
RØD 
lldLGdllldnSE . 
av AKP(m-1) og uavhengige sosialiste('"'f...........,...,., 

BILAG TIL RØDE GARDE NR. 81975 

UNGDOM! 
vend ryggen til 
de borgerlige 

•"~..,,,..,,--------arbeiderpartiene 
Innspurten i valgkampen er .--------------.== =========:-:::-, 

i gang, og valgløftene fra alle 
de borgerlige partiene, inklu
dert AP og SV, flagrer rundt 
øra som aldri før. Valgår etter 
valgår gjentar det samme seg: 

for? Fordi disse organene er 
en del av den borgerlige sta
tens undertrykkelsesapparat, 
og ligger helt i dens hender. 
Hver eneste gang skoleelevene 
eller arbeiderne har reist vik
tige krav, har vi måttet slåss 
m o t disse »folkelige makt

organene» for å få dem gjen
nomført! Det gjelder såvel i 
EEC-saka som i kampen for 
50 mil og skoleelevenes krav. 

Samla står SV, AP og de 
andre borgerlige partiene for 
den løgnen at folket kan få 
makt gjennom valg. Rød 
Valgallianse står aleine for det 
revolusjonære synet på valg 
og på arbeid i slike forsam
linger, og derfor er det bare 
Rød Valgallianses represen
tanter som kan bruke slike 
organer i folkets tjeneste: Til 
å avsløre hva dette borgerlige 
maktspillet virkelig går ut på, 
og til å propagandere for en 
virkelig arbeiderpolitikk. 

LØFTEPOLITIKKEN: 

De borgerlige arbeiderpar
tiene AP og SV står i første 
linje når det gjelder å fallby 
sine falske løfter i valget. 
Hvem var det som gjorde 
spørsmålet om sjølbestemt 
abort til en merkesak i forrige 
valg? Jo, det var AP og spesi
elt SV som saboterte dette da 
det endelig kom opp på tin
get. 

Hvem er det som sier seg å 
slåss for arbeidsfolks interes
ser i kommunestyrene? Det 
samme partiet som høylydt 
og villig forsikrer borgerska

Vi blir tuta ørene fulle av at 
utfallet av valget har stor 
betydning for ungdommen, 
og at alle partiene vil ung
dommens beste og innfri de 
krava vi har stilt på arbeids
plasser, skoler og i fritida. Og 
når valgresultatet er klart blir 
alt det samme som før. Vi 
merker lite eller ingenting for
skjell på hvilket av de borger 
lige partiene som sitter med 
regjeringsmakta, enten det er 
de tradisjonelle borgerlige 
partiene, eller det »sosialis
tiske» AP med SV på slep. 

===----------------' pet om at de aldri vil bryte 

Mange ungdommer gjen
nomskuer dette spillet og ser 
ingen vits i å stemme i det 
hele tatt. Valgene får lite å si 
for hvordan framtida vår ser 
ut, men vi må ikke tro at de 
ikke er viktige for det. Dette 
spillet er arrangert av kapita
len for at vi . skal tro at vi er 

AP og S V har gått mot elevenes krav. 
med på å bestemme. Og SV Dette er løgn fra ende til 
og AP applauderer villig: De annen. Aldri har noe kom
prøver å innbille oss at Stor- munestyre hatt avgjørende 
ting, fylkesting og kommune- innflytelse på om bygda skal 
styrer virkelig er folkelige få beholde sine arbeidsplasser, 
maktorganer som bestemmer aldri har noe storting kunnet 
over utviklinga, og at vi kan brukes til å styrte borger
ha innflytelse på den gjennom skapet og bringe arbeider
valg. klassen til makta. Og hvor-

tuashetsplikten, ikke om det 
så står om arbeidsplasser, 
nemlig SV. 

Det samme i skolesaker. SV 
proklamerer støtte til skole
elevenes krav, men stemmer 
mot flere rammetimer når det 
kommer opp på tinget. 

Så også i spørsmålet om 
forts. neste side 
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"' 50 mils fiskerigrense som 
] lenge har blitt sabotert av AP 
.; ogSV. 
::: SV har i alle viktige saker 

<2., spilt rollen som et haleheng 
"' til og et støtteparti for AP, et <te., 

»regjeringsparti uten minist-
ti rer». 
~ Ikke nok med at disse par-

tiene prØver å dulle oss inn i 
løgnen om at det er folket 
som har makta i Norge gjen
nom valg, de er ikke engang i 
stand til å overholde enkle 

løfter s9m er gitt i valgka
mpen. Og hvorfor? Fordi de 
er borgerlige arbeiderpartier, 
deres oppgave er å villede og 
avlede arbeiderklassens kamp. 
Dette er ikke tilfeldigheter, 
men deres linje. 

Opp mot denne falske 
IØgnpolitikken setter Rød 
Valgallianse konsekvent kamp 
for arbeider- og skoleungdom
mens interesser. Vi skal bruke 
de plassene vi får til å slåss for 
disse krava, vel vitende om at 

vi slåss innafor organer som er 
retta mot folket 

KAMPEN MOT 
IMPERIALISMEN 

AP har i alle år etter krigen 
stått som den fremste forsva
rer av USA-imperialismen på 
alle områder, fra norsk 
NATO-medlemskap til å 
støtte USAs overgrep mot 
andre folk. 

Men hva med SV? De er i 
ord mot imperialismen. Men 

Sovje tiske interkontinentale rake tter, fj 

når det kommer til praksis da 
står de for en rein sabotasje
linje. I sluttkampene i lndo
Kina i april i år, da skriver 
Friheten og Orientering ikke 
ett ord om kampene i Kam
bodsja på mange uker. SV 
nekter å slutte seg til solidari
tetsdemonst_rasjoner, og heller 
ikke da morderen Kissinger 
skulle tildeles fredsprisen ville 
de slutte seg til. Støtte i ord, 
men sabotasje i handling. 

SOSIALIMPERIALISMEN 

Midt mens supermaktene 
ruster opp villere enn noen
gang før, arrangerer de 
»håndtrykk i verdensrommet» 
og konferanser for »inter
nasjonal fred og avspenning» 
for å bedra verdens folk. Og 
SV og AP logrer villig for 
supermaktenes spill og for
kynner . fred i vår tid. Men 
bare blinde eller bevisste 
løgnere kan framstille super
maktenes rivalisering og opp
rustning som »avspenning». 
SV og AP er villige medløpere 
for Sovjets fredsbløff som 
bare er stelt i stand for å 
skjule deres aggressive hensik
ter. 

SV står fram som en aktiv 
støttespiller for sosialimperia-

kamp mot krise og arb• 
Arbeidsløshet. En konstant 

trusel mot arbeiderklassen 
under kapitalismen, en trusel 
som i krisetider rammer spe· 
sielt ungdom. Når krisa skjer
pes og utvikler seg vil alltid 
kapitalen prøve å velte byr
dene av sin egen krise over på 
arbeiderklassen. Oppsigelser, 
permitteringer og forsøk på 
lønnsenkninger er noe av det 
kapitalistene forsøker seg 
med for å redde sitt eget 
skinn. 

Den krisa vi har i Norge og 
resten av den kapitalistiske 
verden i dag er den hardeste 
siden krigen, og viser at sosial
demokratenes prat om »krise
fr i kapital isme» er løgnprat 
fra ende t il annen. I Norge 
merker vi krisa hardt allerede 
i dag, og spesielt ungdommen ;;\..,. . 
blir ramma . av ei slik utv ik- •-=i..:...;.____; ____ _ 

ling. Vi får ikke jobber når vi som regel ungdommen som 
slutter på skolen, og heller må gå først . Ungdom fra 
ikke arbeidsløshetstrygd hvis utkantstrøka har lenge måttet 
vi ikke har hatt arbeid før. søke til storbyene for å få 
Nå r det kommer innskrenkin- arbeid, men nå er det omtrent 
ger eller oppsigelser er det umulig der også. 

Hvilken politikk skal vi 
møte krisa med? Sosia ldemo
kratene i SV og AP preker 
_klassesamarbeid : Nå må vi 
ikke stille fo r harde krav, for 
da får kapitalen vanskelig-

heter og så mister vi arbeids
plassene, sier de. SV og AP 
går inn for »Kleppepakker» 
ved lønns- og indeksopp
gjørene som ikke dekker pris
sti nin a en gang. Dette er en 
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sikre »freden» ? 

lismen i Norge: De støtter 
Sovjets overgrep og forsøk på 
kontroll i India og Portugal 
og hyller dette som »fram
skritt», de forsvarer mer eller 
mindre åpent Sovjets invasjon 
av Tsjekkoslovaki~. SV er 
ingenting annet enn et agen
tur for sosialimperialismen i 
Norge. 

Mot dette står Rød Valgal
lianses konsekvente kamp 
mot all imperialisme, såvel 
USA som Sovjets sosialim
perialisme. Rød Valgallianse 
er det eneste alternativet i 
valget som slåss mot begge 
supermaktene og avslører 
Sovjets fredsbløff. 

SV OG APs POLITIKK 
VIL ALDRI FØRE 
TIL SOSIALISME 

De borgerlige arbeiderpar
tiene utgir deres oppkjøp og 
subsidiering av vaklende kapi
talister som »skritt i sosialis
tisk retning». At disse par
tiene får byråkratjobber i stat 
og adminsitrasjon skal liksom 
styrke sosialismen i Norge. 
Men staten i Norge er mono
polkapitalens undertrykkel
sesapparat, og AP og SV dri
ver det reine bedrageri når de 
sier dette. Det endrer ikke ei 

flis til folkets beste at mono
polkapitalens stat kjøper ut 
og subsidierer kapitalister for 
folkets skattepenger. Tverti
mot. Det styrker kapitalens 
makt i Norge. 

VEND RYGGEN TIL DE 
BORGERLIGE 

ARBEIDERPARTIENE 

SV og AP er monopolkapi
talens partier i arbeiderbeve
gelsen. Deres oppgave er å 
hindre og avlede arbeider
klassens kamp, og adminis
trere kapitalismen. 

Rød Valgallianse er et revo
lusjonært alternativ. Bare når 
borgerskapets - statsapparat 
styrtes og arbeiderklassen tar 
makta gjennom en revolusjon 
kan vi skape sosialisme i Nor
ge. 

Hver stemme til Rød Valg
allianse er en støtte til denne 
revolusjonære politikken og 
et slag mot de borgerlige 
arbeiderpartiene. Og hver . 
eneste som boikotter der Rød 
Valgallianse ikke stiller liste 
gir en kraftig og god støtte til 
denne politikken. 
Derfor: Vend ryggen til de 
borgerlige arbeiderpartiene! 
FRAM FOR RØD VALG
ALLIANSE! 

sledighet 
falsk og råtten politikk. Vi vil 
ikke bære byrdene av kapita
lens egen krise, · og dessuten : 
Lave lønnskrav vil i beste fall 
bety en kort utsettelse av 
kri.sa som vil komme sterkere 
igjen. Ingen kriseforlik kan 
redde kapitalen unna krisa, 
tvert i mot. Det eneste som 
nytter er at arbeiderklassen 
stiller harde krav og forsvarer 
sine arbeidsplasser på bekost
ning av monopolenes profitt. 

Rød Valgallianse vil støtte 
all kamp mot oppsigelser, per
mitteringer og nedlegginger, 
og vil skarpt avvise den tvers 
gjennom løgnakt ige bløffen at 
de.t er Lø.nnlngeoe so.m får 
prisene til å stige. Denne teo
rien som føres fram av sosial
demokratene og andre reak
sjonære er som skreddersydd 
for monopolkapitalen i krise
tider, og kan bare tjene til 
ennå større utarming av arbei
derklassen. 

Rød Valgallianse vil arbeide 
for opprettelse av egne 
arbeidsløshetskomiteer 

områder med stor ledighet, og 
støtter kravet om ei trygd 
som tilsvarer lønna. Vi stiller 
parolen »Arbeid til alle», en 
parole som bare kan virkelig
gjøres i et sosialistisk Norge, 
men som er en riktig parole 
også i dag. 

AP og SV er ikke smålige 
når de gir løfter om bedre 
tider for arbeidsfolk, men de 
kan ikke rokke en tøddel ved 
kapitalens krise. Det eneste 
som kan berge .arbeidsfo lk i 
en slik situasjon er hard og 
konsekvent kamp for arbeids
plassene og lønna, og kamp 
mot alle forsøk på kriseforlik. 
Str-eikebevegelsen i Norge det 
siste året har vist to t ing: For 
det første at arbeiderklassen 
er villig t il og i stand til å ta 
opp kampen, og for det andre 
at AP og SV i beste fall spiller 
rollen som sabotører av denne 
kampen, men som regel går 
åpent ut mot den. Slike bor
gerlige agenter kan vi ikke 
sette vår lit t il, verken i den 
da li e kam en eller i val et. 
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bli med i RV-gruppe 
Over hele landet jobber nå grupper av Rød Valgallianse med 

innspurten på valgkampen. Gruppene har politiske diskusjoner 
om valget, om kampen mot imperialismen og sosialimperialis
men, om kampen for et sosialistisk Norge osv. og driver ;!ktivt 
valgarbeid gjennom å dele ut løpesedler og stå på stands. Det er 
ennå tid for de som vil være med i ei slik gruppe og bli 
RV-aktivist. Rød Valgallianse har grupper både på steder vi 
stiller liste, og der vi boikotter. Overalt går vi aktivt ut med 
politikken vår, slåss for interessene og·krava til arbeidsfolk og 
støtter alle krav som retter seg mot imperialismen og monopol
kapitalen. 

Den greieste måten å komme i kontakt med ei gruppe på er å 
snakke med den du fikk denne avisa av eller ta kontakt med 

nærmeste lag av Rød Ungdom. 
. Men kampen for den sosialistiske revolusjonen i Norge er 

sjølsagt ikke over med valget. Heller ikke arbeidet med å spre 
de revolusjonære ideene blant ungdommen. Det trengs et 
langvarig og hardt arbeid for å gjøre opp med Sosialistisk 
Ungdoms revisjonisme og støtte til sosialimperialismen, og 
vinne stadig større deler av ungdommen for den sosialistiske 
revolusjonen, for konsekvent kamp mot all imperialisme og 
revisjonisme. 

Derfor oppfordrer vi alle Rød Valgallianse-sympatisører til å 
ikke grave ned stridsøksa når valget er over, men tvert imot 
fortsette det revolusjonære arbeidet sammen med Arbeiderne& 
Kommunistparti (M-L) og Rød Ungdom. 
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