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Hvordan vil AKP(m-1) og Rød Valgallianse 
bruke valgkampen? Hvordan skiller RV seg fra 
de borgerlige arbeiderpartiene med sine valg
løfter? Hvorfor er det så viktig å bruke valg
kampen til å avsløre disse falske arbeider
partiene og vinne stadig flere arbeidere og 
progressive for revolusjon og sosialisme. 

Om dette forklarer Pål Steigan, formann i Ar
beidernes Kommunistparti (m-1) og med 
initiativkomiteen til Rød Valgallianse 1977: 

- Alle de andre partiene vil bruke valg
kampen til å fortelle folk hvor gjevt de skal få 
det bare de stemmer på akkurat dem. Dette er 
å skjønnmale kapitalismen tordi det er å skjule 
at det er borgerskapet som har makta her i 
landet uansett utfallet av valget. AKP(m-1) og 
Rød Valgallianse vil bruke· valgkampen til å 
AVSLØRE kapitalismen, AVSLØRE hvordan 
borgerskapets makt bygger på vold og under
trykking mot arbeiderklassen, AVSLØRE hvor
dan de borgerlige arbeiderpartiene går kapita
listenes ærend. Vi vil vise at det ikke går noen 
annen vei til sosialismen enn den væpna revo- . 
lusjonens vei. 

I valgkampen er det særlig viktig å vise det 
arbeidende folket at de borgerlige arbeider
partiene - DNA, SV og «NKP» - er arbeider
klassens bitre fiender. 

SE BAKSIDA 

OPPROP FOR RV 
På midtsidene ~v dette bilaget trykker vi det oppropet som 

danner grunnlag for Rød Valgallianse 1977. 

Oppropet slår fast at~ Valgallianse vil bruke valgkampen 
som en del av kampen for den sosialistiske revolusjonen, mot 
d~ borgerlige arbeiderpartiene DNA, SV og «NKP»s prat om 
«fredelig overgang». 

RV understreker også kampen_ mot supermaktene Sovjet 
og USA og deres krigstrusler mot folkene over hele verden. _ 

Spesielt viktig er det i dag å styrke kampen mot Sovjets pro
vokasjoner motNorge. Støtte til den tredJe verdens kamp mot 
imperialismen og sosialimperialismen og proletarisk inter
nasjonalisme og solidaritet med fremmedarbeiderne i Norge 
~r viktige spørsmål som RV vil bruke valgkampen til å 
fremme. 

Rød Valgallianse oppfordrer nå tiest mulig arbeidere og 
progressive til å studere 9ppropet og sammenlikne det med 
de borgerlige partienes løftepolitikk. 

SE MIDTSIDENE 

Initiativtakerne til oppropet 
Følgende personer i Oslo har 

undertegnet oppropet som 
danner grunnlaget for Rød 
Valgallianse 1977: 
Pål Steigan, formann 
AKP(m·l) 
Gullbrand Helleberg, brygge· 
arbeider 
Audun Vangsnes, brygge-
arbeider 
Steve Bailey, bryggearbeider 
Glenn Ostling, godsekspeditør, 
Linjegods 
Gunnar H elland, gods-
ekspeditør, Linjegods 
I nger H ansen, industri-
arbeider, J øtul 

Egil Olsen, høgskolelærer Nor· 
ges Idrettshøgskole 
Bjørn Nilsen, forfatter 
Anne-Marie Ottersen, skue· 
spiller 
Anne Sofie Moen, sosial
arbeider (styret i SEF) 
Maureen Hultberg, psykolog 
ved sykehus, tidligere ansatt 
Statens Forvernsenter 
Gerd Inger Polden, 
produksjonsassistent NRK 
(sekretær avdeling 2 Kring· 
kastingens Landsforening) 
Solveig Jacobsen, pensjonist 
Bjørn Tørhaug, t elefonsentral· 
montør 

Ellen Ped ersen, bystyre-
m edlem, industriarbeider 
Brynjulf M ugaas, varamed· 
lem bystyret, industriarbeider 
Georg Vaagen, revisor 
Jørn Magdal, formann i DNS 
- våren 11 
T erje Skog, heismontør (for
mann H eismontørenes Fore· 
ning) 
Toril Strand, lærer, forkvinne i 
K vinnefronten i Oslo 
Arild Rønsen, 
Virginia Hoel, suspendert for· 
kvinne i avdeling 2-24 NTL 
(Rikstrygdev(lrket) 

Ragnhi ld Nielsen, hjemme· 
hjelp (SEF) 
Magnhild Johansen, klubb· 
formann ved Hallan Papp A/S 
og styremedlem i Rodclokka 
L eieboerfor ening 
Sølve Skagen, filmregissor 
Margrethe Hansen, sjuke· 
pleiere lev 
Karin Brekke, sjukepleier, tid· 
ligere ansatt Statens Forvern· 
senter 
Per Larsen, formann i Film og 
Teatert eknisk Jorening 
Bjørn Kjølstad, verksted· 
arbeider, styremedlem i 
D aghjemsaksjonen. 
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ET: DNA-regjeringa har gått i spissen for å. leg~e ned ~sen
s av kvinnearbeidsplasser de siste åra, blant annet 1 TEKO-mdu· 
len og Televerket. 

Rød Valgallianse som består 
AKP(m-1) og uavhengige 

ialister vil stille liste over 
le landet ved høstens 
rtingsvalg. Rød Valg-
ianse er et uttrykk for 
n revolusjonære arbelder
vege/sens politikk og krav 
m bygger videre på samar
idet fra stortingsvalget i 1973 
ved kommune og fylkestings

Jget i 1975, mellom AKP(m-1) 
uavhengige sosialister. 

For borgerskapet er valget en 
tig «begivenhet», for dem er 

Jgkampen en voldsom politisk 
fensiv for å skjule monopol

apitalens diktatur og gi inn
kk av at det er folket som 
stemmer gjennom de «folke
lgte». Om det er Høyre eller 

NA som sitter med regjerings
akta, har aldri vært noen for
jell for arbeidsfolk. 
Alle de borgerlige partiene, 
ludert DNA, SV og «NKP », 

åss seg i mellom under valg
mpen om hvordan de best skaJ 
rvalte monopolkapitalens inte
sser. På den måten blir mot
gelsene i det kapitalistiske 
mfunnet tilslørt. 
Om revolusjonære skal delta i 
lget eller boikotte er et taktisk 
rsmål. Å ikke delta i valget 

der forholda i Norge i dag, er 
overlate det arbeidende folket 
!stendig i hendene til det 
rgerlige valgsirkuset som 
rgerskapet driver. I arbelder
ssen og det arbeidende folket 

det mange som ikke har gjen
mskua det kapitalistiske sam
net, og er gjennom lang tid 

rt bak lyset av partier som 
NA, SV og «NKP». Rød Valg
lanse har et helt annet ut
ngspunkt for å delta i valget 

de borgerlige «arbeider»
rtiene. Vi ser på valgkampen 
m en del av kampen for den 
ialistiske revolusjonen i 
rge . Rød Valgallianse er et 

volusjonært alternativ i 
_lget. Innholdet i vår vaJg. 

p står i skarp motstrid til de 
rgerlige partiene. 
Vår valgkamp tar utgangs
nkt i Lenins ord om at 
algene ikke er en politisk virk
. het for seg sjøl, ikke et for
k på å vinne mandater gjen
m alle slags løfter og deklara
ner, først og fremst er det en 
rskilt anledning til å repre
ntere det klassebevisste prole

atets grunnleggende krav og 
sippielle syn». 

Rød Valgallianse vil bruke 
valgkampen til å opplyse arbei
dere, kvinner og ungdom hvor
dan de virkelige forholda i 
Norge e r , vise hvordan borger 
skapet bruker borgerlige «ar
belder»partler som DNA, SV og 
«NKP» som sine agenter l arbei
derklassen for å tilsløre klasse
motsigelser og de egentlige 
maktforholda i landet. Vi vil 
bruke valgkampen til å propa
gandere for revolusjon og 
sosialismen mot DNA. SV og 
«NKP »s prat om «fredelig 
overgang til sosialismen». Vi vil 
stille klassekamplinja opp mot 
alt klassesamarbeid og illu
sjonsmakeri om at parlamenta
risk arbeid fører fram i dags. 
kampen, og reise kampen mot 
de to imperialistiske super
maktene USA og Sovjet og all 
imperialisme. 

Rød Valgallianse vil arbeide 
for å trekke a lle revolusjonære 
med for å styrke den revolu
sjonære bevegelsen i Norge og 
markere at det finnes en oppo
s1sJon mot den reaksjonære 
borgerlige politikken til DNA, 
SVog«NKP». 

I tilfelle Rød Valgallianse 
skulle få representanter på Stor
tinget, vil den revolusjonære 
politikken fra valgkampen bli 
ført videre på talerstolen i Stor
tinget. Rød Valgallianse vil ar
beide for å avsløre det parla
mentariske sirkuset, korrup
sjonen og den politiske heste
handelen som de borgerlige par
tiene driver , og vi vil avsløre 
borgerskapets bløff om de 
«folkevalgte» som er tiltrodd 
makten i landet av velgerne, og 
de borgerlige «arbeider»par
tienes reaksjonære klasse
samarbeidspolitikk og svik mot 
arbeiderklassen. 

For den sosialistiske 
revolusjonen og prole
tariatets diktatur - mot 
borgerskapets diktatur 
oc parlamentarismen 

Norge er et kapitalistisk og 
imperialistisk land hvor borger
skapet har makta og de lever av 
og tjener seg rike på å utbytte og 
undertrykke arbeiderklassen og 
det arbeidende folket. Staten er 

et redskap for borgerskapet for 
å holde klassediktaturet oppe . 
Gjennom et omfattende lovverk 
og hele utdanningssystemet. 
Ved å knytte de borgerlige par
tiene nært til seg ved statsstøtte
ordninger ol., spiller staten en 
viktig politisk og ideologisk 
rolle. Og i det økonomiske livet 
spiller staten en stadig større 
rolle. Voldsapparatet, med mili
tæret og politiet, er kjerna i 
staten som garanterer borger
skapets fortsatte herredømme. 

For å gi borgerskapets 
diktatur et skinn av demokrati 
har det oppretta parla
mentariske organ som Stor
tinget. Men Stortinget har ingen 
virke.Hg makt. Valget a vgjør 
ikke hvem som skal ha makta i 
landet, det avgjør bare hvem 
som skal forvalte makta ior 
borgerskapet. De «folkevalgte» i 
Stortinget er til for å strø sand 
på de avgjørelsene som kapi
talen og borgerskapet tar. På 
den måten gir de folket illusjon 
om at de er med og «bestem
mer». Men Stortinget er også en 
del av borgerskapets under
trykkerapparat som aktivt tar 
del i arbeidet for å sikre borger
skapets interesser med arbei
derfiendtlige lovforslag og an
dre tiltak. 

Rød Valgallianse vil avvise all 
reformistisk ideologi om at ar
beidsfolk kan forbedre sine kår 
og bygge sosialismen gjennom 
vaJg og lovreformer. Borger
skapet vil a lltid underkue og ut
bytte arbeiderklassen og det ar
beidende folket så lenge de sitter 
med makta. 

Når borgerskapet ser s ine 
posisjoner trua nøler de ikke 
med å avskaffe demokratiske 
rettigheter og innføre fascistiske 
tiltak eller den åpne fascismen. 
Disse tiltaka forberedes allerede 
under det borgerlige demo
kratiet og alt i dag ser vi mange 
eksempler på dette: 

Det er oppretta et særskilt 
opprørspoliti, bare det siste året 
har vist flere eksempler på at 
politiet blir brukt mot streikende 
arbeidere; Linjegods, Hustad og 
bryggestreiken i Oslo. 

Politiet blir brukt mot ung
dommen som ved Hammers
borg-aks jonen, i Tromsø fikk vi 
se hvordan politiet beskytter 
nazistene da de prøvde seg med 
mordbrann mot Oktobers bok
handel og seinere med dynamitt
attentat. Utelukkelsen av Rød 
Valgallinase fra valgpro
grammene i radio og fjernsyn er 
også eksempler på hvordan 
reglene blir endra fordi Rød 
Valgallianses revolusjonære 
politikk ville være en trusel mot 
borgerskapet, om vi fikk slippe 
til i radio og fjernsyn . 

Den åpne fascismen blir satt 
inn når borgerskapet ikke lenger 
kan herske med det borgerlige 
demokratiet. 

Bare gjennom en sosialistisk 
revolusjon og ved opprettelsen 
av proletariatets diktatur kan 
kapitalismen og utbyttinga bli 
fjerna . Sosialismen vil legge 
grunnlaget for en kraftig utvik
ling av produktivkreftene slik at 
teknologi, maskiner og ressur
ser vil bli utnytta for å fylle 
folkets behov. Under ledelse av 
arbeiderklassen vil oppgava til 
proletariatets diktatur være å 
underkue borgerskapet og på 
den andre sida fremme virkelig 
demokrati for arbeiderklassen 
og det arbeidende folket med ar
beiderkontroll på alle plan in
nafor staten og på arbeids
plassene. På dette viset vil ar
beiderklassens initiativ og 
skaperkraft komme til sin fulle 
rett. 

Fram for det klasseløse 
samfunnet 

Proletariatets diktatur er en 
mellomperiode mellom kapi
talismen og det klasseløse sam
funnet, kommunismen. 

I dette samfunnet fins ikke 
lenger klasser, menneskene 
samarbeider i et kollektivt sam
funn, skillet mellom kropps
arbeid og åndsarbeid er borte og 
samfunnsgodene blir fordelt et
ter prinsippet «fra enhver etter 

evne, til enhver etter behov» . 
Rød Valgallianse ser det som sin 
oppgave i dag å bidra til den 
lange kampen som fører fram til 
det klasseløse samfunnet. 

Rød Valgallianse støtter 
Arbeidernes Kommunist
parti (m-1) 

Rød Valgallianse er en front 
som vil samle opp i seg alle re
volusjonære og støtte AKP(m
l)s politikk og ledelse av klasse
kampen i Norge og vil arbeide 
for å styrke partiet. 

Rød Valgallianse ser på 
AKP (m -1) som proletariatets 
parti i Norge, som står for inte
ressene til arbeiderklassen i den 
daglige kampen mot kapitalis
men og imperialismen/ sosial
imperialismen. AKP(m-1) er 
den ledelsen proletariatet må ha 
for å vinne seier i den sosialis
tiske revolusjonen. 

Kamp mot de to imperia
listiske supermaktene 
USA og Sovjet, mot all 
imperialisme, kolonia
lisme og sionisme 

Rød Valgallianse står for en 
konsekvent anti-imperialistisk 
politikk. Spesielt ser vi det som 
vår oppgave å kjempe mot de to 
imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet som er hoved
fienden til verdens folk i dag. De 
er hovedkrafta som holder det 
imperialistiske systemet oppe, 
de garanterer for all imperia
lisme og reaksjon. De utbytter 
folk og nasjoner over hele ver
den. 

USA og Sovjet driver en intens 
rivalisering om verdensherre
dømmet. Sovjet er en supermakt 
som styrker posisjonene sine og 

på stadig flere områder tar opp 
kampen om herredømmet med 
andre imperialistiske makter. 
USA derimot har hatt sin 
storhetstid, de stadig nederlaga 
som USA-imperialismen har 
lidd, som f.eks. i Indo-Kina fører 
til at de hardnakka prøver å for
svare sine posisjoner. 

Denne ujamne utviklinga og 
økende rivaliseringa mellom de 
to supermaktene om verdens
herredømmet gjør det sann
synlig med en ny tredje verdens
krig. Arbeiderklassen og folket 
må styrke kampen mot de to im
perialistiske supermaktene og 
forberede seg på at de kan utløse 
en krig som vil bli ført i landet 
vårt. 

Mot de imperialistiske super
maktene USA og Sovjet står de 
undertrykte nasjonene og ver
dens folk. Framgangen til de un
dertrykte nasjonene I den tredje 
verden retter seg mot sJølve 
røttene til det imperiaJistiske 
verdenssystemet og fremmer 
kampen som hele verdens folk 
fører mot imperialismen. 

Rød Valgallianse vil solidarisk 
støtte denne kampen mot de to 
imperialistiske supermaktene 
og all imperialisme. Vi vil sjøl 
reise kampen mot de imperia
listiske supermaktenes press på 
Norge. Spesielt gjelder det Sov
jets press på Svalbard og annek
sjonene i Barentshavet, i mot
setning til SV og «NKP» som 
støtter opp om denne annek
sjonspolitikken. Og vi vil kjempe 
mot USAs NATO-øvelser i 
Norge . 

I ei tid hvor faren for krig øker 
er det en viktig oppgave å propa
gandere mot krigsforberedel
sene til de to supermaktene og 
for at en krig på norsk jord må 
bli møtt med en nasjonal revolu
sjonær folkekrig som den eneste 
måten å frigjøre landet på. 

Rød Valgallianse vil og av
sløre de som prater om «fred og 
avspenning» og som hevder at 
Helsingforsavtalen er et steg 
mot fred . Det såkalte «NKP» 
går i spissen i Norge for å skjule 
den voldsomme opprustinga i 
Sovjet og for å tilsløre at Sovjet 
utgjør noen trusel mot Norge . 

Norge er sjøl et imperialistisk 
land som driver utbytting og un
dertrykking , Rød Valgallianse 
vil kjempe mot norsk imperi_a
lisme. 

Kamp mot de borgerlige 
arbeiderpartiene DNA, 
SV og «NKP» 

AJle partiene i Norge, utenom 
AKP(m-1), er nært knytta til 
borgerskapet og deres stat og 
fører fram deres interesser og 
hjelper på ulikt vis å holde 
kapitalismen oppe. 

De borgerlige «arbeider»
partiene DNA, SV og «NKP» gir 
seg ut for å representere arbei
derklassens interesser. De sk
juler seg bak radikale og 
«marxistiske» fraser og bruker 
kampsymbolene til arbeider
klassen. Men i virkeligheten er 
alle disse partiene og pressa 
deres finansiert og opprettholdt 
ved støtteordninger fra staten 
for at de skal føre ut borger
skapets politikk og interesser i 
arbeiderklassen. 

Så lenge den moderne arbei
derklassen har eksistert har 
borgerskapet plassert agenter i 
arbeiderbevegelsen ved å kjøpe 
opp og korrumpere arbeidere og 
forvandle arbeiderpartier til 
borgerlige partier . Det er disse 
partiene som har den virkelige 
«æren» for at kapitalismen fort
satt består. 

DNA er det- sterkeste borger
lige «arbeider»partiet foran 

valget iår. Og det er den 
viktigste støttespilleren til 
borgerskapet og er en del av 
monopolkapitalen i Norge. Med 
klassesamarbeidslinja som sin 
ledetråd kjemper DNA hardt 
mot arbeiderklassens kamp, de 
er de fprste til å stemple en 
streik «ulovlig», de går i spissen 
for å ekskludere og suspendere 
enhver opposisjon i fagbeve
gelsen. I regjeringsposisjon ret
ter de harde angrep mot det ar
beidende folket. Siden kriglm 
har DNA vært den viktigste 
støtten til USA-imperialismen. 
Det var DNA som fikk Norge 
med i NATO, og de gikk i spissen 

i forsøket på å få landet med i 
EEC. 

Det såkalte «NKP» er et lite 
reaksjonært og svart parti som 
ikke har mer felles med kommu
nismen enn navnet. De framstår 
som et åpent agentur for det 
sosialimperialistiske og fascis
tiske Sovjet. Alle de mest 
brutale overgrep fra Sovjet mot 
andre land eller mot folket i Sov
jet får «NKP »s entusiastiske 
støtte. I Tsjekkoslovakia hevder 
«NKP» at det er demokrati og at 
landet ikke er okkupert av Sov
jet. 

«NKP » er ikke imot kapi
talismen, de er derimot et støtte
parti for den norske monopol
kapitalismen og kaller stats
monopolkapitalismen for «sosia
lisme» og statsovertakelse un
der kapitalismen for «sosia
listiske tiltak». På denne måten 
avleder de kampen for 
sosialismen. 

«NKP» er et åpent streike
bryterparti som bekjemper 
streikestøttebevegelsen og 
propaganderer åpent for at 
streikende arbeidere skal kaste 
sin valgte streikekomite og gi 
kontrollen over streiken til 
DNA/LO-toppen. «NKP »-leder
ne har vist seg, sammen med det 
åpne høyre og DNA/LO
pampene, som de mest aktive i 
borgerskapets anti-kommunis
tiske kampanjer. 

«NKP» går inn for å--regge 
Norges økonomi under Sovjets 
kontroll ved å «kanalisere en 
større andel av vår utenriks
handel til de sosialistiske la nd» 
og de støtter åpent Sovjets an
neksjoner i Barentshavet og rov
fisket utafor norskekysten. 

Dette gjør «NKP » til et lite , 
svart reaksjonært parti på yt
terste høyre i norsk politikk . 

Sjøl om «NKP » er et lite og 
døende parti er det viktig å ta 
det alvorlig og bekjempe inn
flytelsen deres i arbeider-

bevegelsen. Både det sosialim
perialistiske Sovjet og det nor
ske borgerskapet ønsker å opp
rettholde «NKP» og framstille 
det som «kommunistisk» mot de 
virkelige kommunistene . 

SV har i mange høve prøvd å 
stå fram som et radikalt ar
beiderparti , som den «andre 
hovedretninga i arbeider- · 
bevegelsen» i motsetning til 

BILDET: Landsmøtet i SV nylig 
understrekte at partiet er et 
stø~parti til DNA-regjeringa og 
slo fast en enda tydeligere pro-

sosialimperialistisk utenriks• 
politikk. (Foto: Klassekampen) 
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BILDET: Fra bryggearbeider
streiken i vinter der politiet hv~r 
eneste dag ble utkommandert for 
å beskytte streikebrytere. Rød 
Valgallianse tok opp interpella• 
sjon om dette i Oslo bystyre. SV 
hadde loge~ innvendinger mot at 
Høyre-ordføreren tren~rte inter• 
pellasjonen vekk fra dag
ordenen. (Foto: Klassekampen ) 

DNA. Men de 4 åra SV- har 
eksistert har vist at partiet er et 
reaksjonært borgerlig «ar
beiderparti» som har stått for en 
konsekvent sabotasje av dags. 
kampen, og som et haleheng til 
den reaksjonære politikken til 
DNA på Stortinget. 

SV er et moderne revi
sjonistisk parti som «NKP», som 
prøver å vise sjølstendighet i 
forhold til det imperialistiske og 
fascistiske Sovjet, men som 
kaller denne supermakta for 
«sosialistisk » og «anti-imperia
listisk» . SV støtta Sovjets væpna 
intervensjon i Angola med 
kubanske soldater. Samtidig har 
de nedlagt all kamp mot den an
dre supermakta USA. Som det 
andre moderne revisjonistiske 
partiet «NKP», propaganderer 
SV for den fredelige veien til 
sosialismen gjennom valg til 
Stortinget og «omfattende refor
mer som griper inn i makta til 
storkapitalen». Foran stortings
valget lover de økt «arbeider
makt» og «trygging av arbeids
plassene» og sprer illusjoner om 
parlamentarismen. 

Arbeidsfolk bør forlate dette 
partiet og ikke støtte den pro-im
perialistiske politikken og SV
ledernes svik i sak etter sak, og 
den åpne klassesamarbeidslinja 
ved stortingsvalget. 

Rød Valgallianses revolu
sjonære politikk står i skarp 
motstrid til den reaksjonære 0 6 
borgerlige politikken til DNA, 
SVog «NKP». 

Det klare skillet mellom 
politikken til Rød Valgallianse 
og de borgerlige «ar
beid em partiene kommer fram 
på alle områder. 

Rød Valgallianse ser det som 
si oppgave å støtte , utløse og 
lede kampen til det arbeidende 
folket i Norge. 

Rød Valgallianse har i praksis 
vist sin støtte til arbeidere i 
streik og vist evne til å lede 
klassen fram til seier. Dette står 
i skarp motsetning til DNA som 
erklærer enhver streik for 
«ulovlig» og «tariffstridig» og 
åpent går ut for å knekke den. 
SV og «NKP» erklærer sin 
«støtte», men gang på gang har 
de vist hvordan de saboterer 
streikestøttearbeidet og kjem
per for klassesamarbeidslinja 
mot klassekamplinja i streiken. 
Under streiken ved Jøtul opp
fordra «NKP » de streikende til å 
kaste sin egen valgte streike
komite for å gi kontrollen til en 
junta med arbeideraristokrater. 

I Linjegodsstreiken sendte SV• 
ledelsen direktiv til SV -laga om 
at de måtte passe seg for å støtte 
streiken, under Zinken-streiken i 
Odda falt de arbeiderne i ryggen 
for å presse de tilbake til arbeid. 
Siste året har politiet blitt satt 
inn mot streikende arbeidere 
flere ganger, men SV på Stor
tinget stemmer for økte 
bevilgninger til opprørspolitiet 
og SVs Torild Skar forsvarer 
dette med argumenter om at 
«politiet skal selvfølgelig ha 
maktmidler». 

_ Rød Valgallianse propagan
derer at parlamentarisk arbeid 
ikke fører til noe for arbeider
klassen, det er bare arbeider
klassens egen kamp som gir 
resultat. De borgerlige arbeider
partiene propaganderer for «en 
regjering utgått fra DNA». DNA 
prater om «arbeiderregjering», 
SV om at DNA og SV må få fler
tall tilsammen sånn at SV kan 
«presse DNA-regjeringa til åta 
mer hensyn til kravene fra ar
beidsplassene». 

om «utenom
parlamentarisk» arbeid blir 
bare tomt prat når SV gang på 
gang sviker interessene til det 
arbeidende folket for å trygge 
«arbeiderregjeringen», sine 
posisjoner i parlamentariske 
organ og i fagbevegelsen. 

Foran valget i 1973 lovte SV 
sjølbestemt abort og samla 
mange stemmer på det, men det 
var SV som hindra at loven om 

sjølbestemt abort blei vedtatt. 
Det viser hvordan SV kynisk kan 
bruke en massebevegelse og 
forråde den ved første høve. 

I 1975 stemte SV for barne
hageloven i Stortinget som in
nebærer at foreldrenes andel av 
betalinga skal øke med 50 % in
nen 1980, det er denne loven som 
er bakgrunnen for den store 

· økinga på daghjemsprisene over 
·hele landet. SV har stemt sam
men med DNA om arbeider
fiendtlige forslag for ikke å felle 
regjeringa.På den måten har de 
vist seg som et regjeringsparti 
uten ministre. 

DNA, SV og «NKP» viser sin 
sanne «anti-imperialisme» når 
de ikke løfter en finger mot Sov
jets krenkinger av fiorsk 
suverenitet over Svalbard og 
når Sovjet annekterer 155.000 
kvadratkilometer av norsk 
havområde. «NKP» går åpent ut 
og støtter Sovjets anneksjoner . 

SV sier de er imot NATO og 
USA-imperialismen, men de har 
ikke gjort noe for å vise det og 
nekter å delta i anti-NATO 
demonstrasjoner, og på Stor
tinget stemmer de for 
bevilgninger til N A TO-forsva
ret. 

SV sier de støtter frigjørings
bevegelsene i de undertrykte 
nasjonene , men SVs formann 
Berge Furre viser den støtten i 
praksis når han henger seg på 
hele det internasjonale borger
skapets hetskampanje mot det 
frie Kampuchea. Det tjener bare 
imperialismen. 

Både DNA og SV sier at de er 
imot den fascistiske Chile
juntaen, men de har ikke gjort 
noe for å boikotte eller bryte 
med Chile, som de kunne ha 
gjort på dagen med sitt flertall 
på Stortinget. 

Både SV og «NKP» propagan
derer for den fredelige over-

sosialismen, 
nekter å trekke erfaringer fra 
fascismens blodige ned
slaktinger i Chile . Derfor kan 
også SV stemme for milliardbe
vilgninger til borgerskapets volds
apparat, det norske NATO
forsvaret. 

Gjennom dette viser de at de 
egentlig er imot sosialismen og 
ønsker å holde kapitalismen op
pe gjennom å kalle statsdrift un
der kapitalismen for 

«sosialistiske tiltak» og stats
monopolkapitalismen for «sosia
lisme». 

I det parlamentariske ar
beidet har Rød Valgallianse en 
helt annen praksis enn de 
borgerlige «arbeider»partiene å 
vise til. Kommunestyre
representantene til Rød Valg
allianse har konsekvent støtta 
og tatt opp viktige klassekamp
saker i kommunestyrene og ikke 
latt seg binde av borgerskapets 
regler om stemmeplikt og 
taushetsplikt. Det er lojaliteten 
til arbeiderklassen og folket som 
er rettesnor for Rød Valg
allianses arbeid i kommune
styrene. Rød Valgallianse er det 
eneste partiet som har gått i mot 
de arbeiderfiendtlige kommune
budsjettene. I daghjemssaka 
prata alle de borgerlige partiene 
om at alle barn må få gratis · 
daghjem, under avstemninga 
stemte de alle mot Daghjems
aksjonens krav. Rød Valg
allianse var de eneste som støtta 
Daghjemsaksjonen. Alle partier 
unntatt RV stemte for øking av 
daghjemsprisene. 

I kampen mot byråkrati, pam
pevesen og «bein» var Rød Valg
allianse eneste parti som stemte 
mot i Oslo. I Odda var det RV
representanten som tok opp un
derslaget til en DNA-pamp i 
kommunestyret. Bare Rød Valg
allianse har protestert mot im
perialistiske flåtebesøk i Oslo og 
Tromsø. 

Under krigsforbryteren Kiss
ingers besøk i Oslo var RV-rep
resentanten den eneste som 
protesterte og forlot bystyret da 
interpellasjonen ble nekta tatt 
opp. SV løfta ikke en finger mot 
dette overgrepet og blei sit
tende. 

I Tromsø blei RV-
representanten utvist fra 
bystyret da hun nekta å bøye seg 

for stemmeplikten om å stemme 
for et av to reaksjonære forslag 
som var satt opp mot hverandre 
til avstemning. Hun blei til og 
med trua med utvisning av 
bystyret for denne riktige hand
linga. Kampen mot rasering av 
de gamle bydelene i Oslo som 
beboerne fører , har bare fått 
støtte fra Rød Valgallianse. 

Det er denne praksisen og 
revolusjonære politikken Rød 
Valgallianse vil føre videre om 
vi får representanter på Stor
tinget. 

Enhet norske arbeidere 
og fremmedarbeidere 

Borgerskapet i Norge sikrer 
seg en ekstraprofitt ved å ut
bytte utenlandske a rbeidere. 
Borgerskapet prøver å splitte 
norske og utenlandske a rbeidere 
ved å sette dem opp mot hveran
dre på arbeidsplassene og i 
boligspørsmålet. Mot dette set
ter · Rød Valgallianse den 
proletariske internasjonalis
men. Rød Valgallianse er den 
revolusjonære bevegelsen, ikke 
bare for det norske 
proletariatet, • men for hele 
proletariatet i Norge uansett 
nasjon . 

Rød Valgallianse vil reise 
fremmedarbeidernes krav og 
mobilisere fremmedarbeiderne 
til kamp for sine egne krav; og 
stå sammen i kampen mot den 
rasistiske innvandringsstoppen 
og visumtvangen, mot slave
kontrakter og gruppeimport, og 
mot politiets trakkasering av 
fremmed~rbeidere. 

Rød Valgallianse stiller 
kravet om at fremmedarbeidere 
skal få norskundervisning i ar
beidstida, at a lle fremmed
arbeiderbarn i skolepliktig alder 
·skal få skoletilbud og økt mors
målsopplæring. 

Rød Valgallianse vil reise 
kampen mot all rasisme og 
sjåvinisme som borgerskapet 
forsøker å forgifte arbeider
klassen med. 

Fremmedarbeiderne har vist 
kampvilje og evne til å kjempe 
for sine krav. Jøtularbeiderne 
vant seier i kampen mot en 
usaklig oppsigelse av en frem
medarbeider. De ni fremmed
arbeiderne ved A/S Norsk 
Champignon sto i sentrum for 
kampen mot rasisme og 
politiske oppsigelser. 

De fleste fremmedarbeidere i 
Norge har ikke stemmerett, 
men Rød Valgallianse vil 
mobilisere alle revolusjonære, 
norske og utenlandske arbeidere 
til å kjempe for sine krav. 

Viktige kampområder for 
Rød Valgallianse 

Rød Valgallianse vil stille 
følgende paroler som vi vil 
kjempe for i valgkampen og et
ter valget: 

- For den sosialistiske 
revolusjon og proletariatets 
diktatur, mot borgerskapets 
diktatur og parlamentarismen. 

- Kamp mot de to im
perialistiske supermaktene USA 
og Sovjet, mot all imperialisme, 
kolonialisme og sionisme. 

- Stø tte til frigjørings-
bevegelsenes kamp og 
solidaritet med de undertrykte 
nasjoner og folks kamp mot im
perialismen. 

- Kamp mot de borgerlige 
arbeiderpartiene DNA, SV og 
«NKP». 

- Støtte til streiker, kamper 
mot utbytting, mot trakassering 
og mot oppsigelser. 

- Mot kombioppgjøret, stats
diktat og lønnsnedslag. 

- Mot politiske oppsigelser, 
mot yrkesforbud. 

- Mot politivold mot 
streikende arbeidere. 

- Mot all kvinneundertryk
king, gratis daghjem til alle 
barn, for sjølbestemt abort. 

- Støtte til fremmed-
arbeidernes kamp, mot den 
rasistiske innvandringsstoppen, 
mot all sjåvinisme og rasisme . 

- Svalbard er norsk land, av
vis sovjetisk press - nei til sov
jetiske anneksjoner i Barents
havet. 

- Nei til NATO og War
zawapakta - to imperialistiske 
militærallianser. 

- Kamp mot bolignød og dyr
tid - nei til rasering av de eldre 
bydelene, mot korrupsjon og 
boligdyrtid 1 de nye bydelene. 

- F or ungdommens in-
teresser mot klassesamarbeid 
og reaksjon. 

- Nei til politivold mot 
ungdommen. 

Stem Rød Valgallianse 

Hvilket par ti arbeidsfolk 
stemmer på har ingen betydning 
for makta i det kapitalistiske 
samfunnet. Valget avgjør bare 
hvilket av de borgerlige partiene 
s,om skal forvalte kapitalismen 
(or borgerskapet. 

Men valget har likevel en 
betydning for arbeiderklass~ns 
kamp. Det vil ha betydning når 
det gjelder å svekke tilliten til de 
borgerlige partiene, særlig til 
DNA, SV og «NKP» som er 
borgerskapets agenter i ar
beiderklassen, og for å øke opp
slutninga om Rød Valgallianse 
som går i spissen for arbeider-

klassens kamp. Valget er en 
gradmåler for bevisstheten i ar
beiderklassen. 

Derfor er en stemme til Rød 
Valgallianse en demonstrasjon 
mot klassesamarbeidet til de 
borgerlige arbeiderpartiene , og 
det er en proteststemme mot 
valgsirkuset til borgerskapet og 
mot alle illusjoner om Stor
tinget. Mange stemmer til Rød 
Valgallianse vil være med å 
styrke bredden og slagkraften til 
klassekamplinja og vise 
framgangen til den revolu
sjonære bevegelsen. 

Å stemme Rød Valgallianse er 
å vise a n ti-imperialistisk soli
daritet med de undertrykte 
nasjonenes kamp mot de to im
perialistiske supermaktene USA 
og Sovjet. 

En stemme til Rød Valg
allianse er en støtte til den kam
pen arbeiderklassen og det ar
beidende folket må føre for et 
sosialistisk Norge, for 
proletariatets diktatur og for et 
samfunn hvor all kapitalistisk 
utbytting er fjerna . 

Slutt opp om Rød Valg
allianse 

Rød Valgallianse henvender 
seg til alle som ønsker å bryte 
med de borgerlige løfte
politikerne, som ønsker å be
kjempe klassesamarbeid og 
styrke klassekamplinja, som 
ønsker revolusjon og sosialisme 
mot all imperialisme og ut
bytting. 

Bli med i Rød Valgallianse og 
styrk en revolusjonær bevegelse 
i kamp. Rød Valgallianse vil op
prette valgkampgrupper rundt 
om på arbeidsplasser , bolig
strøk, skoler osv. RV -gruppene 
er åpne for alle som sym
patiserer med den revolu
sjonære politikken til Rød Valg
allianse og som vil ta i et tak, lite 
eller mye , i en revolusjonær 
valgkamp og sørge for at andre 
stemmer Rød Valgallianse. 

Gi penger til valgkampinn
samlinga til Rød Valgallianse. 
Rød Valgallianse er de eneste 
som ikke finansieres av stats
støtte. Mens DNA, SV og «NKP» 
blir holdt oppe av støtte fra 
borgerskapet.s stat har Rød V Alg
allianse avslått enhver 
statsstøtte og står prinsippfast 
på at en revolusjonær bevegelse 
må drive sin virksomhet med 
gaver og bidrag fra arbeidsfolk 
og alle som sympatiserer med 
vår politikk. 

Bli med i en RV-gruppe, støtt 
•valgkampinnsamlinga og styrk 
den revolusjonære bevegelsen i 
Norge. 
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ERE SOit STønER RV-OPPROPET OPPFØRDRER: 

ann RV-grupper på 
- Skal vi trekke fram et spesielt punkt som vi vil markere som viktig i opp
pet til Rød Valgallianse, sett ut fra våre erfaringer, er det kampen for å for

vare streikeretten, mot kombioppgjør og statsdiktat. Vi går skarpt imot trakas
~ringer av streikende arbeidere, politiske oppsigelser og yrkesforbud, for ikke 
I snakke om bruken av terrorpoliti mot streikende arbeidere og ungdom. Ved I bruke politiet på den måten tar DNA-regjeringa, som hevder seg å være ei ar-

Audun: - De borgerlige ar
eiderpartiene har spilt fallitt. 
0d Valgallianse er et alternativ 
skarp kontrast til disse par

·enes løftepolitikk. Vi får høre 
t RV er jo så små, at de ikke 
ar sjanser til å bli representert 
å Stortinget. Men hvorfor er 
onopolkapitalen og LO-toppen 

a så redd for RV? Fordi de 
ykter at sannheten skal korn
e fram til stadig flere . Om RV 

r lite, er det, som kamelen, for 
tor t til å passere nåløyet til 
RKs valgsendinger . «NKP» 
ommer med etter en rednings
ksjon fra borgerskapet. Det 
ier en del om ytringsfriheten 
er i landet og om frykten for 
V . 
Gullbrand: - Nå er RV alle

ede et alternativ også i de 
arlamentarlske organene. Det 
ar vi sett av RVs praksis i 
ystyret i Oslo. RV har avslørt 
er og mer av det borgerlige 
skenspillet. Og hva så vi under 

år egen streik? RV tok opp 
ruken av politi på brygga og 
røvde å få interpellasjonen om 
ette opp først på dagsordenen. 
et var flere av oss som hadde 
øtt opp på galleriet. Vi så hvor

an alle stemte mot RVs forslag, 
gså SV . Med hjelp fra de 

borgerlige arbeiderpartiene fikk 
Høyre-ordføreren trenert inter
pellasjonen fra dagordenen. 

ERFARINGENE 
FRA STREIKEN 

Og hva gjorde de samme par
tiene under streiken vår? I 
representantskapet i Oslo 
faglige samorganisasjon stemte 
både SV og «NKP » mot et for
slag om klart å støtte oss . Fra 
SV -hold har vi seinere fått høre 
at det var av «taktiske grunner». 
De to partiene ville ha oss til
bake til arbeidet på arbeids
kjøpernes premisser. SVs 
faglige leder Bjørgulv Froyn 
gikk hand i hand med DNA
sekretæren Ivar Leveraas i sine 
angrep på streikestøttekomi
teene. Konsekvensen ville vært å 
sulte oss tilbake til arbeidet.Når 
slike kaller seg «sosialister» har 
de ikke annet enn navnet felles. 

Audun: - «NKP» er et reint 
talerør for LO-toppen. Da «Kom-
munistisk Ungdom » og 
«Friheten» under streiken 
angrep Klassekampen og 
streikestøttekomi teene, gjorde 
streikekomiteen enstemmig 
vedtak som avviste beskyld
ningene. «Friheten» nektet å ta 

beiderregjering, på seg et tungt historisk ansvar som arbeidsfolk bare må avsky. 
Det er de to bryggearbeiderne Audun Vangsnes og Gullbrand Helleberg som 

sier dette. Begge har skrevet under oppropet til Rød Valgallianse. Audun var 
medlem av streikekomiteen under streiken i vinter. Gullbrand er varamann til 
styret i Oslo Bryggearbeideres Forening. 

Om hvorfor de slutter opp om oppropet forteller de: 

inn pressemelding med dette 
vedtaket. 

FOR D EN SOSIALISTISKE 
REVOLUSJONEN 

Gullbrand: - En av grunnene 
til at jeg støtter nettopp RV er at 
RV ikke bare stiller dags
kampen i forgrunnen, men i 
motsetning til de borgerlige ar
beiderpartiene understreker 
kampen for den sosialistiske 
revolusjonen. Revisjonistene 
har forlengst tatt den væpna 
revolusjonen av programmet og 
snakker om fredelig overgang, 
trass i at historia er full av 
eksempler på at det er nettopp 
denne linja som fører til blod
bad. Det er nok å vise til Chile 
1973 og Indonesia 1965. 

Audun: - Det må ein sosialis
tisk omveltning til. Det holder 
ikke med DNAs og SVs 
bank «sosialisering» og 
«sosialisering» av tannlegene. 
Det blir bare mer statskapita
lisme. Trass i mange år _med 
DNA-regjering arbeider
klassen har like lite makta i 
Norge. Det ferske eksemplet 
med finanstransaksjonene til 
Ankerløkken viser så klart hvor-

dan kapitalistene kan stikke pro
fitten til utlandet, mens arbeids
løsheten her i landet får fortsette 
å øke. Dette skjer i et «ar
beider»styrt Norge . 

PROLETARISK 
INTERNASJONALISME 

Gullbrand : - Foruten kam
pen for proletarisk internasjona
lisme og solidaritet med frem
medarbeiderne, vil jeg trekke 
fram solidariteten med 
frigjøringsbevegelsene og 
folkene i det sørlige Afrika . Det
te vil bli et sentrum for kampen 
mot imperialismen og sosial
imperialismen i åra framover. 
Som bryggearbeidere er vi 
spesielt opptatt av dette. På hav
na kommer det båter fulle av 
sør-afrikanske varer, ja til og 
med rhodesisk tobakk . Offisielt 
har DNA- og LO-ledelsen prokla
mert blokade, men da vi ønsket 
å boikotte en slik båt, ble vi ad
vart av forbundsledelsen i 
Transport med at vi kunne bli 
gjort økonomisk ansvarlige -
fordi blokadevedtaket ennå ikke 
var gjort formelt. Det sier hvor 
mye solidariteten er verdt. 

end de borgerlige arbeider
artiene ryggen - støtt RV 

Forts. fra side 1 

Disse partiene prøver alltid å . 
knuse eller splitte streiker og ar
beideraksjoner. De prøver å 
knekke kampmoralen • i arbei
derklassen og prøver å få arbei
derklassen til å forsone seg med 
å leve under borgerskapets 
diktatur. De siste åra har mange 
arbeidsfolk gjennomskua den 
reaksjonære politikken til disse 
partiene. Nå gjelder det å bruke 
valgkampen til å samle flest 
mulig slike arbeidsfolk på Rød 
Valgallianses revolusjonære 
plattform. Det vil styrke den 
revolusjonære arbeiderbevegel
sen. 

Borgerskapet holder liv i de 
borgerlige arbeiderpartiene, for 
uten dem kan de ikke holde ar
beiderklassen nede. Der for 
sprøyter de millioner av stats-

støttekroner inn i DNA, SV og 
«NKP », og derfor er borger
skapet interessert i at «NKP» 
blir representert i radio og TV. 
Slik prøver det å avlede arbei
derklassen fra den revolu
sjonære veien. I denne situa
sjonen er det særlig viktig å vise 
at «NKP» er et ekstremt borger
lig parti som ikke har noe med 
kommunismen å gjøre. «NKP» 
støtter krigsforberedelsene til 
Sovjet, de går i spissen for 
streikebryteri og suspensjoner 
av klassebevisste arbeidere i 
fagbevegelsen. Det er svært 
viktig at et slikt parti ikke får 
noen innflytelse . 

- I valgkampen skal AKP 
(m-1) og RV avsløre den økende 
krigsfaren og t ruselen fra de to 
supermaktene Sovjet og USA. Vi 
skal vise hvor dan særlig Sovjet 
øker sin aggresjon mot Norge og 

gjør anneksjoner i Barentshavet 
og strekker fangarmene sine et
ter Svalbard. Alle de andre par
tiene prøver å avlede oppmerk
somheten fra dette, fordi de 
tjener den ene eller andre super
makta. 

- Det er sagt at en stemme på 
RV er en demonstrasjons
stemme. Det er noe riktig i det. 
En stemme på RV er en demon
strasjon mot borgerskapets 
diktatur og for den sosialistiske 
revolusjonen. En stemme på RV 
er en demonstrasjon mot klasse
samarbeid og svik for klasse
kamp og solidaritet. En stemme 
på RV er en demonstrasjon mot 
imperialismen og sosialimperia
lismen, for sosialisme og 
nasjonal uavhengighet. La oss 
gå sammen om å gjøre demon
strasjonen størst mulig. Bli med 
i RV-grupper, sp re RVs polit ik k. 

- Bryt med løftepolitikeme 
- Rød Valgallianse er det 

eneste partiet som står ved det 
det sier. Jeg er lei av å høre de 
andre partienes tomme løfter og 
se at de ikke gjør noe for å opp
fylle dem, sier Ragnhild Nielsen. 
Hun er en av underskriverne av · 
Rød Valgallianses opprop foran 
Stortingsvalget til høsten. 

- Du;. er tillitskvinne i 
styret i hjemmehjelpgruppa i 
SEF. Hva er dine erfaringer 
med de borgerlige arbeider-
partiene der? 

- I SEF har vi fått erfare 
at partier som DNA og SV i 
praksis støtter arbeids
kjøperen, kommunen. Ja , 
når vi slåss for bedre kår, ei: 
det jo nettopp den DNA
styrte kommunen vi slåss 
mot. 

Da vi reiste krav ved 
forrige tariffoppgjør, møtte 
vi motstand istedenfor støtte 
i ledelsen i Kommunefor
bund.et, der DNA-folk rår. SV 
sier de står for en annen poli
tikk, men når det kommer til 
stykket dilter de likevel etter 
DNA. Det er liten skilnad på 
de to. Etter at styret i SEF 
ble kasta ut av Kommunefor
bundet gikk for eksempel de 
ledende SVerne inn for at vi 
bare måtte akseptere det 
som skjedde, og fortsette in
nafor Kommuneforbundet. 

- Du har vært med i Rode· 
løkka Leieboerforening siden 
den ble starta, hva er erfa
ringene dine fra dette arbei
det? 

- I m ange år har DNA 
holdt beboerne på Rodeløkka 
for narr, ved stadig å si at det 
skulle rives her. Dette førte 
til at mange lot husene for-

falle . Det var nettopp DNA vi 
måtte ta opp kampen mot for 
å hindre raseringa av strøket 
vårt. Nå har de gått med på å 
rehabilitere deler av Rode
løkka, men vi har ingen 
garantier for at de ikke 
«rehabiliterer» folk ut av 
husene ved å gjøre det så 
dyrt at vi ikke har råd til å bo 
her. Derfor må vi kjempe for 
rehabilitering på beboernes 
egne vilkår. 

- RV fremmer parolen um 
revolusjon og sosialisme i 
valgkampen? 

- Sjøl syns jeg nesten jeg 
er født som sosialist. Jeg 
kommer fra et småbruk, og 
er oppvokst i arbeidermiljø. 
Det er rett og slett ikke rett
fe rdig at penga skal ha slik 
makt de har i dag. Folk 
skulle ha like muligheter, og 
arbeidsfolk skulle ha makta 
her i landet! 

BILDET: Ragnhild Nielsen. 
(Foto : Klassekam pen ) 

BILDET: Audun Vangsnes (til venstre) og Gullbrand Helleberg. 

STUDER OG DISKUTER 
OPPROPET 

Audun: - Til slutt vil jeg opp
fordre andre arbeidere til å 
studere oppropet til RV . Klasse
bevisste arbeidere som fortsatt 
har ·tenkt eller er i tvil om de 
skal stemme på et av de borger
lige arbeiderpartiene bør også 
nøye granske lederne i disse par
tiene, hvordan de har oppført 
seg når arbeidsfolk har vært 
kamp, og jamføre det med RV. 

Gullbrand : - Jeg vil også slå 
et slag for valgkampinn
samlinga til RV. RV har som 
prinsipp å være sjølberga og 
ikke være finansiert av borger
skapets stat. Her går det også et 
skille til de andre partiene . At 
mange er raskt ute med en slant 
er den beste garantien for ei 
vellykka innsamling. 

Og - etter at mobiliseringa til 
1. mai er over, går vi i gang med 
RV-gruppe . Slike grupper må 
komme på mange, mange ar
beidsplasser. 

Støtt innsamlinga 
til RV og Oktober 

BV 11111' ........... 'Ml 
prlaslpp for flllanslerlnp &V 
valgkampen. Dette betyr at 
pengene som trengs skal 
samles inn blant revolu
sjonære og progressive som 
stetter RV. 

Dette er ei linje helt mot
satt de borgerlige arbeider
partiene, som dels baserer 
seg på. penger fra borger
skapets stat, dels ved å. tappe 
fagbevegelsen. Særlig SV og 
«NKP» lever på. statspenger. 
«Friheten» aleine fikk i 1975 
over 511.000 kroner fra 
staten. Bar e de aller største 
dagsavisene fikk mer. I 
beretninga til SVs landsmøte 
nylig gikk det klart fram at 
Ny Tid ikke har ni.el til å 
takke nei til statsannonsene. 

RV er også prinsipielt imot 
at de fagorganisertes kontin
gentpenger skal brukes til å. 
betale partienes valgkamp. 
SV og «NKP» er med pi den
ne avladelen, bare de ■Jttl fu 
unuler w DNA-ledelsen bar 
ta&tsl 

S00.000 kroner skal dekke 
valgkampen til RV både sen
tralt og lokalt. Hele over
skuddet - må.lsettinga er 
minst '700.000 - skal gå til 
Oktober Forlag. Hvorfor 
Oktober? 

For det første er dette å. 
følge opp en god tradisjon fra 
1975, da RV-innsamlinga ga 
et overskudd på. en million til 
rotasjonskampanjen for 
dagsavisa Klassekampen. 
Nå. er må.let å. være med på å. 
finansiere forlagets utgivelse 
av marxismen-leninismens 
klassikere, bøker arbeider
klassen trenger. Lenins 12 
bind, Maos utvalgte verker i 
fem bind, Karl Marx Kapi 
talen og utvalgte verker av 
Stalin er under produksjon. 

Metodene i valgkampinn
samlinga er som i 19'75 å. kom
me ut til flest mulig. Å få. folk 
til å tegne seg for faste 
bidrag er en nøkkel til ei 
vellykka innsamling. 

Hvor skal pengene sendes? 
Adreuen er: Kampfondet, 
Poatboka 91SB Vaterland, 
Oslo 1. Postgiro B BO 81 30 

Hvor finner du RV} 
Rød Valga)Uanae vil opprette valpampkontor i Øvregate '7 

pi Grilnerlekka (amme sted som RV 1 Oslo bar kontor). Kon
toret bar telefonnummer (OI) 85 n 50. RVs postadreue er 
foret.plg: Bob 111 Senmun, Oslol.PoetgiroZ161918. 

Por nennere praktiske opplysntnger om RV - felg med I 
Kluse n. 

Abonner pl dags
avisa Klassekampen 
Fra 1. april 19'1'7 kommer KJ&Nekamgen som dagsavis. Det 

er ei nødvendig avls å bolde bilde for alle revolusjonære og for 
alle som stetter og som vil ba kJeDDSkap til arbeiderklassens 
kamp, nasjonalt som Internasjonalt. 

Abonnementsprisen for dagsavisa er kr. 400 pr. heiår, kr. 
200 pr. halvår, kr. 100 pr. kvartal og kr. M for en måned. Da 
får du ukentlig fem aviser pi 8 sider og el avls på 18 sider (ons
dag). Det pr også an å abonnere bare på onlldagsutgaven, 
som koster kr. 90 for et heiår, kr. 46 for et halvår og kr. 25 for 
et kvartal. 

Send bestilling til Klassekampens distribusjon, Poetboks 
ZOt8 Grilner lekka, Oslo 5. Husk å oppgi hva slags abonnement 
du bestiller. 
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