet i boligbygginga. 

I dag må arbeidsfolk slåss på to 
fronter. For det første må vi 
kjempe mot at monopolkapitalen, 
støttet av staten, skal få fortsette å 
tvangsflytte folk til byene. Det 
betyr å kreve arbeidsplasser ut på 
landsbygda, dit folk bor. Samtidig 
har arbeiderklassen som allerede har 
sitt arbeid i byene sin sjølsagte rett 
til en rimelig og bra bolig. Det løser 
ikke problemene for arbeidsfolk på 
landsbygda at arbeidsfolk i Oslo blir 
henvist til å bo i slum. I Oslo må 
kravet tvertimot være mange nok 
og rimelige nok boliger til de som 
har sitt arbeid i byen. 

SV vil løse boligmangelen ved å 
skjære ned antallet arbeidsplasser. 
Som det borgerlige »arbeidernpartiet 
SV er, så er også dette ei linje som 
tjener monopolkapitalen. 

For det første bortforklares bolig
mangelen med at det er for mange 
arbeidsplasser ( ! ) For det andre er 
det en rettferdiggjøring av statens 
planer om å tvangsflytte statsansatte 
til andre norske byer. Og vil eller kan 
ikke folk flytte, mister de jobben. 

Men det viktigste er at SV, i ei tid 
da krisa blir stadig verre og arbeids
ledigheten større, går inn for å 
ytterligere redusere antallet arbeids
plasser. Altså øke arbeidsløsheten 
ytterligere! 

I dag er det uproduktive bedrifter 
innen finansvesen og administrasjon 
o.l. som svulmer opp i Oslo. Vi vil 
støtte etableringslover som gjør det 
vanskeligere for monopolkapitalen 
å ekspandere med slike foretak, og 
vi vil stå sammen med de fag
organiserte i kampen for flere 
industriarbeidsplasser i Oslo. Et. 
stort industriproletariat i Oslo er av 
stor betydning i kampen for 
revolusjonen og proletariatets 
diktatur. 

Vi vil oppfordre arbeidsfolk til a 
kjempe mot nedlegging av arbeids
plasser de allerede har, og avvise 
monopolkapitalens, med SVs fulle 
støtte, raseringsforsøk. 
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- Rød Valgallianse ser det som viktig å mobilisere folk til kamp mot at 
byrdene av den økonomiske krisa skal lesses over på arbeidsfolk. Daglig må 
arbeidere gå på grunn av nedleggelser og innskrenkninger. Men vi må ikke 
tru at trygge arbeidsplasser kan vinnes under kapitalismen. Grunnloven i 
det kapitalistiske systemet er jakta på maksimal profitt. Det er dette som 
fører til at folk blir sparka og bedrifter nedlagt. Når profitten synker et 
sted, trekkes kapitalen ut og flyttes dit lønnsomheten er størst. Derfor må 
dette systemet vekk, og folkets behov må bli rettesnor for produksjonen. 
Det kan bare skje dersom arbeiderklassen erobrer den politiske makta og 
innfører sosialismen - proletariatets diktatur. Det er også forutsetninga for 
et virkelig lokalt demokrati som tjener arbeidsfolk. 

Det er Brynjulf Mugaas som sier 
dette. Han står på andre plass på Rød 
Valgallianses liste foran kommune
valget i Oslo, og er faglig leder i Oslo 
AKP(m-1). Til daglig jobber han på 
Nyland Vest. 

Vi har spurt ham om hv:a .som 
kjennetegner kriseutviklinga i Oslo. 

- Oslo er en av de kommunene som 
har merket færrest direkte utslag av 
den økonomiske krisa hit til. Men 
den er i full gang. Færre og færre 
bedrifter tar inn nye arbeidere. 
Særlig har ungdom, kvinner og 
utenlandske arbeidere fått føle 
problemene. Disse gruppene er 
reservearbeidskraft for monopol
kapitalen og er de første som blir 
ramma. 

Det viktigste tegnet på at krisa nå 

begynner å bli omfattende er ryst
ningene i jern- og metallindustrien, 
f.eks. med avbestilling av super
tankere, tendens til overproduksjon 
av oljeboringsplattformer o.l. Dette 
er kjerneindustrien som styrer ut
viklinga også innenfor de andre 
deiene av det økonomiske livet. 

Det tegn som tyder på at Fred 
Olsen & Co - som er hovedaksjonær 
i Akergruppen - vil nytte krisa til å 
rasere min egen arbeidsplass, Nyland 
V est. Det blir ikke investert i nytt 
produksjonsutstyr, maskinene slites 
ned . 

En slik nedleggelse kommer vel og 
merke ikke på grunn av at bedrifta 
går dårlig, men fordi monopol
kapitalen utnytter ~risa til å legge 
ned produksjon der profitten ikke er 
stor nok. Krisa er også et påskudd til 

TORILL STRAND: 

Den nye skolebruksplanen for 
Oslo kommune er et av de mange 
eksempler på den harde rasjonali
seringa i skolen de siste åra. Stat og 
kommune med DNA i spissen går 
sammen om å utdanne billigst mulig 
arbeidskraft for monopolkapitalen. 

Skolebruksplanen innebærer 
maksimal utnytting av alle skole
bygg, uten hensyn til elevenes og 
lærernes arbeidsforhold og behovet 
for kort skolevei, sier lærer Torill 
Strand som arbeider i ungdoms
skolen og står på lista til Rød 
Valgallianse i Oslo. 

- Vi i Rød Valgallianse støtter 
kravet om at Skolebruksplanen i sin 
helhet trekkes tilbake. I stedet 
krever vi restaurering av de gamle 
sentrumsskolene og utbygging av 
antallet yrkes- og gymnasplasser i de 
nye drabantbyene på østkanten. 

Vi krever a·t det er ferdig skoler i 
drabantbyene med de ressurser som 
trengs når folk flytter inn, f.eks. 
Smedstualærerne og Stovnerbe
boerneskrav om skole på Fossum
sletta må få full støtte. 

- Hva bety r Skolebruksplanen 
for lærere og elever? 

- Ved at alle skolebygg skal ut
nyttes maksimalt tas det ikke hen
syn til hvor elevene bor. Det er som 
med arbeidsplasser i distriktene, vi 
må kreve dem der folk bor. 

I vårt land er det monopol
kapitalen med sin stat som ut
former skolepolitikken, og den er 
aldri interessert i folkets beste. For 
den er billigst mulig arbeidskraft 
målet, derfor opplever vi ei stadig 
sterkere rasjonalisering i skolen for 
tida. Lærere og elever må sammen 
bekjempe denne utviklinga. 

Skolebruksplanen er, med sitt 
angrep på fagutdanninga til lærerne, 
noe som igjen rammer elevene som 
får dårligere undervisning. 

På flere skoler på østkanten bl.a. 
Manglerud, Veitvet og Linderud har 
den blitt avvist av elever, foreldre 
og lærere med trussel om streik hvis 
den forsøkes gjennomført. 
Lærernes fagforeningerhar også sagt 
klart nei til denne planen. 

Rød Valgallianse støtter den 
samla motstanden blant elever, 
lærere og foreldre som er de eneste 
som kan bekjempe de stadige 
rasjonaliseringsframstøta fra Oslo 
Kommune, avslutter Torill Strand. 

å rasjonalisere produksjonen. Mono
polkapitalen gir blaffen i om l 700 
arbeidere mister jobben. 

STOL IKKE PÅ 
ST AT OG KOMMUNE 

Vi ser i dag at staten kjøper opp 
enorme aksjemengder, slik at staten i 
dag eier hver tredje aksje i industrien 
(av en samla aksjekapital på ca. 
5,5 milliarder kroner ved utgangen 
av 1974). Løser det problemene for 
arbeidsfolk at staten tar over 
bedriftene? 
- I noen tilfeller er det riktig å stille 
krav om at staten skal overta. For 
eksempel var det tilfelle da et svensk 
konsern for et par år siden la ned 
Knabengruvene og stakk av med 
kapitalen. 

Men noe av det verste vi arbeidere 
kan gjøre er å stole på at staten og 
kommunene skal ordne opp for oss. 
Det er monopolkapitalen som styrer 
staten, ikke omvendt. Om noen 
tvilte på det, fikk vi det tydelig bevist 
ved Bratteliregjeringas kjøp av 
Reksten-aksjer. Dette skjedde med 
SVs fulle støtte i et hemmelig 
stortingsmøte. 

Aksjekjøpet skulle redde arbeids
plassene i Akerkonsernet , ble det 
sagt. Men Hilmar Reksten har ikke 
brukt fem øre av de 240 millionene 
han fikk til å betale gjelda si til 
Akergruppen. Pengene bruker han til 
å redde sitt eget skinn som stor
spekulant. Dette viser på ny at staten 
bruker skattebetalernes - d.v.s. stort 
sett arbeidsfolks penger til å 
subsidiere monopolkapitalens 
spekulasjoner. 

MØT KRISA MED KAMP! 
Hva må gjøres for at arbeider

klassen skal kunne forsvare seg 
oppsigelsene og permitteringene? , . .) 
- Krisa må møtes med kamp. 
Bedriftsokkupasjoner, streiker, gå 
sakte-aksjoner og andre kampformer 
er det eneste språket monopol
kapitalen forstår. Erfaringene fra 
aksjonene ved Upper Clyde-verftet i 
Glasgow og Up-fabrikkene i 
Frankrike viser at det bare er 

Rød Valgallianse består av Ar
beidernes Kommunistparti (m-1), 
Rød Ungdom, Norges Kommunis
tiske Studentforbund og uavhengige 
sosialister. Vi tar del i valgene i høst 
for å fremme en revolusjonær arbei
derpolitikk, og kjempe mot alle 
borgerlige myter om at kommune
styrer, fylkesting og andre parla
mentariske organer noen gang kan 
bli redskap for folkemakt . Derfor 
lover vi heller ikke gull og grønne 
skoger om folk støtter listene våre, 
slik de borgerlige partia gjør. 

Derimot lover vi konsekvent å 
støtte den kampen arbeidsfolk sjøl 
fører mot monopolkapital, stat og 
imperialisme. RV-representanters 
oppgave er konsekvent å reise arbei
derklassens kampsaker og avsløre 
pampevelde, korrupsjon og heste-

gjennom kamp og ikke gjennom 
samarbeid med monopolkapital og 
stat at arbeidsfolk kan få sine krav 
igjennom. 

TO LINJER- SV OG RV 

- I fagbevegelsen finnes det et sjikt 
av profesjonelle »tillitsmenn». Dette 
er folk som aldri deltar i produk
sjonen, som må kalles arbeider
aristokrater. På grunn av at for
bundskontorer, statsadministrasjon 
og så mye av produksjonen er samla i 
Oslo, er dette sjiktet spesielt stort i 
denne byen. 

Dette er folk som gjør sitt beste for 
å spre nederlagsstemning og fremme 
borgerskapets interesser i arbeider
klassen. 

Faglig leder i SV og vararepresen
tant til Stortinget, Ove Larsen, er et 
typisk eksempel på dette. I stedet for 
å mobilisere arbeiderne til kamp, 
snakker han om at arbeiderklassen 
må finne seg i å bære byrdene 
kapitalen legger på dem, så lenge 
kapitalismen eksisterer. 

Uten en kompromissløs kamp mot 
slike »arbeiderledere», kan arbeider
klassen aldri vinne fram. 
- Det finnes to uforsonlige linjer i 

arbeiderbevegelsen. Den ene, repre
sentert ved DNA og SV, vil sam
arbeid med kapitalen, u tbygging av · 
den statlige monopolkapitalen og 
parlamentarisk spillfekteri for å 
stagge arbeidsfolk. De skaffer seg 
fej.te stillinger i fagbevegelsen, stat og 
kommune under dekke av å skulle 
jobbe for arbeidsfolk. 

Deres praksis med sabotasje av 
streikestøttearbeid viser hvem de 
virkelig tjener, nemlig borgerskapet. 
SVs representant i kommunens 
lønnsutvalg, Hilde Bojer, gikk imot 
lønnskrava fra arbeiderne ved 
Holmenkollbanen. Da streiken var et 
faktum, var det politisk umulig for 
henne å støtte forslaget om å bringe 
streiken inn for Arbeidsretten. Bak 
kulissene jobba SVerne febrilsk for å 
knekke streiken. Slik fungerer 
SV-politikere som reinspikka 
agenter for borgerskapet. 

Opp mot dette stiller Rød Valg
allianse klassekampens vei. Bare den 
veien gir framgang i kampen for 
dagskrava og i kampen for 
sosialismen. Å støtte RV ved valget 
er å styrke arbeiderklåssens revolu
sjonære kamp mot monopolkapital 
og stat, sier Brynjulf Mugaas. 

BILDET: Bruker Fred Olsen & co. krisa til å rasere Nyland Vest? 

handel innafor de parlamentariske 
forsamlingene. 

Rød Valgallianse prioriterer fire 
områder som er viktige for arbeider
klassen: 

- Kamp mot oppsigelser,permit
teringer og dyrtid. Byrdene av den 
kapitalistiske krisa skal ikke veltes 
over på arbeidsfolk. - Kamp mot 
de imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet. 

- Boikott de borgerlige arbeider
partiene DNA og SV. 

- Fram for den sosialistiske re
volusjonen. 

Rød Valgallianse driver valgkamp 
i alle fylker. På de stedene vi ikke 
stiller liste, oppfordrer vi til boikott 
av de andre partienes lister. 

Vi vil oppfordre alle revolusjo
nære til å bli med i det arbeidet for 
et sosialistisk Norge. 

RØD VALGALLIANSE 
LISTE FOR OSLO 

I . Ellen Pedersen, industri-
arbeidar, 

2. Brynjulf Mugaas, industri
arbeidar, 

3. Magnhild Johansen, bok
bindarass. , 

4. Bjørn Tørhaug, telefon-
sentr. montør, 

5. Turid Skagen, industri-
arbeidar, 

6. Turid Hagene, sekretær, 
7. Reidun Engum, sjukepl. , 
8. Ulrik Sverdrup, bibliotekar, 
9. Lillian Hoffman, funk-

sjonær, 
I 0. Arnljot Eggen, forfattar, 
11. Terje Østby, sivilarb. , 
I 2. Per Bangsund, bussjåfør, 
13. Torill Strand, lærar, 
14. Per Schulhus, telefon-

sentr. montør, 
IS. Tor Mostue, murar, 
16. Toril Brekke, typograf, 
17. Ragnhild Nilsen, heimehjelp, 
18. Anne Lise Middelthon, 

miljøarb., 
19. Kåre Dalene, vognførar, 
20. Terje Svein Skog, heis-

montør, 
21. Tuva Gry Øyan, student, 
22 .. Rosa Seierstad, progr. sekr. , 
23. Solveig Nyhamar, sosionom, 
24. Trond Helge Nilsen, post-

bud, 
25. Pål Steigan, industriarb., 
26. Knut Semb, preparant, 
27. Rolf Ballangrud, ingeniør 
28. Knut Haraldsen, bygningsarb. 
29. Karen Holtsmark, funksjonær 
30. Hilda Lundgren Olsen, 

progr. sekr. 
31. Halvdan Riisøen, sjåfør 
32. Helge Jordal, skodespelar 
33. Siri Ustvedt , hjelpearb. 
34. Tore Røed, uføretrygded 
35. Inger Marie Faaberg, lege 
36. Arne Bedemann, tt-setter 
37. Lars Ove Engås, sosialskoleelev 
38. Tove Syvertsen, lærar 
39. Per Larsen, scenearbeider 
40. Kitty Strand, lege 
41. Karleif Halvorsen, trykker 
42. Bente Løvås, industriarb. 
43. Gro Hagemann, vit. ass. 
44. Sigurd Allern, forsknings

stipendiat 
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