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Rød Valgalliaqse (RV) av Arbeidernes Kommunistparti 
(marxist-leninistene) og uavhengige sosialister er lands
omfattende og stiller lister i alle fylker. 

I valget står Rød Valgallianse for framtida til arbeiderklassen i 

Norge. RV er det eneste partiet som stiller til va lg med væpna 

revolusjon og proletariatets diktatur på programmet. Ikke fordi vi 
trur at sosialismen kan vinnes gjennom valg, men fordi vi vil 

bruke valgkampen til å vinne arbeidsfolk for sosialismen. 

Vi har nedenfor sammenfatta RV's poli tikk i sju korte punkter: 
□ For sosialistisk revolusjon og proletariatets diktatur. 

□ For klassekamp - mot klassesamarbeid. 
□ Forsvar de demokratiske rettighetene. 
□ Kamp mot nasjonal undertrykking i Norge. 
□ Kamp mot de to supermaktene Sovjet og USA. 

□ Støtt frigjøringsbevegelsene. 
□ Bryt med de borgelige "arbeider»-partiene DNA, SV, "NKP». 

HVA VIL 

Anne Opsand, husmor fra Røyken er RV's førstekandidat i 
Buskerud. Vi har stilt henne noen spørsmål om RV's politikk. 

RØD VALGALLIANSE? 
I motsetning til de borgelige arbeiderpartiene DNA og SV som 
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Oktoberrevolusjonen, revolusjonen i Albania og Kina og 
folkekrigens lærdommer i lndo-Klna. Det blir Ingen revolusjon 
uten at arbeiderklassen væpner seg. Borgerskapet bruker 
statsmakta med hær, politi og domstoler som redskaper til å 
underkue og utbytte det arbeidende folket. Skal arbeidsfolk 
kun ne styrte herskerklassen må vi selv gripe statsmakta, rive den 
vekk fra herskerklassen og opprette en demokratisk stat som 
tjener folket og undertrykker den gamle overklassen. 

Hvorfor stiller Rød Valgallianse til valg når vi vet at Stortinget 
ikke kan forandre på maktforholdene i Norge? 

Vi ønsker å markere at det finnes en revolusjonær bevegelse i 
landet. Valgkampen brukes til å styrke denne bevegelsen. Vi vil 
reise krav og kampsaker som folk er opptatt av. Avisa vil ta for 
seg noen av de sakene her i Buskerud som det er viktig å reise 
kamp på. Videre vil RV bruke Stortinget som en talerstol for 
arbeiderklassen og folket så langt som råd er. Ikke fordi vi tror at 
saker vil vinne gjennom på Stortinget, det er bare folkets egne 
kamp som kan presse Stortinget til det. 

REIS KAMPEN PÅ ARBEIDSPLASSENE. 
LO-kongressen i år vedtok med stemmer fra den såkalte 

ansvarlige ccopposisjonen» SV/ «NKP» uttalelser som vendte 
tommelen ned for de aller fleste krav som ble stillt fra 
grunnplanet. Svaret på dette må være å bryte med sam
arbeidslinja og reise lokale kamper bl.a. mot lønnsnedslag og 
kombioppgjør. 

Et notat fra Finansdepartementet foreslår en rekke tiltak som 
betyr ei klar forverring av situasjonen for arbeidsfolk. Subsidiene 
skal reduseres og strømprisene skal økes. Det foreslås også 
økning av folketrygdavgifta. Mot regjeringens reaksjonære 
forverrlngstlltak må arbeidsfolk reagere skarpt. 

En viktig del av valgkampen må også være og Intensivere 
streikestøttearbeidet og videreføre kampen mot streikebryteriet. 
RV oppfordrer alle som blir rammet av permisjoner og 
oppsigelser til å reise kampen for å forsvare arbeidsplassene. 
Arbeidsfolk skal Ikke betale krisa I kapitalismen. 

FORSVAR DE DEMOKRATISKE RETTIGHETENE. 
Den siste tida har vi opplevd yrkesforbud, politiske 

suspensjoner og ekskluderinger. Et grotesk eksempel på 
yrkesforbud er oppsigelsen av ni arbeidere ved Elektrisk Bureau I 
Oslo. Med løgner og bakvasking klarte klubbstyret og forbunds
ledelsen å sparke de ni. 

Ved Bergens Jernstøperi forsøkte bedriftsledelsen å sparke en 
arbeider på et klart politisk grunnlag. Oppsigelsen ble møtt med 
et kontant svar. Full stans til arbeideren fikk Jobben tilbake . 
Dette må være linja for å slå tilbake politisk forfølging av 
progressive og kampvillige arbeidere. 

må møte 
blei Blucher jaget vekk fra torget. De mange vedtak og 
resolusjoner fra klubber og fagforeninger viser at kravet om 
forbud av det nye nazi-partiet står sterkt blandt arbeidsfolk. 

KAMP MOT NASJONAL UNDERTRYKKING. 
I Drammen er det mange fremmedarbeidere. De blir utnytta på 

det groveste av lokale advokater, fabrikkherrer og bolig
spekulanter. Fremmedarbeiderne viste riktig vei 1. mai. Enhet 
norske og utenlandske arbeidere var ei av hovedparolene. Vi må 
bygge på denne enheten i kampen mot innvandringsstoppen og 
kreve at stemmeretten også skal gjelde for dem. 

STYRK DET ANTI-IMPERIALISTISKE ARBEIDET. 
Fredskonferansen i Helsinki er bare et skalkeskjul for ei 

kjempestor opprustning hos supermaktene USA og Sovjet. 
Sosialimperialismen er avhengig av å tilrive seg stadig større 
områder. I Murmansk finner vi Europas største flåtebase. 
Gigantiske militærøvelser finner sted utenfor norskekysten. 

På Svalbard bygges en ulovlig base for helikoptere. Hensikten 
er klar. De øker kontroll over viktige militærstrategiske områder. 
Denne politikken er et ledd i sosialimperialistenes krigs
forberedelser. USA-imperialismen svarte med øvelsen ccTeam
work» der 250.000 mann deltok. Trøndelagskysten var målet for 
landsetting av tropper. Basen som nå er planlagt i Nord
Trøndelag er et . ledd i NATO's atom-strategi på nordflanken. 
Dette er i strid med norsk lov. SV's holdning til opprustningen i 

·Sovjetkom klart fram i Berit Ås' berømte tale i Murmansk, der 
hun lovpriste Sovjetlederne som fredens representanter. 

I skarp kontrast til dette står Rød Valgallianse fram og støtter 
konsekvent all frigjøringskamp mot imperialismen. Vi ser på 
folkene I den tredje verden som drivkrafta i kampen mot 
imperialismen. I Eritre;t er snart sosialimperialismen kastet ut, 
og i Azania står PAC og kjemper konsekvent mot begge 
supermaktene. 

Bli med i det anti-imperialistiske arbeidet og støtt 
frigjøringsbevegelsene på deres egne vilkår. 

RV ER DET ENESTE REVOLUSJONÆRE ALTERNATIVET 
I VALGKAMPEN. 

De borgeliga «arbeiderpartiene», DNA, SV og «NKP» har kastet 
seg inn i valgkampen ved å spre illusjoner til arbeidsfolk om at ei 
A-regjering er bedre enn el B-regjering. Dette er for å føre folk bak 
lyset. Stortinget er en parlamentarisk institusjon som er til for å 
sette næringslivets politikk ut i livet. De strør sand på vedtak som 
statsadministrasjonen i samarbeid med næringslivets organisa
sjoner allerede har fattet. De borgellge partiene lover gull og 
grønne skoger I deres klappjakt på regjeringstaburetter og felte 
styreverv i Statoil og Norsk Hydro. 

- Hvorfor er RV det eneste alterna
tivet fo r arbeiderklassen og store deler 
av det norske folket ved høstens stor
tingsvalg? 

- En kunne snakke side opp og 
side ned om det. Men la oss ta for oss 
noen få konkrete saker. . 

RV er det eneste partiet som sier at 
kapitalisme = borgerskapets diktatur 
og at staten er et voldsapparat - et 
redskap som kapitalistene bruker til å 
undertrykke folk. Er dette tatt ut av løse 
lufta? Nei. Se hvilken rolle politiet 
spiller under streiker. Står de side om 
side med arbeiderne? Nei, sjølsagt ikke. 
For politiet er til for å forsvare 
kapitalistenes interesser. Dette så vi 
aldeles klart under bryggestreiken, 
Jøtulstreiken og streiken ved Hustad 
fabrikker. Et an net eksempel er Ham
mersborg fritidsklubb i Oslo. Ung
dommen glkk \i\ aksjon \oy '- h'lndTe 
rivinga. Komllapomterog~
om side med ungdommen for å hindre 
rivinga? Nei, for borgerne som eide 
bygningen hadde loven i sin hånd og 
politiet var redskapet som blei brukt. 

I historia har dette skjedd gjentatte 
ganger. Derfor sier RV at det ikke fins 
noen fredelig vei til sosialismen, men 
propaganderer for revolusjon og sosia
lisme . RV vil vise hvordan det borgelige 
demokratiet bare er et fikenblad for 
kapitaldiktaturet. 

- RV deltar i valget for å avsløre 
valgsirkuset, men også for å få folk på 
stortinget for å avsløre det innenfra -
avsløre partiene og politikerne som slåss 
om taburetter for å kunne forvalte 
kapitalen til borgerskapet. Kan du si 
noe mere om det? 

- I valgkampen vil alle de andre 
partiene og borgerskapet framstille 
valget som en avgjørende politisk 
handling. Som om folket får makta til å 
bestemme hvordan landet skal styres. 
De vil strø om seg med feite løfter om 
fryd og velstand for å sikre seg 
taburetter for nye 4 år. RV vil avsløre 
dette valgsirkuset. 

- Hva mener du om avsløringene 
den siste tida? 

- Motivet til SV i Blindheim-saka 
har ikke vært å avsløre hvordan det 
borgelige diktaturet fungerer . Ikke å 
dra DNA til ansvar. Tvert om så er 
motivet å bruke dette som valgflesk for å 
få SV inn på tinget- for å få dem med i 
etterretninga og for å skjønnmale Sovjet. 
Voldsapparatet til kapitalistene vil bli 
så mye bedre når SV er med på å styre 
det. 

Samtidig har DNA-regjeringa om
hyggelig unngått å gå inn på innholdet i 
avsløringene. Avsløringer som viser at 
sosialdemokratiet er borgerskapets og 
imperialismens tjenere i ett og alt. 
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FORSVAR ARBEIDS-
PLASSENEI 
TREINDUSTRIEN! 

Krisene i treforedlingsindustrien har rammet arbeidsfolk i 
Buskerud spesielt hardt. I sin Jakt på maksimal profitt legger 
monopolkapitalen arbeidsplassene øde, presser lønna ned 
og gjennomfører arbeiderfientlig rasjonalisering. DNA og SV 
støtter opp denne politikken, de er monopolkapitalens trofaste 
løpegutter i arbeiderbevegelsen. 

Rød Valgallianse mener at bare arbeidsfolk sjøl kan stoppe 
denne folkefientlige polltlkken. Streik, bedriftsokkupasjon og 
andre aksjonsformer mot monopolenes forverrlngsframstøt kan 
bedre forholdene midlertidlg. Kun sosialismen kan trygge 
arbeidsplassene på lengere sikt. 

Den økonomiske krisa som de 
kapitalistiske landa nå er inne i, er den 
største krisa etter. krigen. Slike kriser vil 
alltid oppstå med jevne mellomrom 
sålenge vi har kapitalisme. RV's analyse 
er at kriser verken oppstår fordi kapita
listene er spesielt onde eller fordi krisa 
bare kommer «rekende på ei fjøl>. Vi 
sier at kriser oppstår som en logisk 
konsekvens av kapitalismen. Kapitalen 
har makta over staten og økonomien. 
Den har bare et mål: nemlig størst mulig 
profitt. Derfor prøver den å holde 
arbeidsfolks lønninger nede og skrur 
prisene i været. Men, kapitalen er ikke 
fornøyd med det. Det har arbeidsfolk 
her i fylket, spesielt innafor trefor
edlingsindustrien fått merke. 

Gulskogen Cellulose gikk med over
skudd og hadde bra produksjonsutstyr. 
Den blei nedlagt og folka overført til 
Mjøndalen. Men også Mjøndalen sto for 
tur. Produksjonsutstyret blei ikke for
nya, og etter få år var det nedkjørt. I mai 
'77 blei portene stengt. Slik spiller de 
med arbeidsfolk og tyner den siste 
profitt-rest ut av de gamle fabrikkene. 

TOFTEPLANEN 
Monopolene står nå foran målet: 

Småfabrikkene er rasert og planene for 
storfabrikken på Tofte er klare. Den vil 
bare gi arbeid til 250 mann, mens det i 
dag arbeider 700 på Tofte og Hurum 
tilsammen. 

DNA har vært drivkrafta for utbyg
ginga på Tofte og dermed nedlegginga 
av de andre fabrikkene. DNA har rydda 
veien og lagt forholda til rette for 
monopolkapitalen. Pampene i papir
arbeiderforbundet satte ned et utvalg 

som gikk enstemmig inn for Tofte. 
planen, og landsmøtet i forbundet støtta 
dem. «Fremtiden• har på lederplass 
krevd fortgang i utbygginga. 

SV STØTl'ER UTBYGGINGA 
Også SV støtter utbygginga både i 

utvalget og på landsmøtet sitt. Det 
viktigste for SV i Toftesaka har ikke 
vært å reise kampen mot nedleggelsene, 
men å hevde at staten må ta over 
prosjektet. Erfaringene fra bl.a. Kongs
berg Våpenfabrikk og Norsk Hydro 
viser at arbeidsfolk på statsbedrifter 
ikke har det noe bedre enn arbeidere på 
private bedrifter. SV's prat om «sosia
lisme• ved statsdrift er en bløff. Så 
lenge vi har kapitalisme, er utbygginga 
den samme enten det er staten eller en 
privatmann som er bedriftseier. 

MÅLEI' ER SOSIALISMEN 
Først når det er oppretta arbeider

makt og proletariatets diktatur er 
innført, kan det herske sosialisme i 
Norge. Det som avgjør om det er 
kapitalisme eller sosialisme er hvilken 
klasse som sitter med statsmakta. Det at 
arbeiderne okkuperte UP-fabrikken i 
Frankrike fjerna ikke borgerskapets 
diktatur i landet. Den eneste mulig
heten til å gjøre slutt på permisjoner og 
oppsigelser for godt, er å reise seg til 
kamp og gjennomføre en væpna revolu
sjon og styrte borgerskapets diktatur. 
Bare sosialisme gir trygge arbeids
plasser. 

I Buskerud har treforedlingsindu
strien alltid hatt stor betydning. En 
rekke steder langs Drammenselva har 
vokst fram rundt papirfabrikkene. Fra 
50-åra har det vært en kraftig rasjonali
sering både på hver enkelt bedrift og 
innafor industrigreina som helhet. 
Tallet på arbeidere gikk i denne tida 
sterkt ned samtidig som produksjonen 
økte. I fagforeningene har DNA-folka 
hele tida samarbeida med bedriftene om 
dette. 

H(lSNE ....... ,,...., ... .., 

NEDLEGGELSENE I TREFOR· 
EDLINGEN ER NØYE PLANLAGT 

Men, rasjonalisering innafor bedrift
ene var bare en måte å øke profitten på. 
Allerede tidlig i 60-åra blei grunnlaget 
lagt for ei omfattende strukturrasjonali
sering. Kanadiske rasjonaliserings
eksperter utarbeida den såkalte Sie
mens-rapporten, som i korthet gikk ut 
på å nedlegge småfabrikkene og bygge 
opp en eUer to kjempefabrikker. Vi ser 
nå at denne planen er fulgt opp trinn for 
trinn. Alt prat om dårlige konjunkturer 
og nedslitt produksjonsutstyr er bare et 
dekke for nøye planlagte nedleggelser. 

Vestfoss Cellulose var blant de første 
som var offer for denne planen. Uten 
forvarsel fikk arbeiderne sparken. DNA 
hadde lenge visst om planene, men sa 
ingenting. Klubbstyret fikk munnkurv, 
og løftepolitikerne i kommunes.tyret 
holdt tett. Nok et eksempel på svik mot 
arbeidsfolk. 

STEM RV, forts. fra side 1 

Hvorfor hysteriet og rettsaker? Jo, fordi 
dette har rokket ved borgerskapets 
myter og demokrati og arbeider
regjering. Tonen er truende og desperat 
fordi regjeringa veit at disse avslør
ingene bare viser toppen av diktaturet. 

Det er derfor nødvendig å statuere 
avskrekkende eksempler og det er 
nødvendig med syndebukker. 

- Hvem mener du egentlig er 
ansvarlig for denne politikken? 

- Det er regjeringa Nordli. Det var 
regjeringa Gerhardsen og Torp som i si 
tid la opp spionasjen mot Sovjet. Det var 
og er sosialdemokratiet som står og har 
stått i spissen for den politiske over
våkninga etter krigen. 

La oss også se på SV og Ny Tid saka. 
De utbassunerte med store feite ord at 
de satt med lister og materiale over 
SIPO i Norge. De hadde muligheten for 
å avsløre viktige deler av borgerskapets 
voldsapparat. Hva ville RV gjort? Jo, 
offentliggjort listene for arbeidsfolk 
øyeblikkelig. 

Nå når politiet har tatt listene er 
saken fullbrakt. Ny Tid og SV's 
handtering av saka er et svik mot 
arbeiderklassen . De har sørga for at 
SIPO uten videre kan fortsette sin' 
spionasje. «NKP• på sin side har 
virkelig vist sitt sanne ansikt. De har 
krøpet på knærne for å få «NKP,-ere 
strøket av SIPO-lista. «Fortsett kart
legginga av andre, men ikke av oss - vi 

KjempdabriUcn pi Tofte •il ....,c rutoffet til --ae øde:~ Ndriftne. 

er jo egentlig ikke så farlige heller-. 
Hva er disse partienes syn på staten1 

Jo, den er noe som er hevet over 
klassene. Det er bare RV som sier at den 
er et apparat som en klasse bruker for å 
undertrykke en annen. 

- Kan du nevne saker som det er 
viktig å mobilisere folk på i Røyken -
plassen du kommer fra? 

- Ja, vi har fabrikken Norcem i 
Slemmestad og framtida dens. Norcem 
skal bygge ny fabrikk i Verdal som skal 
stå ferdig i 1983 . Jeg vet at mange er 
usikre på hva som skal skje med 
Slemmestad da. Fabrikken har betydd 
mange arbeidsplasser for folk her opp 
gjennom tidene. Det bygges nå en ny 
takstenfabrikk her, men innflyttinga til 
Røyken er stor. Det trengs derfor nye 
arbeidsplasser. 

Det er også planlagt en vei som skal 
skjære gjennom Slemmestad og utover 
mot Hurum med tanke på den nye stor
fabrikken på Tofte. Den har gjort folk 
urolige både for bomiljøet og for den 
dyrka marka som finnes her. Dette veit 
folk på plassen her alt for lite om. RV vil 
gå i spissen for å få skikkelige opp
lysninger om dette og å mobilisere folk 
til kampmot disse sakene . 

- Er det andre saker du spesielt vil få 
fram når det gjelder RV? 

- RV støtter den progressive kvinne
bevegelsen'(K vinnefronten. Jeg vil opp-

oppfordre flest mulig kvin ner til å delta i 
denne organisasjonen som er den eneste 
kvinneorganisasjonen som konsekvent 
har reist kampen forrettentil arbeid for 
kvinner, sjølbesteml abort og gratis 
daghjem. Her i Røyken har Kvinne-, 
fronten vært særlig engasjert i spørsmål 
omkring daghjem. I kommunen finnes 
det ikke et eneste daghjem. Kommune
styret har riktignok vedtatt å ta i bruk 
den gamle trygdekasseboligen. Den vil 
gi plass til 35-40 unger, men det er som 
en dråpe i havet. Når dette var oppe i 
kommunestyret her var salen full av 
kvinnfolk og unger. Dette er en sak som 
virkelig opptar folk . 

Kommunen har også vedtatt kristen 
formålsparagraf for daghjemmet. Jeg 
var til stede på møtet og der skjedde det 
interessante ting. En mann som for
svarte kristen formålsparagraf sa at en 
viktig ting ved å innføre denne var at en 
da sikra seg mot hard kommunistisk 
propaganda, sånn som ungene blei 
utsatt for i Kina. Klarere eksempel på at 
det viktigste ved kristen formålspara
graf er å kneble personalet, kan en vel 
ikke få . 

Som avslutningviljeg si at RV er det 
eneste partiet ved valget som gir en 
riktig beskrivelse av statens rolle og hele 
valgsirkuset. RV oppfordrer også folk 
til å se seg rundt på plassen der de bor, 
tenke sjøl og ta opp kampen for å bedre 
sin situasjon. Derfor mener jeg at det 
eneste riktige en kan gjøre ved valget det 
er å stemme RV. 

GRATIS DAGHJEM 
TIL ALLE BARN 

Buskerud har dårligere daghjemsdekning enn landsgjennom
snittet. Mange av fylkets kommuner mangler helt kommunale 
daghjem, og andre steder er det bare plass for unger over 2½ år. 

Kravet må være gratis daghjemsplass for alle under 
skolealder, mener Tove-Lill Bolstad, småbarnsmor fra Nedre 
Eiker. 
- Du har interessert deg sterkt for 

daghjems-spørsmål. Du er bl.a. for
kvinne i Daghjemsaksjonen og valgt 
foreldrerepresentant i barnehage
nemnda i Nedre Eiker. Hvordan er 
daghjemssltuasjonen I fylket? 

- Så vidt jeg vet er det dårligere 
dekning enn landsgjennomsnittet som 
erpå rundt 7%. Det jeg vet konkret er a t 
Nedre Eiker har ca. 1800 unger og at det 
er 49 daghjemsplasser . I Kongsberg er 
det ca. 2150 unger og 60 kommunale 
daghjemsplasser. Der er det ingen 
plasser for unger under 21/ , år. Verken 
Røyken, Numedal eller Øvre Eiker har 
kommunale daghjem. Drammen ligger 
best an med ca. 12% dekning. 

Dette mener jeg er til å gråte over når 
en vet om behovet. 

- Kan du si noe om behovet for 
daghjem i fylket? 

- Jeg mener at hver eneste unge 
under skolealder har behov for og krav 
på en kommunal daghjemsplass. Både 
for ungens egen skyld og for at mora 
skal kunne gå ut i arbeid utafor 
hjemmet. Når unger fødes til verden har 
de lik rett til samvær med andre unger, 
trygge leikemuligheter og pedagogiske 
tilbud. Bare gratis daghjem til alle 
unger kan sikre det. 

Åpningstidene må også følge foreld
renes arbeidstid slik at alle skal kunne 
bruke dem. Du kan derfor si at det er 
behov for like mange plasser som det er 
unger i fylket. Men av forskjellige 
grunner søker ikke alle foreldre om 
daghjemsplass for ungene sine. De vet 
det er få eller ingen plasser i det hele 
tatt, og det er lang vei til det eneste 

daghjemmet. Prisene er fo r høye, 
åpningstidene passer ikke med arbeids
tida etc. Likevel vet jeg at det fle re 
plasser i fylket er dobbelt så mange 
søkere som de som får plass. Behovet for 
daghjemsplasser er det derfor ikke noen 
tvil om. 

- Hvordan bar f.eks. Arbeiderpar
tiet og SV stilt seg til dagbjems
utbyggingen og til prisene? Du bar vel 
også noen erfaringer med dette siden du 
sitter i barnehagenemnda i kommunen 
din? 

- Arbeiderpartiet står bak den nye 
Lov om barnehager. Den pålegger ikke 
kommunene å bygge daghjem, bare å 
planlegge dem. Den overlater dessuten 
til kommunene sjøl å fastsette prisene. 
Resultatet ser vi: få plasser og høye 
priser. 

I Nedre Eiker protesterte foreldre på 
prisforhøyelsen. Barenhagenemnda og 
kommunestyret - begge med Ap
flertall, tok ikke hensyn til protesten. 

SV snakker noen steder om gratis 
daghjem til alle unger, men når det 
kommer til stykket henger de seg på 
Arbeiderpartiets linje. F .eks. i Dram
men stemte de for prisøkning, mens de 

, utafor bystyresalen var enige med de 

r 

som demonstrerte mot prisøkning. · SV 
er derfor umulig å stole på, sjøl om de nå 
under valgkampen kjører sterkt ut med 
at alle unger skal få gratis daghjem bare 
folk stemmer SV. 

- Hva mener du kan gjøres for at det 
skal bli flere daghjemsplasser i fylket? 

- Jeg mener at det eneste som nytter 
er at fore ldre , ansatte ved daghjem n 
andre interesserte begynner å gjøre noe 
sjøl. Og det er det mange som har skjønt 
rundt om i fylket. Jeg vet at det fins 
Daghjemsaksjoner i Nedre Eiker, Øvre 
Eiker, Drammen, Hønefoss og Kongs
berg. 

Daghjemsaksjonen er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon. Det betyr at vi 
som er med har forskjellig partipolitisk 
tilknytning. Det vi har felles er at vi 
mener det er nødvendig at folk tar saka i 
egne hender skal det bli noen framgang i 
daghjemskampen. De fleste av oss har 
også fått avslørt gjennom de for
skjellige aksjoner vi har hatt ( «For flere 
daghjem nå•, «Mot prisøkning» og «Mot 
kristen formålsparagraf.) at de ikke kan 
stole på DNA og SV når det gjelder 
daghjems-spørsmål. 

- Hvorfor støtter du RV? 

- Når jeg støtter RV er det fordi jeg 
mener at det er det eneste alternativet 
ved valget som ikke kommer med feite 
løfter, men som oppfordrer folk til å 
kjempe sjøl for sine krav. Derfor mener 
jeg at alle som ønsker flere daghjem i 
fylket må vende ryggen til løfte
politikerne. 

Sjølbeste 
Etterat den nye abortlova tr 1 

umulig å få utført abort ved· 
helsepersonell anledning til 
assistere ved abortinngrep. I 
disse var ansatt på Ringerikes 
har blitt utført siden, mens de 
blei utført hele 200 aborter. De 
«liberalisering11 slik DNA og S\ 

Ved 11 andre sjukehus hl! 
liknende tilstander som ved F 

Denne abortlova er en kvinnefientl~ 
og kvinneforaktende lov. Den sette 
helsepersonell til å overprøve kvinnen 
standpunkt om å få utført abort. Mel 
kvinner trenger ingen til å overprø1,1 
standpunktene sine, verken abort 
nemder eller helsepersonell. Kvinne, 
skal sjøl bestemme om og når hun ska 
sette barn til verden. 

Vi avviser DNA-regjeringas takf 
med å sette abortsøkende og helse 
personell opp mot hverandre. Vi rett 
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HARD RASJONALISERING 
INNAFOR HELSESEKTOREN 

Helsesektoren har vært utsatt for ei beinhard rasjonalisering 
og innsparing de siste åra. Vi har sett det i nedleggelsen av 
småsjukehus, budsjettnedskjæring og øket press på de ansatte. 
Vi har også sett det i utbyttinga av den ufaglærte arbeidskrafta på 
sjukehusene og i planene om å korte ned på utdanningstida til 
sosial- og helsearbeiderne. 

I Buskerud har helsepersonell vært ute i kamp mot flere av 
disse forverringstiltaka. I protest mot nedlegginga av Statens 
Forvernsenter i Oslo gikk Fjellbrott behandlingshjem to ganger 
til demonstrasjonsstreik. Flere hundre ansatte ved institusjoner 
og sjukehus i distriktet protesterte på andre måter. På 
Sykepleierskolen ved Drammen Sykehus har elevene de siste 3 
åra ført kamp mot bl.a. utnytting av elevene som billig 
arbeidskraft. 

RV har spurt en ansatt på Lier 
Sykehus om situasjonen der. 

- Lier sykehus er 50 år. Slik det er nå 
må pasientene sove og oppholde seg på 
rom med opptil 10-15 senger stabla 
sammen. For å få vaska seg eller gå på 
do, må folk nærmest stå i kø. Helse
arbeidere i Buskerud har lenge krevd at 
avdelingene må ombygges og moderni
seres slik at pasientene kan få leve på en 
mer normal måte. 

Omsider kom utbygginga igang. De 
gamle avdelingene skulle forbedres og 
pasienttallet reduseres. Vi som arbeider 
på Lier mener dette er faglig forsvarlig 
og vi mener at arbeidet må settes igang 
nå. 

- Hvordan virker de dårlige arbeids
forholdene Inn på dere som jobber der? 

- De er blitt helt uholdbare. De 
gammeldagse bygningene gjør arbeidet 
tungt. Folk står kort tid på jobben, 
nesten halvparten skifter jobb hvert år. 
Konsekvensen av dette er dårlig konti
nuitet i behandlinga og dermed dårlig
ere tilbud for pasientene. 

- Fylkestinget var på befaring her I 
juni i år. Vi leste etterpå I Fremtiden at 
de var fælt så fonkrekka over for
holdene? 

Terje Olav Olsen er sykepleierelev ved 
Drammen sykehus og 4. mann på 
RV-lista. Han har dette å si om skolen 
sin: 

- Sykepleierelevene er ei hardt ut
bytta gruppe. Utdanninga vår er prega 
av eksamenspress og karakterjag. I 
følge midlertidige vilkår skal vi ha 18 
eksamener i alt,men det som skjer i 
praksis er at disse blir kalt prøver, og vi 
får et antall som langt overskrider 18. Vi 
har dårlige arbeidsforhold og slitsom 
vaktordning. Elevene har funnet seg i 
dette altfor lenge og myten om at syke
pleieryrket er et •kall», må avlives en 
gang for alle. 

- Ja, men på tross av dette bestemte 
fylkesutvalget i Buskerud samme dagen 
at ombygginga skulle stanse.Nye planer 
måtte utarbeides, de gamle avdelingene 
skulle rives og nye bygges. Utredninga 
og godkjenninga av de nye planene vil 
forsinke forbedringa av sykehuset med 
minst 2 år. · 

FULL STØTTE TIL 
ARBEIDSFOLK I KAMP! 

Vi kan ikke godta utsettelse og 
trenering. Folk må stå sammen om å 
kreve at Lier sykehus ombygges nål 

- Er det andre viktige saker du vil 
nevne her? 

- I dag er det slik at pleiemed
hjelperne bare får kort-tidskontrakt på 
6 måneder. Ytrer de seg om arbeids
forholda får de ikke fornya kontrakta. 
Dette fins det konkrete eksempler på. 
Kravet må være: Vekk med kort
tidskontraktene. Krev fast ansettelse 
etter vanlig prøvetid. 

I tillegg er situasjonen prega av 
sykepleierkrisa. Sykepleierne må ta 
mange og lange vakter. De går på andre 
avdelinger og sykepleierne som bor i 
Drammen f.eks. har telefonvakt for 
sykehuset. Alt dette undergraver pasi
entenes sikkerhet. 

Disse eksemplene som jeg har kom
met med her viser at det er mange 
forhold ved Lier sykehus som i dag er 
uholdbare. 

te i kraft i Januar '76 har det vært 
gerike sjukehus. Denne lova gir 
reservere seg fra A utføre eller 
skerud reserverte 33 seg. 25 av 

kehus. Resultatet: Ingen aborter 
'75, før denne loven blei vedtatt, 
e skulle vise at lova ikke er noen 
sier, men tvert Imot ei forverring. 

denne lova ført til like eller 
ngerike. 

kampen mot de som er ansvarlige for 
loven: DNA og SV. DNA har i alle år 
sagt at de støtter kvinnens 60 år gamle 
krav om sjølbestemt abort. Men de har i 
praksis alltid sveket det. SV stilte til valg 
i '73 med sjølbestemt abort som en av de 
viktigste sakene, men de satte stortings
representant Hauglins samvittighet over 
dette viktige kvinnekravet. 

Avvis løftepolitikernes falske løfter 
om sjølbestemt abort - kvinnene må 
ivøl føre denne kampen. 

De mange streikene de siste Ara har gitt arbeidsfolk viktige 
seire og erfaringer. Streikevåpenet er gjenreist som arbeider
klassens våpen mot kapitalmakt og klassesamarbeid. Viktige 
krav er kjempa igjennom,og venn og fiende er avslørt. DNA, SV og 
11NKP»-ledelsen hører med til de som grundig har vist hvor de 
står. Politikere som i ord snakker varmt om arbeidsfolks kamp, 
viser hva de virkelig mener når de settes på prøve: 
Politibrutalitet mot streikende arbeidere, beskyttelse av 
streikebrytere og forbud mot å støtte arbeidsfolk i kamp, er klar 
tale. 

Mange som har hatt tillit til Arbeider
partiet har mista enhver respekt for 
partiet når de har sett hvordan den ene 
streika etter den andre slåes ned med rå 
politimakt. DNA-regjeringa var an
svarlig for at store politistyrker blei satt 
inn for å forsvare streikebrytere ved 
Linjegods og på Brygga i Oslo. I streika 
ved Lierbommen på motorvegen til Oslo 
var det til og med Ap-politikere fra 
Buskerud som var arbeidernes hoved
motstandere, og som kjempet innbitt 
mot arbeidernes rettferdige krav. 

De samme folka som forsøker å 
stoppe arbeidsfolks kamp for bedre 
lønninger og bedre arbeidsforhold tjen
er vanligvis langt mere enn det arbeid
erne gjør. De er kjøpt og betalt for å 
støtte borgerskapets interesser. Arbei
dere som vil kjempe gjennom høyere 
lønn og bedre arbeidsforhold må føre en 
uforsonlig kamp mot pampene innafor 
arbeiderbevegelsen for å vinne seier. 
Ved Kongsberg Våpenfabrikk greidde 
de lokale pampene å avblåse streiken og 
funksjonærene som streika fikk svært 
lite i forhold til det de krevde. 

SV OG «NKP• I STREIKE
«STØTTE - EN BLØFF 

SV og •NKP• har forsøkt å framstille 
seg som partier som støtter arbeidere i 
streik. Så lenge streikene er lovlige eller 
borgerskapet og DNA ikke tør sette inn 
for mye skyts mot dem, hender det at det 
kommer en og annen støtteuttalelse fra 
disse partiene. Men de gjør nesten 
ingenting for å mobilisere støtte til 
streiken. I stedet går de til frontal
angrep på streikestøttekomiteene som 
har vært avgjørende for å sikre streike
bidrag og støtte til de fleste streikene. 

Når borgerskapet med DNA og 
LO-ledelsen virkelig bruker storslegga 

for å forsøke å knekke en streik, er det 
slutt med støtteuttalelsene. Da legger de 
seg flate for borgerskapet og slutter opp 
om det reaksjonære hylekoret. Et 
eksempel er Linjegoqs-streika hvor SV
ledelsen sendte ut et rundskriv som 
forbød medlemmene å støtte den. Et 
annet er Jøtul-streika. I forbindelse med -
den oppfordra •NKP»-avisa •Friheten» 
arbeiderne til å kaste streikekomiteen 
og nedlegge streika. 

Av partiene er det bare AKP (ml) og 
Rød Valgallianse som konsekvent har 
støtta disse rettferdige streikene. RV 
støtter streikestøttebevegelsen samtidig 
som streikestøttekomiteene sjøl driver 
aktivt støttearbeid. 

LÆR AV STREIKE.KAMPENE 
Rød Valgallianse og AKP (ml) støtter 

all kamp som tar sikte på å bedre 
arbeidsfolks kår. Gjennom denne 
kampen vil folk lære hvorda~ det 
borgelige diktaturet virkelig fungerer. 
Hvordan politi , lovverk, Storting, re
gjering og kommunestyrer mobiliseres 
mot dem når de føler seg trua. De vil 
lære at det bare kan vinnes seier hvis de 
borgelige arbeiderpirtiene avsløres og 
bekjempes, og de vil forstå at den 
revolusjonære veien er den eneste som 
fører til sosialisme og frihet. 

I kommunestyrene har represen
tantene til Rød Valgallianse en rekke 
ganger forsvart streikende arbeidere og 
protestert mot politibrutaliteten, mens 
både DNA og SV har gått imot slike 
protester. En stemme til Rød Valgalli
anse er en stemme til støtte for 
kjempende arbeidere. Det er en stemme 
mot politibrutalitet og det er en stemme 
mot de borgelige arbeiderpartienes og 
de faglige pampenes arbeiderfientlige 
politikk. 

- Kan du nevne noen kamper dere 
har ført? 

- I '75 gjennomførte vi streike
aksjoner og underskriftskampanjer mot 
turnustjenesten . Den blei innført etter 
at vi gjennom hard kamp hadde fått 
avskaffa pliktåret. Turnustjenesten be
tyr at vi etter endt utdanning, utfører en 
sykepleiers jobb og har samme ansvar, 
men dårligere lønn og ingen veiledning. 
Dengang oppnådde vi en delseier ved at 
turnustjenesten blei skjært ned til 4 
mndr., men denne kampen må føres 
videre. 

En annen viktig seier oppnådde vi i 
'76 da vi fikk avskaffa ansvarsvakter ved 
Drammen sykehus. I mange år har 
sykepleierelever gått som ansvarlige på 
avdelingen uten veiledning av offentlig 
godkjent sykepleier. Dette skaffa Dram
men sykehus billig arbeidskraft mens 
det var direkte uforsvarlig overfor 
pasientene. · 

- Hva gJorde dere I arbeidet mot 
Stortingsmelding 13? 

- Stortingsmelding nr. 13 gikk bl.a. 

ut på at fagutdanninga skulle redusere; 
med 1 år. Fagskolene skulle legges ned 
og innlemmes i distrikthøyskolesystem
et. Praksisen skulle komme etter den 
teoretiske delen, og vi ville miste 
nærkontakten med sykehuset under ut
danninga. NSEL, elevorganisasjonen 
vår, gikk i spissen for å føre kamp mot 
den. Aktiviteten har vært stor helt ned 
pa"·gruiinplailet: Vi gikk breit ut og 
reiste en massiv motstand hos folk. 
Dette gjorde at den utvida Kirke- og 
undervisningskomiteen blei nødt til å se 
på krava våre på nytt. 

- Hva med Norsk Sykepleierfor
bunds rolle? 

- Historia viser at forbundet til alle 
tider har forsøkt å sabotere elevenes 
kamp . Et av mange eksempler er deres 
rolle i kampen mot Stortingsmelding nr. 
13. Forbundet fordømte det elevene 

· gjorde og gikk til det skritt å ekskludere 
NSEL fram til landsmøtet i Bodø. Siste 
utspill fra NSF kom på landsmøtet hvor 
de vedtok en samarbeidsavtale som går 

Forsettes side 4 

Tomme skinneganger - resultat av den nye samferdselsplanen. 

Om DNA får sin vilje gjennom, vil Samferdselsutvalgets planer 
om å rasere arbeidsplasser og transporttilbud bli gjennomført 
Her i Buskerud vil dette bl.a. bety nedlegging av Numedalsbanen 
og nedlegging av mange lokalstasjoner. 

Numedelingene hindra s)el - gjennom en brei proteststorm 
- nedlegging av banen sin for 10 år sida. Slik må vi også handle i 
dag. Kun folkets egen kamp kan sikre skikkelige transport
tilbud og fortsatt levedyktige utkantdistrikter. 

Avvis Samferdselutvalgets planer om rasering av arbeids-
plasser og transport-tilbud i jernbanen\ · 

Samferdselsutvalget har nettopp lagt 
fram en innstilling som bl. foreslår : 
- nedlegging av 7 jernbanelinjer. 
- nedlegging av persontrafikken på 

ytterligere 4 baner. 
- nedlegging av en rekke lokal

stasjoner. 
- ingen forlengelse av Nordlandsbanen 
- drastiske økninger av takstene for 

tog, båt og bil. 

DNA ANSVARLIG 
Dette er en storstilt plan for rasering 

av arbeidsplasser i jernbanen, ned
legging av distriktene og fortsatt sentra
lisering. Kort sagt: ei videreføring av 
den politikken DNA har stått for ei 
årrekke. Det hjelper lite at Nordli i 
valgkampen forsøker å fraskrive seg 
ansvaret når proteststormen raser. Re
gjeringa har sjøl satt ned utvalget og fått 
den innstillinga de har bestilt. 

Antallet tilsatte i NSB har gått tilbake 
fra30.000 til 18.000 i dag. I årevis -har vi 
opplevd nedleggelser av baner og 
stasjoner. Folk blir tvunget til å bruke 

buss og godstrafikken er gitt bort til 
Linjegods gjennom snuskete heste
handel med storkapitalen. Nordli og 
hans medhjelpere skal minnes om disse 
merittene når de skal forsøke å lure seg 
unna ansvaret for utvalgets planer. 

NUMEDALSBANEN MÅ 
BEVARES 

Her i Buskerud har reaksjonene på 
dødsdommen over Numedalsbanen vært 
kraftigst. Hele dalen står bak kravet om 
fortsatt drift og utbygging av banen. 
Numedølene vil ha arbeidsplassene sine 
og de vil ha den livsviktige transportåra 
som jernbanen er. 

De veit også at innstillinga ikke 
kommer med noe nytt. For 10 år siden 
fikk banen sin første dødsdom og bare 
gjennom en massiv protest og motstand 
fra folk sjøl overlevde den . 

Slik må folk gjøre i dag også. De må 
reise seg til en brei og organisert 
motstand og ikke forlite seg på valgflesk 
fra løfte-politikerne som i et valgår vil 
strømme over av svikefulle lovnader. 

APan och SVansen 
Svansles.I apor sallnar nas swansen. 
Svansen kan vara bfa fiir balansen. 
Fiir liink om apan snubblar i dansen 
och tappa, byun. prestigen.och glansen! 

lien dr kara APa har finfin svans 
si han klara, alla SViingar med elans 
air pi dans med stabil balans 
och ger inte sina rivaler en chans. 

svansen giir APan minca små tjiinster. 
SVischar it hager och SVuppar it viinster, 
om simpelt pack rigar komma fiir niir 
och dlla vir kiira APa besvar. 

Men svansen åger en hemlighet: 
Vad sågs - den har egen identitet! 
Och I. maj biir den alltid kollett 
en riid liten nystruken sidenrosett.• 

• siden rosett - silkesløyfe 

Ja, sina SVansar iir bra att ha -
fiir vill du inte i APan ta 
men har iindi lust att b~ med i dansen, 
si gir det fint: Du kan hilla i svansen! 

Johanna Schwarz 
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Også forholda for ungdommen er prega av krisa i det 
kapitalistiske samfunnet. Ungdommens muligheter til skikkelige 
arbeids-, utdannings- og fritidstilbud blir stadig mindre etter 
som kravet til profitten øker. Krava til opptak på videregående 
skoler blir høyere år for år. Arbeidsløsheten er særlig stor for 
denne gruppa, og det som eksisterer av fritidstilbud dekker bare 
en brøkdel av behovet. Situasjonen her i fylket er den samme som 
i resten av landet. 

ALL UNGDOM HAR KRAV 
PÅ UTDANNING 

La oss se på opptaka til videregående 
skoler først. I år blei 500 søkere avvist 
bare fra yrkesskolen i Drammen. Dette 
tallet har sjølsagt nøye sammenheng 
med den store arbeidsløsheta. Mange 
som heller ville begynt i arbeid søker 
skoleplass fordi det ikke er arbeid å få. 
Statens politikk er å forsøke å stue 
ungdommen inn på skoler for å skjule 
arbeidsløsheta. Men, så lenge Staten 
ikke er interessert i å bygge ut skole
verket er dette dømt til å mislykkes. 

Fordi det er så få skoleplasser blir 
krava til opptak stadig høyere. Ifjor 
måtte en f.eks. ikke ha mer enn en G, 
resten Mg, for å komme inn på 
engelsklinja på gymnaset. Dette er ikke 
noe enkeltstående eksempel, men en 
tendens som gjelder for alle videre
gående skoler. 

RV stiller krav om utbygging av 
skoleverket slik at alle som søker kan få 
plass. All ungdom har krav på ut
danning! 

STATEN MÅ GARANTERE 
ARBEID TIL ALLE! 

Når det gjelder arbeidsløsheta viser 
•statistikken• for Drammen at det bare 
er 34 ungdommer som er uten arbeid. 
Men, ifølge undersøkelser er det bare 
10-15% som lar seg registrere som 
arbeidssøkende. Det reelle tallet er altså 
mye høyere. En regner med at det i hele 
Norge nå er ca. 20.000 ungdommer som 
står uten jobb. Sjøl arbeidsdirektør 
Danielsen har vært nødt til å innrømme 
at de offisielle tallene er sterkt mis
visende. 

Trygdespørsmålet for de arbeidsløse 
er det også viktig å trekke fram i lyset. 
De eneste som for a-trygd er de som i 
siste skatteår har tjent minst 9.000 
kroner. Denne regelen rammer særlig 
ungdom som kommer rett fra skole
benken. 

RV krever at staten garanterer arbeid 
til alle, og oppfordrer ungdommen til 
sjøl å ~empe for dette kravet. Vi mener 
også at alle arbeidsløse har krav på 
a-trygd, med satser det går an å leve 
av. 

LA YES BLI NO! 
Hvordan er så situasjonen for de som 

kommer inn på videregående skoler? På 
yrkesskolene er kapitalens krav om 
stadig mer fleksibel arbeidskraft ~ærlig 
merkbart. Derfor er kampen mot 
raseringa av fagskillene noe som opptar 
fler og fler av disse elevene. YLI , som er 
Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes 
Interesseorganisasjon, har stillt seg i 
spissen for denne kampen. Et annet 
viktig krav YLI har reist er at lån og 
stipend skal utbetales seinest 10. 
september. Her har de fått støtte bl.a. 
fra de ansatte ved Statens Lånekasse for 
utdanningssøkende ungdom. Dette er 
en viktig enhe't i kampen mot staten og 
de reaksjonære i YES, Yrkesskolenes 
Elevsammenslutning - en organisasjon 
som for ei tid tilbake blei danne av Unge 
Høyre for å splitte opp og ødelegge 
yrkesskoleelevenes kamp. 

Drammen Yrkesskole er ikke medlem 
av YLI eller YES. Den siste av
stemminga der viste at 15% av elevene 
var for å melde skolen inn i YLI, mens 
bare 7% var for YES. Resten stemte 
blankt. Dette er en delseier i kampen for 
å styrke YLI. Parola må være: La YES 
bli NO! 

AVSLØR NGS-LEDELSEN! 
Kampen på gymnasene er i dag prega 

av,at Unge Høyre har reint flertall i 
ledelsen for den eneste interesseorgani-

sasjonen, NGS. Norges Gymnasiast
samband er derfor 1 dag ikke en 
organisasjon som ivaretar elevenes 
interesser. Tvert i mot, den motarbeider 
de aktivt. Riktig nok har de reak
sjonære, etter sterkt press, blitt nødt til 
å fremme kravet om språklig likestilling 
i skolen. Dette til tross for at de fleste av 
de er aktive medlemmer av Riks
målsforbundet. Men, både i holdninga 
til det nye regelverket, i spørsmålet om 
internasjonal solidaritet og i jente
kampen går de i motelevenes interesser. 
En viktig oppgave for gymnasiastene må 
være å avsløre denne ledelsen, og bygge 
breie opposisjonsgrupper mot den. 

KARAKTERJAGET OPPFORDRER 
TIL STREBING 

Det er ikke bare på de videregående 
skolene at elevene har begynt å kjempe 
for å bedre sin egen situasjon. Også på 
ungdomsskolene er undertrykkinga 
hard. Her står kampen mot karakterer 
og eksamen sentralt. Dette er midler 
som blir brukt for å splitte opp elevene. 
Skolens mål er å skille ut taperne ved å 
oppfordre til konkurranse og strebing. 

REIS KAMPEN FOR ET STED 
ÅVÆREI 

Felles for all ungdom er spørsmålet 
om hva de skal ta seg til på fritida. I dag 
er det bare et fåtall som får plass på de 
kommunale ungdomsklubbene. Be
hovet for utbygging er derfor stort. Til 
tross for dette ser det ut til at 
kommunenes interesser går i motsatt 
retning. Historien om Kongsberg Kom
munes behandling av «Klubb Tilflukt. 
skulle illustrere dette. Videre er det 
omtrent ingen tilbud for ungdom over 
18 år, hvis de da ikke ønsker å tilbringe 
kveldene på en eller annen restaurant. 
Det blir å gå gatelangs og drive. 

De fleste har sikkert reagert på det 
som har stått i avisene om T-bane
ungdommen i Oslo. Det at ungdommen 
blir angrepet av politiet og slått løs på, 
fratatt de penga de har og frakta milevis 
vekk fra hjemstedet. Eller at de blir 
holdt i fire timer på politikammeret 
uten noen som helst grunn, er noe de 
fleste synes er skremmende. Men, 
undersøkelser er blitt foretatt bl.a. på 
rutebilstasjonen i Drammen og viser at 
det samme skjer der. Da ungdommen 
blei fortalt om forholda på T-banen i 
Oslo var dette ikke noen ukjent 
situasjon for dem. Derfor er det viktig å 
lære av de erfaringene som T-bane
ungdommen har gjort og reise kampen 
også her i byen. 

RV støtter ungdommens kamp for et 
sted å være. Et sted hvor de Ikke 
passiviseres og nøytraliseres, men hvor 
de ~øl gis mulighet for å utvikle et 
tilbud. Utbygginga av nye klubber må 
intensiveres. 

STOL PÅ EGNE KREFfER 
Mange vil kanskje spørre seg hvorfor 

RV i så stor grad retter seg inn på 
ungdommen. De fleste av de har jo ikke 
engang stemmerett, blir det ofte argu
mentert med. 

Vi mener mye av det som skal vedtas 
på Stortinget i neste periode er saker 
som i høy grad angår ungdommen, 
enten deeroverellerunder 20 år. Vi har 
ikke noen illusjoner om at Stortinget 
kan fungere progressivt under kapita
lismen. Derfor er det nødvendig å 
mobilisere det store flertallet av ung
dommen mot det borgelige Stortinget og 
mot løftepolitikerne fra SV og «NKP• til 
Arbeiderpartiet og Høyre. Ungdommen 
har bare seg sjøl å stole på. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • Ønsker du å vite mere om Rød Valgallianse? • 
• Vite hvor du får tak i Rød Valgallianse lokalt? • 
• Koptakt Rød Valgallianse i Buskerud gjennom Oktober bokhandel, • 
• boks 2240, 3001 Drammen eller Oktober på stedet der du bor. • 

• Bli med i arbeidet! • 

••••••••••••••••••••••••••• Trykl I Off8el hos 
A/S Duplotrykk Oslo 1977 

Nedleggelse av <<Klubb Til-
-· 

flukt>, .. DNA~ ungdoms-
politikk i praksis! 

Kongsberg er et bra eksempel på Arbeiderpartiets ungdoms
politikk i praksis. Der overtok kommunen en allerede vel etablert 
klubb. Den tok vekk medlemsdemokratiet for så til slutt å 
nedlegge alt sammen. RV har snakka med to jenter i Kongsberg 
om dette. 

- Vi har hørt at Arbeiderpartiet har 
nedlagt en ungdomsklubb her? 

- Ja, det er riktig. For ca. 8 år siden 
starta vi en ungdomsklubb her. Den 
fungerte bra helt til kommunen ovi.rtok 
den mot vår vilje. Det blei endel 
stridigheter mellom ungdomsutvalget 
og ungdommen. Vi som sjøl var vant til 
å styre og drive klubben blei fratatt all 
medbestemmelsesrett. 

- Kan dere nevne noe av det som 
s~edde? 

- Det blei satt inn flere ledere som 
overtok de jobbene vi tidligere hadde 

utført sjøl. F.eks. åta seg av kassa og å 
rydde opp etter kvelden. Men den mest 
merkbare forandringen var forholdet til 
demokratiet. Før var Allmøtet klubbens 
høyeste organ. Etterat kommunen 
overtok blei det fratatt all myndighet. 

- Etterat kommunen hadde drevet 
· den i 5 år blei den nedlagt. Hva gjorde 

dere i forhold til det? 

- Vi prøvde å beholde klubben vår, 
fordi det er det eneste stedet å være for 
mange av oss. Men kommunen var ikke 
interessert i å drive klubben mere, så de 
vendte oss ryggen. Arbeiderpartiets fine 

ord om ungdommen hjelper ikke når de 
i praksis fører en råtten ungdoms
politikk. 

AKP (ml) var det eneste partiet som 
viste interesse for denne saka. I tillegg 
tok Faglig 1. mai Front saka opp og 
hjalp oss endel. Fra Ap's 1. mai 
arrangement blei vi regelrett hivd ut når 
vi reiste parola: Full støtte til «Klubb 
Tilflukt»! 

- Hva vil dere gjøre nå? 

- Vi vil prøve å starte en privat 
klubb. Qg vi har lært at vi må kjempe 
skal vi få støtte fra kommunen. 

- Hva mener dere om Rød Valg• 
allianse? 

- Vi har sett for en råtten ungdoms
politikk partipampene i kommunen 
fører. RV derimot tror vi har noe for seg 
fordi de ikke kommer med tomme 
valgløfter som de andre partiene. De 
oppfordrer oss derimot til å tenke sjøl. 

VEIG OG DAGALI MÅ BEVARES 
Vassdragsutbyggerne truer nå Veig og Dagali, to store urørte 

naturområder på Hardangervidda. Mens kravet må være: ingen 
utbygging, er det mye som tyder på at både DNA og SV vil 
stemme for utbygging. Økt energimengde vil bety økt profitt til 
storkapitalen. Resultatet blir ytterligere sentralisering på 
bekostning av bygde-Norges interesser. Slik politikk tjener 
verken Veig, Dagali eller vanlige folk. 

RV-LISTA I BUSKERUD: 
1. Anne Opsaad, Røyken 
2. Rolf Rtllqe, r•~ B ø ir-
3. UiilefFilbel'I, .,-, Drammen 
4. Terje Olav Olsen, QUkepleierelev, Drammen 
5. Johanna Schwartz, forfatter, Kongsberg 
6. Nina Boye Petenen, sjukepleierelev, Drammen 
7. Helge Simonsen, teknikerelev, Kongsberg 
8. Bjørn Ellingsen, jernarbeider, Drammen 
9. Stein Opsand, sementarbeider, Røyken 

BREDE SKISTAD: RV MA GIS 
FULL DEKNING I NRK! 

Ved stortingsvalget i '73 var RV med i valgsendingene på lik 
linje med de andre landsomfattende partiene som stilte til valg i 
et flertall av fylkene. Ved kommune- og fylkestingsvalget i '75 
vedtok NRK nye retningslinjer. Kravet var nå at partiene må ha 
vært representert på Stortinget i en av de to siste Stortings
periodene. NRK var nå garantert mot at RV ikke skulle få ta del i 
valgsendingene. Dette er et enestående angrep på ytrings
friheten. RV er i dag det eneste landsomfattende partiet som 
stiller liste i alle fylker, som er utestengt fra NRK-sendingene. 

Det er satt igang ei landsomfattende underskriftskampanje for 
å kreve lik deltakelse med de andre partiene. En delseier er nådd 
ved at RV er innvilga 20 minutter i radio og TV. Men kampanja 
fortsetter og alle som støtter kravet må skrive under. 

RV har spurt Brede Skistad i Nedre 
Eiker hva han mener om at RV ikke får 
slippe til i valgsendlngene på lik lin.fe 
med de andre partiene. 

- Jeg er ikke enig med RV i ett og 
alt. Men det strider mot enhver demo
kratisk tankegang å nekte RV den 
samme mulighet som de andre partiene 
til å fremme politikken sin. Det virker 
nokså søkt at_ NRK ved siste valg satte 
som betingelse at partiene skulle være 
representert på Stortinget en av de to 

siste periodene. Å kreve at RV skal med 
i valgsendingene må være noe som 
demokratiske mennesker langt utover 
RV's rekker må se som nødvendig. 

- Du vil vel derfor oppfordre folk til 
å støtte denunderskriftskampanjasom 
er satt i gang for å kreve full sendetid 
både i radioen og i TV? 

- Ja, det vil jeg så ubetinga. Noe er jo 
allerede oppnådd, men det er viktig å 
ikke gi seg før RV står likt med de andre 

artiene. ' 

RØD VAUJALLIANSE 

i avAKP(m•IJ og 
uavhengige sosialister 

HVEMVIL TJENE PÅ EN 
UTBYGGING? 

Storkapitalen yil tjene penger i årevis 
mens utkant-kommunene blir avspist 
med en slant i konsesjonsavgift. 

Energien vil ikke bli brukt i de 
områdene den er henta. Den skal sendes 
i svære høyspentledninger dit kapital
eierne finner det mest lønnsomt. 

Bygdene avfolkes. By-områdene 
vokser over evne. Begge steder er det 
vanlige folk det går ut over. Borger
skapet sikrer seg og sitt. 

HVORDAN STILLER DE ANDRE 
PARTIENE SEG TIL VERN? 

Alle skryter av å ville verne både det 
ene og det andre, men det viser seg å 
være tomt prat. I Arbeiderpartiet har 
sterke krefter på grunnplanet krevd et 
klart standpunkt mot utbygging,men 
AP-toppen VTir seg. Vernetanken hevdes 
å være i høysetet der i gården også, men 
AP må være «realistisk• og gjennomføre 
«verningen• ved å foreta utbygging! 

SV kjørte fram vern av Veig og Dagali 
som en viktig programsak ved valget i 
1973. Men de har som vanlig blitt 
«ansvarlige• og antyder nå en redusert 
utbygging som det «nest-beste•. Det 
«grønne• Senterpartiet stemte på sitt 
landsmøte ned et verneforslag fra 
Senterungdommen. 

BEV AR BÅDE DAGALI OG VEIG! 
RV krever at Dagali og Veig må 

bevares i sin helhet. Ingen utbygging må 
finne sted. Vidda må beholdes i sin 
nåværende utstrekning til nytte og glede 
for lokalbefolkningen og friluftsfolk i 
dag og i framtida. 

Hard rasjonalisering .... 
forts . fra side 3. 

på tvers av NSEL's og elevenes interes
ser. Den vil i praksis kneble elevens 
fortsatte interessekamp. Videre skal 
hovedstyret i NSF godkjenne eller 
forkaste våre vedtak- innad som utad. 
Dette for å skjule all uenighet innen 
forbundet. 

Vi må slå tilbake dette angrepet på 
våre demokratiske rettigheter og styrke 
NSEL som uavhengig kamporganisa-

, I 
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Sjølbestemt abort nå 
Etterat den nye abortlova trådte i kraft i januar '76 har det vært 

umulig å få utført abort ved Ringerike sjukehus. Denne lova gir 
helsepersonell anledning til i reservere seg fra å utføre eller 
assistere ved abortinngrep. I Buskerud reserverte 33 seg. 25 av 
disse var ansatt på Ringerike sjukehus. Resultatet: ingen aborter 
har blitt utført siden, mens det i '75, før denne loven blei vedtatt, 
blei utført hele 200 aborter. Dette skulle vise at lova ikke er noen 
«liberalisering» slik DNA og SV sier, men tvert imot ei forverring. 

Ved 11 andre sjukehus har denne lova ført til like eller 
liknende tilstander som ved Ringerike. 

Denne abortlova er en kvinnefientlig 
og kvinneforaktende lov. Den setter 
helsepersonell til å overprøve kvinnens 
standpunkt om å få utført abort. Men 
kvinner trenger ingen til å overprøve 
standpunktene sine, verken abort
nemder eller helsepersonell. Kvinnen 
skal sjøl bestemme om og når hun skal 
sette barn til verden. 

Vi avviser DNA-regjeringas taktikk 
med å sette abortsøkende og helse
personell opp mot hverandre. Vi retter 

kampen mot de som er ansvarlige for 
loven: DNA og SV. DNA har i alle år 
sagt at de støtter kvinnens 60 år gamle 
krav om sjølbestemt abort. Men de har i 
praksis alltid sveket det. SV stilte til valg 
i '73 med sjølbestemt abort som en av de 
viktigste sakene, men de satte stortings
representant Hauglins samvittighet over 
dette viktige kvinnekravet. 

Avvis løftepolitikernes falske løfter 
om sjølbestemt abort - kYlnnene må 
sjøl føre denne kampen. 
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