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Landskonferansen for soldattillitsmenn som ble holdt på Eggemoen bøyde ikke av for 
forsvarsdepartementets og overkommandoens forsøk på knebling. Soldatenes tillitsmenn 
sto fast pa sine rettigheter og avviste mer eller mindre åpne forsøk fra FO/FDs side på å 
sprenge konferansen. Tvertirpot samlet konferansen seg om en rekke viktige ved_tak som 
blir retningsgivende for soldatkampen, og som soldater landet over nå oppfordres hl å folge 
opp og kjempe gjennom. 

.LK-75 gikk inn for at spørsmålet om en fag
forening for soldater skulle utredes.Avvis Fostervolls og 
r egjeringas forsøk på å sabotere v edtaket! 

LANDSKONFERANSEN 
Spesielt viktig er vedtaket om 

å utrede spørsmålet om en fritt
stående faglig interesseorganisa
sjon og om militærtjenesten i 
prinsippet skal anerkjennes som 
arbeid. 

Landskonferansen slo fast at 
soldater aldri må bli brukt mot 
demonstrasjoner og mot arbei
dere i kamp, og gikk imot verva 
hær og senking av verneplikts
alderen. , 

Mot innstramminga i tillits
mannsordninga ble det vedtatt at 
ordninga med distriktskonfe
ranser skal opprettholdes ( de 
nye reglene tar sikte på å fjerne 
dem) og at kontakten mellom 

tillitsmenn og soldater og tillits
mennene imellom, skal bedres. 

For tredje landskonferanse på 
rad sto flertallet av de verneplik
tige utsendingene fast på kravet 
om at soldatene skal ha rett til 
fritt å drive politisk virksomhet i 
det militære i fritida. 

De økonomiske og sosiale kra
vene ble samlet i et eget verne
pliktsprogram, hvor kravet om 
1 000 kroner i dimmepenger og 6 
- 8 gratis hjemreiser er de viktig
ste, og går inn i et aksjons
program. 

AVVIS ANTI-KOMMUNISMEN 

Soldatenes krav er fullt ut 

sen som borgerlige og sosial
demokratiske aviser og NRK har 
forsøkt å skape mot landskonfe
ransen og soldatenes tillitsmenn. 

Borgerskapet er redde for sol
dater som ønsker å knytte sin 
kamp an til arbeiderklassens 
interesser. 

Derfor skrikes det opp når 
soldater krever å få tjenesten 
anerkjent som arbeid og når en 
krever rett til faglig og politisk 
organisering. 

Spesielt ønsker borgerskapet 
gjennom sin propaganda å 
ramme kommunistene, de revo
lusjonære. De villeste historier 
om »undergraving» og »infiltra-
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kringkasting. 
Men hva er sannheten? Hva vil 

den revolusjon , bevegelsen 
med arbeidet bl: soldatene? 

REVOLJ 
SOLDA" 

,ONÆR 
JLITIKK 

Vårt stratet 1ske utgangspunkt 
er følgende: I L:!t øyeblikk arbei-
der.·iass ·ns r vo j n· r m 
begynner a bli >>farhg», vil borger
skapet og den kapitalistiske sta
ten sette militærapparatet inn. 

Et revolusjonært opprør vil bli 
forsøkt knust i blod. 

Dette onsker via hindre. Gjen
nom politiske diskusjoner og ved 
felles aksjoner, onsker vi å legge 
det politiske grunnlaget for at 
soldater som måtte bli utkalt til 
å slå ned og undertrykke arbei
derklassen og revolusjonen, vil 
vende våpnene den andre veien. 

Kommunister ser det som sin 
plikt også å gå i spissen for 
arbeidsfolks og undertrykte 
gruppers kamp for sine økono
miske og sosiale interesser og for 
demo kra tiske rettigheter også i 
dag. 

I takt med at de revolusjonære 
har kjempet fram en riktig og 
framgangsrik kurs for soldat
kampen, har de reaksjonære i 
stat og borgerpresse blitt stadig 
villere i sine angrep. 

SOLDATER-

STYRK 

INTERESSEKAMPEN 

FØLG OPP 
LANDSKONFERANSEN! 

Resultatene på Eggemoen ble 
ikke oppnådd uten hard kamp. 
Denne kampen var nødvendig 
fordi det alltid vil dukke opp 
soldattillitsmenn som ikke har 
felles interesser med soldatfler
tallet. 

Unge Høyre-medlemmer går i 
spann med reaksjonære offisei"er, 
AUFere med departementet. Og 
det dukker alltid opp befals
skoleelevc:r som sikter på kar-
riere. Forts. side 4 

HVOR
FOR 

RV? 

Geir Hem,medl .av 
LTF,s ekretariatet, 
støtter RV. 

Hvorfor deltar Rod Valgal
lzanse ved valgene, Geir? 

Så snart vi nærmer oss et valg, 
blir folk tuta øra fulle av prat 
om hvor viktig valget er.- Du får 
vite at framtida for din 
kommune eller fylke står og 
faller med en stemme til DERES 
liste. Arbeidsfolk skal løse prob
lema sine med en stemmeseddel. 

Dette er ei demokratisk 
maske. Vi levei; i et klassesam
funn der monopolkapitalen 
styrer utviklinga og dette er det 
dødsens viktig for herskerklassen 
å tilsløre. Derfor opplever vi 
storsiilte propagandaoffensiver 
fra herskerklassens side foran 
hvert valg. 

De tradisjonelle borgerlige 
partia og de borgerlige arbeider
partia DNA og SV står for en 
borgerlig, parlamentarisk poli
tikk innafor ramma av det kapi
talistiske klassediktaturet. Men 
parlamentariske valg har aldri 
avskaffa den kapitalistiske utbyt
tinga i noe land! 

Rød Valgallianse deltar i valga 
for å vise at de parlamentariske 

.organa er tjenere og forsvarere 
for monopolkapitalen - at de 
aldri kan bli redskaper for gjen
nomføring av sosialismen, for å 
styrke den revolusjonære beve
gelsen og føre fram en konse
kvent revolusjonær arbeider
politikk. 
- Hva menes egentlig med en 
»revolusjonær arbeiderpolitikk» i 
Norge i dag! 

Kort sagt vil det si å ta ut· 
gangspunkt i arbeiderklassens 
kortsiktige og langsiktige interes

Forts. side 4 
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HVAER 
RØD E? 

Rød Valgallianse er dannet av AKP(m-l), Rød Ungd om, 
Norges Kommunistiske Studentforbund og uavhengige 
sosialister og er e t uttrykk for den revolusjonære arbeider
bevegelsens krav og politikk. I høstens valg vil RV stille i en 
del fylker og større kommuner. Der RV ikke sj ø l stiller 
oppfordrer vi til boykott av alle andre partier, SV med
rekna. RV stiller liste i følge nde fylker : Troms, Nordland, 
Sør-TrøJ:ldelag, Hordaland , Rogaland og Akershus. Kom
muner: Tromsø, Bodø, Nesna, Rana , Trondheim, Bergen, 
Odda, Stavanger, Bærum, Asker, Skedsmo, Ski, Moss og 
Oslo. 

RISA
MDNDPDlKAPITAllNS 
IGIT VIRK 

Mens soldatenes krav om 1000 raske stål i dimmepenger 
blir nekta innvilga, blir mi lliarder av kroner skuffa ned i 
monopo lkapitalens lommer via århundrets fl ykjøp! Slik slår 
klassestaten ut i fu ll blomst for soldatene: mens 'im perialis
men får oppfylt alle sine krav av »arbeiderregjeringa» må 
soldater gå for lut og kaldt vann. 

Når den økonomiske verdens
krisa utvikler seg rammer den 
a\\e and,c e nn d e som sjøl er 
årsaken til den - monopolkapi
talen . Etter at den har latt mas
kinene gå det remmer og tøy kan 
holde, satset på produksjon som 
gir størst mulig profitt uavhengig 
av det arbeidende folkets behov, 
utbytta arbeidere hjemme og i 
utlandet og sjøl framskapt krisa. 
Ei krise som oppstår i produk
sjonen og er ei overproduksjons
krise. Hva da? Da innstiller de 
produksjonen, sparker arbeidere, 
nedlegger og permitterer. 

Når monopolkapitalens mak
simal profitt er trua , så b-Hj- de 
desperate: de stenger hverandre 
ute fra hverandres markeder, 
lønningene låses og prisene går i 
været. At verden har enorme 
behov for varer av ulike slag, er 
uinteressant. Under krisetider vil 
matvarer, kjøtt, kaffe o.l" bli 
holdt tilbake eller rett og slett 
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bli ødelagt! 
For at de skal ko mme hel

skinna gjennom krisa så stepper 
deres egen sta t og regjering, det 
kongelige norske arbeiderparti, 
inn og spytter i det store hølet 
de sjøl · gravd. Det vil med 
ar ·' _, si at arbeidsfolk må 
1et,11e for å holde disse folka ved 
makta! 

Dette er det RV kaller mono
polkapitalens diktatur. Det er 
dette som er kjerna bak fasaden i 
borgerskapets tåkeprat om »de
mokrati.» Det demokratiet disse 
folka vil ha er retten til å kunne 
tråkke arbeidsfolk ned i søla 
uten at noen piper for det. 
Monopolkapitalens grunnlov er 
jakten på-maksimalprofitt! 

Alle de store kapetalistlandas 
økonomi er i dag prega av masse
arbeidsløshet og synkende pro
duksjon. I USA, Storbritannia og 
Sovjet er det millioner av 
arbeidsløse. Mens USA har lid~ 

politiske og militære tilbakeslag 
(Vietnam, Midt-Østen) som for
sterker krisa voldsomt i USA, 
ekspanderer Sovjet og gjør seg 
nytte av krisa i vesten. Men på 
tross av at Sovjet i dag ekspor
terer fascisme over hele verden 
og er ei supermakt på veg opp, 
nedlegges hele samfunn, arbeids
løsheten øker osv. I motsetning 
til Kina er Sovjet bli tt en del av 
den kapitalistiske verd ensøkono
mien. Kina rammes overhodet 
ikke av den kapitalistiske krisa i 
vesten, nettopp fordi imperialis
men er jagd på dør og at det 
produseres etter folkets reelle 
behov! 

I dag forsøker mortopolkapi
talen febrilsk å svekke arbeider
klassens kampkraft: politiske 
oppsigelser, forsøk på å splitte 
klassen etter nasjonalitet, kjønn 
og alder. Mot alle slike reaksjo
nære framstøt stiller RV parolen 
om solidaritet. 

Overalt må det reises kamp 
mot nedlegging av bedrifter og 
»halv uke». Offentlig ansettelses
stopp og liknende rasjonalise
ringstiltak må bekjempes. 

DNA-regjeringa sin politikk 
for å møte krisa er statsstøtte til 
monopolkapitalen og kriseforlik 
for arbeiderklassen. SV-ledelsen 
følger ikke bare med på denne 
reaksjonære · klassesamarbeids
politikken, men Jigger endog et 
hestehode foran! SV står for 
statsmonopolkapitalisme, støtter 
subsidiering av Reksten, støtter 
kriseforlikslinja etc. Eksempel: 
SVs Kai Øverland sitter i statoils 
styre og er ikke bare haleheng, 
men byråkratkapitalist! . 

RV vil på det skarpeste ta 
avstand fra denne politikken 
som tar sikte på å redde gigan
tene i norsk næringsliv ut av 
krisa ved å overlate dem arbeids
folks skattepenger, sikre at de 
kan fortsette sin utsvettings
politikk overfor arbeiderklassen! 

RV støtter fullt ut soldatene i 
deres kamp mot monopolkapi
talen og dens regjering, samtidig 
som vi framholder at enheten 
mellom soldater og arbeidere er 
forutsetningen for at denne 
kampen skal vinne fram. RV 
oppfordrer progressive soldater 
om å støtte vår politikk, ta opp 
kampen for sine egne krav og 
rettigheter og stole på egne kref
ter! 

Ikke noe valg endrer på at kapitalistene kontrollere 
arbeidsplasser og fabrikker. Men borgerskapet har sin 
politiske partier til å propagandere at Norge er et »demo 
krati», at samfunnet kan forandres ved å velge inn borgerlig1 
representanter i de parlamentariske organene. 

Men erfaringene viser at det ikke betyr noe for arbeidsfoll 
om ordføreren kommer fra Høyre, Senterpartiet eller D A 
Disse partienes funksjon er å prøve å dekke over borger 
skapets diktatur. 

DE BORGERLIGE 
»ARBEIDERPARTIENE» 

Noen av de borgerlige partiene 
har som oppgave å henvende seg 
spesielt til arbeiderklassen. 
Historia til DNA handler om 
hvordan partiet blei kjøpt av 
borgerskapet gjennom å få feite 
bein i statsapparatet - helt til 
ledelsen sjøl blei monopolbor
gere, slik de er i dag. Samtidig 
foret de arbeidervelgerne med 
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løfter om at dette var skritt på 
veien til sosialismen. 

Flere og flere har vendt seg 
bort fra DNA etter det stadig 
mer utilslørte forræderiet mot 
arbeiderne, mot streikekamper 
og alle progressive krav. Det 
andre borgerlige »arbeider
partiet», SV, er ikke noe alterna
tiv. 

For hva slags linje fører SV? 
Der DNA mumler om statsdrift, 
der prater SV om enda mer 
statsdrift. Som DNA har vist i 50 
år fører imidlertid ikke dette til 
at det borgerlige samfunnet blir 
mer sosialistisk, men til at de 
»sosialistiske» poli tikerne i stats-

apparatet blir mer borgerlige, 
blir kapitalister. På dette områ
det er skilnaden på SV og DNA 
bare at SV ønsker å bli førerskap 
for den statsmonopolistiske 
kapitalismen, mens DNA alt er 
det. 

SV SPRE_B. ILLUSJONER 
Utviklinga av statsmonopol

kapitalisme kan utvilsomt sikres 
via parlamentariske organer. Der-
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for deltar SV uten skrupler i 
overbudspolitikken foran valget. 
De prøver ikke en gang å avsløre 
hvordan et valg som i år brukes 
for å føre arbeidsfolk bak lyset. I 
SV-programmet heter det tvert 
om at »det kan være et viktig 
steg på veien til sosialismen å 
vinne flertall i Stortinget», (men 
at kapitalismen ikke kan avskaf
fes bare med et slikt flertall). 

Lenin skrev i 1919 mot sin 
tids klasseforrædere: »Bare 
slyngler eller tosker kan mene at 
proletariatet først må vinne et 
flertall i valg som gjennomføres 
under borgerskapets åk, under 
lønnsslaveriets åk, og deretter 
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må vinne makta>>. Den borgerlige 
parlamentarismen er alltid en 
form for monopolkapitalens 
diktatur. Når SV prater om »fler
tall i parlamentet», kan det bare 
bety en form for statsmonopol
kapitalistisk diktatur, og slett 
ikke sosialisme under proletaria
tets dik ta tur. 

MILITÆRAPPARATET SIKRER 
HERSKERKLASSENS MAKT 

Borgerskapets diktatur hviler 
alltid på militærmakt. Når 
massene blir revolusjonære, må 
derfor virksomhete-n ikke rettes 
inn på å delta i det parlamenta
riske spillet, men på væpna 
kamp mot kontrarevolusjonen. 
Oppgava er ikke å forbedre den 
borgerlige staten, men å knuse 
den . 

Det betyr at vi ikke skal »vinne 
flertall» i parlamentariskt: 
organer, men feie dem til side! 

Det betyr at vi ikke skal »is.olere 
reaksjonære offiserer» og bruke 
en tåkete »motmakt» mot 
borgerskapet om det blir nød
vendig, slik SV påstår. Vi må 
være offensive og bryte ned det 
borgerlige voldsapparatet (hær, 
politi) og erstatte det med arbei
dernes egen væpning, med folke
hæren! Bare i offiserskorpset 
har vi en borgerhær på flere 
titusen som så visst ikke kan 
»isoleres», men knuses og avvæp
nes. 

EROBRE MAKTA ELLER 
»AVSVEKKE KAPITALISMEN»? 

SV-programmet nevner et sted 

en slags »revolusjon» som blir 
resultatet av en periode med 
»sosialistiske reformer» som 
»styrker arbeiderklassens makt 
og posisjon og avsvekker kapita
listklassen», »forrykker like
vekten i systemet i arbeiderklas
sens favør» o.l. 

Denne linja har vært prøvd i 
praksis - i Clule og i Portugal. 
Den fører ikke til sosialisme, 
men til at revolusjonen knuses av 
borgerskapets militærapparat, 
enten av det gamle eller av det 
nye borgerskapet, som kommer 
til makta gjennom de såkalte 
»reformene». I praksis fører det 
altså til kontrarevolusjon. 

SOSIALISME ER 
PROLETARIATETS DIKTATUR! 

I steden for å lytte til slike 
falske teorier, må arbeiderklas
sen sjøl erobre statsmakta og 
opprette sine egne demokratiske 
organer - uten forbindelse til 
det gamle borgerlige statsappa
ratet. Det borgerlige byråkratiet, 
parlamentariske sys temet og 
voldsapparatet må oppløses. 
Skjer ikke dette, kan det aldri bli 
snakk om noen sosialisme, for 
proletariatets diktatur er en uad
skillelig del av et sosialistisk sam
funn. 

Det er dette Rød Valgallianse 
stiller som alternativ til de bor
gerlige partiene, og kampen for 
dette målet må føres på tvers av 
de parlamentariske organene. 
Oppslutninga om Rød Valgal-

. lianse ved valget blir en viktig 
politisk demonstrasjon mot 
dette falske borgerlige »demokra
tiet». 

SUPERMAKTENE 
FORBEREDER 
KRIC 
Forts • .fra s.4 

Hva med den andre »halvpar
ten>> - USA? I ett år har SV
ledelsen nekta å delta i alle 
demonstrasjoner mot USA -
også mot krigsforbrytere av 
ty pen Kissinger/ Schlesinger. 
Dette er ikke anti-imperialisme, 
men støtte til imperialismen! 

KAMP MOT ALD 
IMPERIALISME 

- SOLIDARITET MED 
VERDENS KJEMPENDE FOLK 

RV legger stor vekt på å utvik
le solidaritetsarbeidet med de 
krefter som kjemper mot super
maktene og all imperialisme. I 
dag er den tredje verden hoved
krafta i kampen mot imperialis
men. En tendens er at statene i 
den tredje verden retter kampen 
sin mot begge supermaktene. 

RV vil arbeide · for at den 
anti-imperialistiske fronten 
Norge blir brei og slagkraftig. 
KAMP MOT BEGGE SUPER
MAKTENE 
- BOYKOTT IMPERIALIS-
MENS STØTTEPUNKTER 
NORGE! 

ET BEKLAGELIG MARGINALT 
FENOMEN 50M INGEN VENN 
A\/ K4P\TAL OG 11ARBElD5RO" 
BEHO'VER_ FRYKTE 

Dagslyset er blitt satt på ny-nazismen i Norge. Borger
skapets presse arbeider hektisk for å bagatellisere nazistene. 
Deres metode er å framstille nazistene som en gjeng tullinger 
provosert fram av »venstre-ekstremister». Borgerskapets pro
pagandamaskin sliter for å dekke over hvem som fostrer 
fascismen, hvilke klasse og interesser den tjener. 

FASCISMENS 
KLASSE KARAKTER 

Fascismen er finanskapitalens 
egen makt . Den er en terroristisk 
overfallsorganisasjon retta mot 
arbeiderklassen og den revolu
sjonære delen av bøndene og de 
intellektuelle. Historia har lært 
oss at fascisme og nazisme er 
finanskapitalens mest sjåvinis
tiske, reaksjonære og imperialis
tiske krefter. Når makta deres er 
trua, når arbeiderklassen reiser 
seg og klassestaten skaker i sine 
grunnvoller, så bruker finans
kapitalens mest reaksjonære 
krefter, hele sitt statsapparat i 
kampen for sine interesser. 
Kjerna i dette statsapparatet er 
voldsapparatet som med sine 
mest reaksjonære offiserer vil 
utøve de militære, fascistiske 
overgrepa. 

I Hitler ville ha vært en ynkelig 

!
figur om ikke finanskapitalen 
hadde hatt bruk for ham . Kup
pet i Chile en umulighet uten det 
amerikanske monopolborger
skapets aktive og fulle støtte og 
Sovjets reaksjonære innflytelse 
og imperialistiske løgner om »at 
sosialismen kan gjennomføres 
uten at arbeiderklassen griper til 
våpen». Det er disse imperialis
tiske statenes fortjeneste at 
folket i Chile er blodig under
trykt! 

HVA MED NORGE I DAG? 
I Norge i dag står vi ikke 

overfor slike tilstander, men det 
er viktig allerede innafor det 
borgerlige »demokratiet» å forstå 
fascismens karakter, at fascisme 
er et trekk ved imperialismen og 
at den ofte leder fram til full 
fascisme. 

VOLDSAPPARATET 
- KJERNA I STATEN 

Voldsapparatet er det redskap 
den mest reaksjonære delen av 
finanskapitalen bruker når 
maska blir kasta og det rene 
voldsdiktaturet opprettes. Chile 
er et lærerikt eksempel: Offisers
korpset gikk i spissen for inn
føring av fascismen! 

At offiserskorpset i Norge 
koker over av reaksjonære, er 
ikke noen spesielt oppsiktsvek
kende nyhet for norske soldater. 
I alle sammenhenger der de mest 
ele men tære borgerlig-demokra
tiske rettigheter blir forsøkt 
kjempa fram av progresstve sol
dater, står offiserer og befal opp 
og bjeffer at Forsvaret må være 
»nøytralt» og »demokratisk». Bak 
dette pratet : Redsel for at volds
apparatets egentlige funksjoner 
- garantist for USA-imperialis
men i Norge og borgerskapets 
siste skanse i undertrykking av 
arbeiderklassen - skal bli dratt 
skikkelig fram i lyset og avslørt. 
De ser klart at fulle politiske 
rettigheter vil ha en slik funk
sjon. De er livredde åpne poli
tiske diskusjoner av alle typer. 
Uorganiserte og passive soldater 

tjener kun deres egne interesser. 
Når kommunister og progressive 
tar opp brenn bare saker blåser 
de seg opp og snakker om 
»undergraving». Da Narve Trædal 
avslørte at Forsvaret drev øvelser 
retta inn mot streikende arbei
dere, tøt de over med svada om 
fæle kommunister og hvor 
demokratiske de sjøl var. At 
Forsvaret bedrev kriminell virk
somhet - det ble forsøkt tuska 
bort bak hetsen mot progres
sive! I dag ser-vi at ulike gruppe
ringer· av nazister og fascister har 
mer eller mindre klare forbindel
ser med befal/ offiserer som 
støtter deres virksomhet. Eks: 
Tåregassgrana ter/røykbomber 
blir skaffa til veie og brukt mot 
progressive. Når klassekampen i 
Norge skjerper seg vil nettopp 
disse kreftene stå sterkt fram og 
tale varmt om undertrykking av 
revolusjonære og progressive. De 
vil stå i spissen for slik virksom
het. Ara før og under siste ver
denskrig viste at store deler av 
offisers- og befalskorpset var 
eller ble nazister. Hundrevis ble 
dømt for lansforræderi eller 
strøket fra de mili-1:ære ruller. 
Dette skjedde i alle land som ble 
okkupe_rt av nazistene . Blir 
Norge okkupert av USA av 
»sikkerhetshensyn» vil offisers
korpset spille en slik rolle, dvs. 
FEMTEKOLONNE! 

KRISA VEKKER LIV 
I FASCISMEN 

internasjonal målestokk er 
fascismen reservearmeen til kapi
talen i krise. Når resultatet av 

borgerskapets råtne politikk blir 
forsøkt velta over på arbeidsfolk 
og arbeiderklassen slår slike til
tak tilbake, når verdenskrisa 
skyter fart og borgerskapet går 
til oppsigelser og nedleggelser for 
å sikre sine interesser, så har vi 
sett at borgerskapet gir fascist
ene frie tøyler, at »tullinger» blir 
den førende politiske krafta for 
de mest reaksjonære kreftene i 
kapitalen i et militært statskupp 
eller okkupasjon. Hitler og 
Quisling er eksempler på slike 
»tullinger». De blir borgerskapets 
»mest moteriktige vare». 

BORGERSKAPET HAR BRUK 
FOR NY-NAZISTENE I DAG 

I lys av nazi~tenes virksomhet 
forsøker borgerskapet å stå fram 
som demokrati$ke og »mennes
kevennlige». De bruker nazistene 
til å flytte grensene for hva som 
ute blant folk oppfattes som 
reaksjonært. Men det viktigste 
for borgerskapet nå: A bruke 
nazistene i kampen mot den 
voksende revolusjonære bevegel
sen! Denne råtne kampanja er 
en prøveklut på hvor langt de 
kan gå i hetsen mot de revolusjo
nære. 

FORBY DET NYE 
NAZI-PARTIET 

A tillate et ny-nazistisk parti 
er å støtte opp om undertryk
king av arbeiderklassen. DNA og 
SV opptrer som klasseforrædere 
når de snakker om at »nazistene 
har livets rett på lik linje med 
andre partier». Arbeiderklassen 
har bitre erfaringer med fascis
men. Ny-nazistene har vist gjen
nom ulike aksjoner at de er 
terrorister som er villige til å ta 
alle midler i bruk. De skyr ingen 
midler! 

RV vil fullt ut støtte Sporveis
arbeidernes aksjon mot nazistene 
og gi sin fulle støtte til fagfore
ninger og andre organisasjoner 
som tar opp kampen mot ny
nazistene. RV vil oppfordre 
progressive soldater om å være 
på vakt mot nazistenes lyssky 
virksomhet og bekjempe dem 
konsekvent og kompromissløst! 
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SUPERMAKTENE 
FORBEREDER 
KRIC 

Hovedfienden til alle folk i verden i dag er de · to 
supermaktene USA og Sovjet. De driver ei intens rivalisering 
om verdensherredømmet, deres våpenkappløp er mer omfat
tende enn Hitler-Tysklands før 2. verdenskrig. På grunn av 
supermaktenes rivalisering og den sovjetiske sosialimperialis
mens kamp for ei nyoppdeling av verden, rykker den 

SV-ledelsen med NKP i spissen 
gir sin fulle støtte til at fascis
men er innført i India. At de 
kaller det »et forsvar av demo
kratiet» forandrer ikke en døyt! 

USA- EI MAKT 
I TILBAKEGANG 

Etter 2. verdenskrig ble USA 
den ledende imperialistiske 
staten i verden. Den åt seg inn 
over alt, skaffa seg kontroll i 
Asia, Europa og Latin-amerika. 
Etter »verdensfreden» i -45 har 
de ført ti-talls kriger verden over 
for å sikre profitt og herre
dømme. 

3. verdenskrig nærmere for hver dag. 

Imperialiststatene vil alltid 
kjempe om råvarekilder og mar
keder, resultatet er og vil alltid 
være krig! Med falskt snakk om 
»fred og avspenning» forsøker de 
å skjule det rasende våpenkapp
løpet og dekke over sine krigs
forberedelser. 

Over alt i verden står de to 
supermaktene mot hverandre, 
væpnet til tennene. Særlig er det 
rike og industrielt utviklete 
Europa et viktig område. Her har 
USA-imperialismen mest å tape 
og den sovjetiske sosialimperia
lismen mest å vinne. Her står to 
enorme krigsmaskiner oppmar
sjert. 

Vi ]ever i ei førkrigstid. RV 
ønsker ikke krig, men vi ser at 
imperialismen betyr krig. Den 
må føre til krig! . 

NORGE TRUA AV 
BEGGE SUPERMAKTENE 
Norge er et av de områdene 

som kan bli slagmark i en kon
flikt mellom supermaktene. USA 
og NATO ruster opp i Nord
Norge, Kefl avikbasen på Island 
blir ho ldt krampaktig på. På 
Koia-halvøya ligger verdens 
største marine-base. Sovjet driver 
militærøvelser ut langs Finn
markskysten. Stikkord: Wintex, 
Strong Express i USA-regi, 
Okean-øvelser i russisk. _Deres 
»interessesfærer» støter her 
sammen. Oljen i Nordsjøen har 
økt imperialistenes interesse for 
dette området. Kort sagt: Norge 
ligger i skjæringspunktet for riva
liseringa mellom de to gigan
tene! 

SOVJET 
- DEN NYE AGGRESSIVE 

IMPERIALISTMAKTA 
Sovjet var den første sosia

listiske sta ten i verden. I 191 7 
gjennomførte det arbeidende fol
ket en sosialistisk revolusjon og 
innførte proletariatets diktatur. 
Under 2. verdenskrig var Sovjet 
bolverket mot nazismen. 

I midten av 50-åra skifta 
Sovjet farge, kontrarevolusjon 
ble gjennomført. I dag er Sovjet 

et borgerlig klassediktatur der 
arbeidere, bønder, intellektuelle 
og n sjonale minoriteter er ut
satt for fascistisk undertrykking. 

Utafor sitt eget land driver de 
en aggressiv politikk, - ekspor
terer kapital og deltar i utbyt
tingsprosjekter i alle verdens
deler. Dersom deres herredømme 
trues, tyr de til militær inter
vensjon og okkupasjon. Overalt 
hvor de kan komme til, allierer 
de seg med herskerklassen for å 
selge våpen og prakke på landa 

I dag taper USA fotfeste . 
Folkekrigene har vist at imperia
lismen er en koloss på leirføtter, 
Vietnam og Kambodsja er vende
punkter i historia: En liten nas
jon kan bekjempe en stor, agg
ressiv nasjon hvis folket reiser 
kampen og griper til våpen. 
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Kambodsjas folk i spissen for den 3. verdens kamp mot supermaktene 

ulikeverdige handelsavtaler. Men sjøl om USA-imperialis-
Et land hvor Sovjet er garan- men er på tilbakegang, må ingen 

tisten for innføring av åpen fas- forledes til å tru at den er 
cisme, er India . I lengere tid har »ufarlig». Den har fortsatt klør 
Sovjet foret India med moderne som kan påføre verdens folk 
våpen, fulgt »kjøp billig og selg ufattelige lidelser. 
dyrt» prinsippet , infiltrert øko- NATO I NORGE 
nomien og gjort India til en slags _ ET FORSVAR FOR 
»vasallstat». VESTLIG IMPERIALISME 

SOVJET ER El IMPlRIA
LISTISK SUPERMAKT 

PÅ VEG OPPOVER 
De nye tsarene arbeider for å 

legge land under seg og vokse seg 
feit på undertrykte folk og nas- . 
joner. I Norge har disse under
trykkerne sine trofaste agenter. 

NATO er en trusel mot det 
norske folk. NATO er overhode 
ikke i stand •til å sikre folkets 
interesser i en krig. Det norske 
forsvar er et korttidsforsvar, dvs. 
basert på forsterkninger fra 

andre NATO-land. Troppene i 
Nord-Norge er hovedsaklig grup-

FAGORGANISERING! Forts. fra side 1 

Rød Valgallianse støtter fullt 
ut den kampen soldatene fører. 
Samtidig vil vi understreke at 
denne kampen blir sterkere, jo 
tettere soldatene knytter band 
til arbeiderklassens kamp. Vok
sende oppslutning om den revo
lusjonære arbeiderbevegelsen er 
en styrke for soldatkampen 

De kan kalle seg »moderate» 
eller »demokratiske sosialister». I 
praksis avslører de seg ved at de 
går imot at soldatene stiller skik
kelige krav. Om ikke det går, 
prøver de i neste omgang å føre 
kampen for å få kravene igjen
nom på avveier. 

SE OPP FOR 
REVISJONISMEN 

Hva med SV i soldatkampen? 
Vi oppfordrer progressive solda
ter til å følge dem årvåkent. Et 
trekk ved den moderne revisjo
nismen er å forsøke å innynde 
seg hos herskerne over statsmakt 
og kapital. 

I soldatarbeidet støtter SVerne 
seg til AUF, og blåser til kamp 
mot kommunistene i LTF. 

Erfaringer fra arbeidsplasser og 
fra bl.a. student- og elevkamper, 
viser at revisjonister og refor
mister gir etter når presset fra 
stat og monopolkapital øker, og 
at de prøver å holde igjen folk 
som vil ta kampen opp. For SV 
teller formelle posisjoner langt, 
langt mer enn arbeidsfolks inte
resser. Det skal vi ha i minne når 
FO/FD trapper opp sin virksom
het for å torpedere særlig ved
takene om faglig organisering og 
fri politisk virksomhet. 

STØTT DEN 
REVOLUSJON ÆRE 

ARBEIDE RBEVEGELSEN 
Progressive soldater! 

blir viktig. 
Høsten 

Det er på denne bakgrunn vi 
oppfordrer soldatene til å støtte 
RV, en ten ved å stemme RV der 
hvor vi stiller liste eller ved å" 
jobbe for å boikotte valget der 
RV ikke stiller sjøl. Vi opp
fordrer også progressive og revo
lusjonære soldater til å bli med i 
RV. 

STØTTE TIL SOLDATENES 
INTERESSEKAMP! 

pert som et forsvar av flyplasser 
til mottak av allierte forsterk
ninger. De norske soldatene vil 
fungere som kanonføde og 
befolkninga som brikker i kri
gen! 

Når et nasjonalt forsvar av 
borgerskapets type ikke holder, 
da er det folkekrigen som viser 
vegen. 

RV- ENESTE 
ORGANISASJON SOM 

REISER KAMPEN MOT BEGGE 
SUPERMAKTENE 

Alle andre partier i Norge 
støtter opp om ei av de to 
supermaktene. De tradisjonelle 
borgetlige partiene si innstilling 
til USA-imperialismen er vel
kjent. Det borgerlige DNA førte 
oss inn i NATO og er pr. i dag 
NATOs regjering i Norge. 

SV derimot kaller seg et »anti-
imperialistisk parti». Virkelig
heten : SV snakker om Sovjet 
som »sosialistisk». SV-ledelsen 
avviser all kamp mot sosialimpe
rialismen. Delegasjoner drar til 
Sovjet og andre land i Øst
europa og hyller sosialismen der. 
SV forsvarer Sovjets fascistiske 
overgrep i og utafor Sovjet. SV 
er i dag sosialimperialismens 
agentur i Norge, sprer dens råtne 
politikk, gir folk illusjoner og 
demobiliserer progressive. Dette 
er en arbeiderfiendtlig og livs
farlig politikk som konsekvent 
må bekjempe~! 
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Forts. fra side 1 
ser og behov. Vi tar som utgangs
punkt for alt vårt arbeid at det 
bare er arbeidsfolks egen kamp 
og handling som kan bringe 
seier, både i dag og på lang sikt. 

En revolusjonær arbeider-
politikk i dag krever foruten 
kamp mot borgerskapets tradi
sjonelle partier og det borgerlige 
arbeiderpartiet DNA, et kraftig 
oppgjør med den moderne revi
sjonismen representert ved det 
sosialimperialistiske agenturet i 
Norge - SV. 

På RVs Landskonferanse i juni 
ble det slått fast at disse fire 
hovedpunktene skulle være 
»hjørnesteinene» RVs valg-
kamp: 

I. »KAMP MOT OPPSIGELSER, 
ARBEIDSLØSHET OG DYR
TID»: 

I dag er det stor krise i den 
internasjonale økonomien. 
Norge som en del av verdens
kapitalismen blir sjølsagt offer 
for de samme brutaliteter mono
polkapitalen gjennomfører 
verden over: Daglig permitteres 
og sparkes folk fra jobben -
mange steder forkortes arbeids
uka. 

Slike kriser er uunngåelige i de 
kapitalistiske samfunna. Arbeid 
til alle kan bare sikres i et 
sosialistisk samfunn. Men vi kan 
gjøre ting i dag. Vi kan støtte de 
som rammes av krisa, dvs. støtte 
alle arbeidere som kjemper mot 
nedlegging og innskrenking, fullt 
ut solidarisere oss med deres 

aksjoner! 
DNA-regjeringa med SVs 

aktive støtte bruker folks skatte
penger til å subsidiere Reksten, 
Akerkonsernet og andre mono
poler som sjøl er skyld i krisa! 
2. »KAMP MOT DE IMPERIA
LISTISKE SUPERMAKTENE 
USA OG SOVJET». 

USA og Sovjet driver i dag ei 
rivalisering om verdensherre-
dømme som til slutt må føre til 
en ny verdenskrig. De driver ei 
våpenrustning som historia aldri 
har sett maken til. I dag er disse 
to supermaktene hovedfienden 
til alle verdens folk. Den fascis
tiske sta ten Sovjet fører an i 
dette imperialistiske løpet. På 
bekostning av hverandre og 
andre land ønsker de å rive til 
seg verdensherredømme. De eks
porterer fascisme! 

RV vil som det eneste alterna
tivet konsekvent kjempe mot 
begge supermaktene. 
3. »KAMP MOT DNA/LO
TOPPEN OG DERES ALLIE
RTE I SV». 

DNA/LO-ledelsen er i dag 
monopolkapitalens regjering og 
er sjøl blitt en del av hersker
klassen. I Samvirke, NKL, 
Landsbanken har de sitt eget 
kapitalistiske fundament. 

Foruten å være et haleheng til 
DNAs politikk er SV sosial
imperialismens agentur i Norge. 
SV forsvarer Bresjnevs »fred og 
avspenningspolitikk», maskerer 
krigsforberedelsene og omtaler 
det imperialistiske Sovjet som 
»en front mot imperialismen». I 
dagskampen er de sosialdemo
krati nr. 2.: saboterer abort
kampen, momsaksjonen, streike
støttearbeidet osv. SV står fullt 
og helt på den moderne revisjo
nismens klassesamarbeids grunn. 
De er en trusel for arbeiderklas
sens kampkraft! 

' RV mener at ingen av disse 
imperialismen støttepunkter bør 
få oppslutning fra sosialister og 
revolusjonære! 
4. >>FOR DEN SOSlALISTlSKE 
REVOLUSJON». 

RV lover ikke folk »gull og 
grønne skoger». Stø tte til RV er 
støtte til den politiske linja som 
slår fas t at bare den kamp som 
arbeiderkl assen og andre deler av 
folket sjøl fører kan gi resultat, 
både på kort og på lang sikt. 
Støtte til RV er støtte til kam
pen for et sosialistisk Norge, et 
samfunn der arbeiderklassen har 
knust den borgerlige staten og 
oppretta proletariatets diktatur, 
et samfunn der all kapitalistisk 
utbytting er avskaffa! 

ABONNER PA 
KLASSEKAMPEN! 

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

HS IUllfORMA Ill RV! 
Plattforma kan tinges fra 
Raud Valalllanse, c/o 
AKP(m-1), boks 211, Sen
trum, Oslo 1, og vert sendt i 
oppkrav. Ho vert vidare 
solgt på alle sommarlelre. 
Prisen vert 6 kroner. Platt
forma kan og tlngast gjen
nom Forlaget Oktober. 
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