
NTL 108/4 KREVER 
AV SV OG NY TID 

LISTENE PA 
BORDET! 

NTL avd. 108/4 samlet til medlemsmøte 
18/8 -77 vil ta skarp avstand fra politiaksjonen 
mot NY TID-journalistene Teigene og Johansen 
og protesterer mot bruk av landssvikloven. Vi 
krever også umiddelbar løslatelse av Trond Jen
sen. Ivar Johansen og eventuelle andre 
fengslede. 

I denne sammenhengen er det overvåknings
politiet som er kriminelle. Overvåkiningspoli
tiet driver infiltrasjon i fagforeninger og poli
tiske organisasjoner. Slik spionasje på arbeids
folk skal vi ikke ha noe av! 

Vi vil støtte alle tiltak som kan gjøre denne 
virkomheten vanskeligere for politiet. 

Derfor krever vi av NY Tid og SV-ledelsen at 
de straks offentliggjør alle opplysninger om 
overvåkningspolitiet som de sitter inne med. 
Det er en plikt de har ov~rfor fagorganiserte. 

Som fagorganiserte vil vi vite hvem som 
spioner~r på oss. Derfor: LISTENE PÅ BORDET! 

Vi oppfordrer andre fagorganiserte til å vedta 
lignende krav. 

Flere kopier 
Det _er imidlertid nå helt på 

det rene at det et eller annet 
sted i Oslo-området forefinnes 
enda .-flere kopier av de hem
melige dokumentene, kopier 
som politiet ennå ikke har fått 
tak i. 

Ifølge Jensen har han nem
lig sett et kopi av dokumentet 
- som han mistet på gulvet -
under en aften på Tostrupkjel
leren. Det var en av Ny Tid
journalistene som hadde ea• 

. piret, som gjaldt Overvåk
ningspolitiet. De benyttet bak
siden av dokumentet til å no
tere hvor mange drinker, og 
hva slags brennevin de skulle 
bestille. 

- Da jeg så papiret, en kopi 
av det jeg hadde kopiert, ble 
jeg virkelig redd. Og jeg kan 

· forsikre at det ikke er jeg som 
har mangfoldiggjort det. Jeg 
har bare 'kopiert fire sett - _de 
som politiet har beslaglagt, 
sier Trond Jensen. 

VG lørdag 20. august avsløre r a t SV /Ny 
Tid har fler e kopie r av SIPO-lis tene, 
faksimilen avslører hvordan N y Tid- . 
journalistene behandler disse. 

KAMPMOT 
POLITISK 
OVERVÅKING 
Avslør S -V's svik 
i liste-saka 

I tiår etter, tiår har det norske overvåkningspolitiet drevet spionasje og infiltrasjon mot fag
foreninger, politiske organisasjoner og enkeltpersoner. Telefonavlytti ng, fotografering av demon
strasjoner, planting av agenter, tysting og angiveri har vært og er vanlige metoder. Innafor NATO 
skjer dette i nært samarbeid med CIA og andre imperialistiske etterretningsorganisasjoner. 

For ei tid tilbake offe ntliggjorde 
SV'eren Ivar J ohansen a t han og 
avisa Ny Tid sa tt inne m ed navne 
lister og andre opplysninger om 
overvåkningspolitiets og sikker
hetstjenestens virksomhet. Men til 
tross for store or d kom det ingen of -
fentliggjøring . Og etter noen ukers 
ventetid kunne regjerin ga og poli
tiet sikre seg hele rriaterialet gjen
nom razziae r og fengsling . 

Amatørisme og a ngiveri av sine 
egne ha r seine re vært Ny Tids og 
SV's linje. Det var Ny Tids journa
list, Ingolf H åkon Teigene som anga 
sin egen pa rtifelle og nærmest leide 
politiet fra m til Trond Jensen og 
SIPO-materialet. 

J ournalistene Ha uge og Teigene 
sendte ut e i erklæring som liksom 
skulle «reinva ske » Jensen , - han 
hadde ikke samla inn mater ialet. I 
erklæringa som de undertegna , for -

talte de at Trond Jensen hadde 
kopiert og g jemt unna kopier av 
materia let. Dette er ikke noe annet 
enn e i skriftelig vitne-erklæring mot 
han - gitt til polit iet. Dette er å 
svike sine eigne . Derfor sitter Trond 
Jensen arrestert. 

Har SV a vslørt de m som driver 
regist rering av venstreorienter te og 
forberede r massea rrestas jon og 
mord? P å ingen måte . SV har s jøl 
holdt disse hemmelig for dem sorp 
blir overvåka . Og ved sin oppførsel 
har SV gitt alt dette materialet til 
SIPO, og hjulpet SIPO med å av
ve rge en skandale . SVs linje er i kk e 
å avsløre overvåkinga , men å 
«demokratisere» den . SV-for
mannen sviker sine egne med
lemmer. På spørsmål om SV vil 
kreve Ivar Johansen løsla tt svarer 
Furre p å p ressekonfera nse onsdag 
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SV på LO-kongressen 
•For DNA og klassesamarbeid 
• Mot Chiles folk, fremmed
arbeidere og streikekamp 

!k1iikkrn-
.. :;~: Mrta§.uhr.it:trli.:-tliu:-~l 

Både i og utafor Stortinget har SV vist seg som et borgerlig arbeiderparti. På LO· 
kongressen var bare de fem delegatene fra Oslo Jern og Metall en virkelig opposisjon. 

SVerne på LO-kongressen var et haleheng til DNA-,pampene i LO-ledelsen, sånn 
fortsette de politikken på Stortinget. 

Viss du har illusjoner om at SV tar enkelte bra standpunkt, bør du lese boka fra 
LO-kongressen, den gir svar. Den viser også hvorfor arbeiderklassen trenger revolu
sjonære og uredde talsmenn på Stortinget for å fremme arbeiderklassens krav og 
avsløre spillet til de falske arbeiderpartiene, DNA, SV OG «NKP». 

Trur du at SV er mot regjeringas 
oljepolitikk? 

Da bør du bla opp på side 148 i 
boka «Arbeideropposisjon på LO
kongressen». Der går det fram at 
nesten halvparten av SVerne på LO
kongressen stemte for regjeringas 
oljepolitikk og mot følgende forslag 
fra Pål Steigan: «Ingen utvinning 
av olje til sikkerheten er garantert, 
- Vekk med de utenlandske selska
pene i Nordsjøen. - Norge ut av 
IEA._ - Ingen boring nord for 62. 
breddegrad.» 

Trur du at SV er mot politiske sus
pensjoner og eksklusjoner i fag
bevegelsen? 

Slå da opp på side 60 der du kan se 
at alle SVerne på kongressen stem
te mot forslaga fra Kringkastingens 
Landsforening og Heismontørenes 
Fagforening om å ta avstand fra 
suspensjoner og eksklusjoner av 
progressive arbeidere. I steden 
stemte de for LO-sekretariatets for
slag om at suspensjoner ikke bare 
skal fortsette, men trappes opp . 

Du trur kanskje at SV er imot å 

bevilge millioner av de fagorgani· 
sertes p enger til A ·pressa ? 

Da skal du igjen titte på side 60 i 
boka om LO-kongressen. Alle SVer
ne stemte nemlig for at A-pressa 
skal ha 25% av fagforeningskontin 
genten til hver eneste LO-organisert 
i landet , mot 21 ,5% tidligere, eller 
17,5 millioner kroner i året! Du 
betaler, takket være SV. 

SV har gjort et stort nummer a v 
·at de støtter Chiles folk. Trur du 
d et ? 

På LO:kongressen fremma 
Harald Minken fra Oslo Jern og 
Metall følgende forslag. 
«Kongressen krever at Norge 
bryter enhver forbindelse med 
Chile-juntaen og at den chilenske 
ambassadør utvises .» Hvis du vil 
vite hvilken skjebne dette forslaget 
fikk, skal du bla opp på side 118. Der 
går det fram a t siden forslaget ikke 
fikk støtte fra noen andre ut over 
Oslo Jern og Metalls represen
tanter, så kom det ikke opp til av
stemming. Slik er SVs «støtte » til 
Chiles folk . 

Trur du at SV er mot LO-ledelsens 
klass esamarbeidspolitikk, og mot 
LO-led elsens angrep på arbeidere i 
streik ? 

Da skal du slå opp på side 21. Der 
viser Minken at LO-ledelsen i 1974 
stilte seg på kapitalens side mot 
telefonsentralmontørenes streik. Å 
vedta beretninga fra 1974 ville være 
å anerkjenne denne handlinga fra 
LO-ledelsen. Hva gjorde så SV? 
Ganske riktig . På side 34 ser du at 
de stemte for beretninga, akkurat 
som de stemte for beretninga fra. 
1976 som godkjente LO-ledelsens 
støtte til bedriftsledelsen på Zinken 
i Odda da , den suspenderte de 
streikendes tillitsmenn. På samme 
vis stemte SVerne for beretninga 
fra 1975 som godkjente LO-ledelsens 
forbindelser med det fascistiske 
Busak-regimet i Tsjekkoslovakia, 
og beretninga fra 1973 som god
kjente LO-ledelsens støtte til Skån
land -utvalget. 

Trur du at SV støtter fremmed· 
arbeiderne ? 

De hadde sjansen til å vise det på 
LO-kongressen da det var oppe et 
forslag fra avdeling 2-10 av Norsk 
Tjenestemannslag. Der het det 
blant annet: «LO-kongressen vil 
skarpt kritisere den innvandrings
politikken som regjeringen og stor
tingsflertallet har knesatt... Ord
ningen med gruppeimport av frem
medarbeidere innebærer an 
alvorlig svekkelse av fremmed 
arbeidernes rettigheter i Norge . 
Denne formen for slavekontrakter 
er også en hån mot fagorganisa
sjonen. Arbeidere fra andre land 
som kommer til Norge, må gis aktiv 
støtte mot rasistisk hets. Forbud 
mot nazi-partiet Norsk Front og ef
fektiv og hard reaksjon fra myndig
hetenes side mot enhver form for 
rasediskriminering er krav 
fagorganisasjonen ikke firer på.» 
Om du er us~ker på hva SVerne 
stemte, så slå opp på side 147. Der 
finner du svaret : De stemte mot! 

Kjøp boka om LO-kongressen. 
Den gir deg svaret på hva SV egent
lig gjør med krava fra titusener av 
fagorganiserte i Norge. Selg boka til 
folk i omgangskretsen som ennå 
trur at SV er et parti for arbeids
folk . Det er ennå ikke for seint for 
folk som hadde tenkt å stemme SV 

· ved valget å ombestemme seg og ' 
stemme RV i stedet, den eneste 
virkelige arbeideropposisjonen mot 
kapitalisme og klassesamarbeid. 
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Arbeiderklassen ren 
uredd talsmann på Tinget 
Et stortingsvalg kan aldri gi arbeiderklassen så mye som en hårsbredd av statsmakta i Norge. 

Uansett utfallet av stortingsvalget vil kapitalen ha all makt i dette landet. Men arbeiderklassen 
trenger en uredd talsmann på Tinget som kan trampe i klaveret til den borgerlige stortingsidyllen. 
Arbeiderklassen trenger en talsmann som uten å frykte trusler og hets våger å avsløre all råtten
skapen som finnes bak den pyntelige «demokratiske» fasaden som alle stortingspartiene i dag 
prøver å holde oppe. Det er bare en representant fra Rød Valgallianse som kan fylle denne op
pgaven. 

SE PÅ LO-KONGRESSEN 

På LO-kongressen 77 blei det for 
første gang på tiår valgt fem repre
sentanter som sto for klasse
kamplinja og representerte ar
beiderklassens interesser mot kapi
talen og mot de borgerlige pampene 
i LO-toppen. Disse fem klarte å av
sløre det hyklerske snakket til LO
ledelsen om «livsstandard » og 
«faglig demokrati» på stedet. De 
fem reiste forslag fra grunnplanet i 
fagbevegelsen og kjempa for dem, 
sjøl om LO-ledelsen trua med å 
kaste dem ut og forsøkte å hindre 
dem i å få ordet. 

Ved at det var slike talsmenn på 
LO-kongressen fikk arbeider
klassen se at LO-ledelsen og 
SV /«NKP» er enige om å drive med 
politiske forfølgelser i fag
bevegelsen, at de er enige om å bek
jempe arbeidsfolk i streik, at de er 
enige om den rasistiske inn
vandringspolitikken til regjeringa 
osv . 

HVA HADDE DET 
BETYDD? 

Hva hadde det betydd nå midt un
der overvåkingsskandalen å ha en 
RV-representant på Stortinget? En 
slik representant kunne satt tingene 
på plass ved å vise at ikke bare 
staten, men også SV hemmelig
holder opplysninger om de agentene 

som spionerer på arbeidsfolk her i 
landet og lager lister over 
progressive. En slik representant 
kunne brukt Stortingets talerstol til 
å tvinge de borgerlige politikerne til 
å svare . En slik representant kunne 
satt overvåkinga i sammenheng 
med opptrappinga av opp- . 
rørspolitiet og den klare 
fasciseringa som vi opplever på 
ulike områder av samfunnet i dag. 

I overvakingsskandalen som i an
dre saker opptrer SV
representantene på Stortinget bare 
som andre borgerlige politkere, 
mens en RV-representant ville hatt 
stor betydning for arbeiderklassen. 

De fem representantene på LO
kongressen brukte kongressens 
talerstol til å vise arbeidsfolk at det 
er nødvendig å skjerpe klasse
kampen og vende ryggen til de 
borgerlige arbeiderlederne . Derfor 
hadde det stor betydning for ar
be~derklassen å ha de fem på kon
gressen. 

14 av RV kandidater. Stem disse inn på Stortinget. 

På samme måte kan revolu
sjonære representanter på Stor
tinget og i kommunestyrer avsløre 
det borgerlige hykleriet og demon
strere for en revolusjonær arbeider
politikk. RV har i dag represen
tanter i fire kommunestyrer og bare 
i løpet av de to åra de har vært der 
har de utallige ganger tatt opp ar
beiderklassens interesser mot 
borgerskapets politikk, slik RV
representanten i Oslo bystyre gjor
de da hun tok opp støtte til brygge
streika fra bystyrets talerstol. 

Kan det nytte? 
Mange tenker at det er håpløst for 

RV å få en representant på Stor
tinget ut fra at de dag ut og dag inn 
hører at RV er et «promilleparti». 
Men sannheten er at det finnes 
tusner og titusner av folk som i 
større eller mindre grad er enig 
med RV. Mange av dem har hittil 
ikke stemt RV enten fordi de ikke 
trur RV har noen sjanse eller fordi 
de ikke ser at arbeiderklassen 
trenger en revolusjonær talsmann 

på Tinget. De er enige med RV i 
kampen mot de to supermaktene. 
Akkurat som RV er de motstandere 
av klassesamarbeid. "Akkurat som 
RV er de motstandere av det 
borgerlige diktaturet og ønsker en 
revolusjon. En del av disse folka 
har stemt SV, men ser nå klarere og 
klarere at SV ikke representerer ar
beiderklassen. Om alle disse 
progressive folka tok konsekvensen 
av standpunktet sitt og stemmer 
RV, så kunne det være en mulighet 
for en RV-representant på Tinget. 
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SV skjønnmaler det 
borgerlige diktaturet 

VI ER. 5TOL.TE OVE.R VÅRT l'OLITIS 
DEMOK~ATISKI: SlNNELA(:, OG 
SKAL AL!:>Ri G.JøRE DE.T MER ! 

SV fører folk bak lyset når de i prinsipprogrammet sitt skjønnmaler det borgerlige klassedikta
turer: «Norge har derimot hatt ei etter måten fredeleg og demokratisk historie. Striden mellom 

· klassane har ikkje vore prega av valdsbruk, jamvel om det fins døme ein kan vise til. Denne tradi
sjonen vil partiet byggja vida re på i arbeidet sitt for sosialismen». SV sprer illusjonen om «ein 
fredeleg overgang til sosialismen i Norge». Dette er å skjønnmale kapitalismen i Norge. 

Avsløringa av den politiske overvåkinga viser at på tross av den «demokratiske» fasaden hersker 
borgerdiktaturet her i landet. Den bekrefter AKP(m-l)s prinsipprogram ·når vi slår fast at «all 
historie, også den norske, syner at så snart arbeidarklassen blir sterk nok til å truga den kapita

. listiske staten, då vil borgarskapet og vera budd på å slå han ned med vald». 

Pofitirazziane, fengslingene og 
avhøra uten advokat forteller at 
statsapparatet er redskapet til her
skerklassen for å undertrykke ar
beiderklassen og folket, og for å 
opprettholde det kapitalistiske 
klassediktaturet. Kjerna i dette ap
paratet er militæret og politiet. En 
offentiiggjøring av SIPO-ansatte vil 
være et slag mot kjerna i borger
skapets diktatur. Derfor reagerer 
borgerskapet så desperat. Sålenge 
borgerskapet sitter trygt, blir den 

. borgerlig-demokratiske forma for 
diktatur brukt til å undertrykke det 
arbeidende folket. Men borger
skapet kaster denne demokratiske 
maska dersom herreveldet blir 
trua. Da trer den åpne , terroristiske 
forma for diktaturet fram 
fascismen. Skjult for folket for
bereder borgerskapet overgangen 
til fascismen. SIPOs registrering av 
progressive er forberedelser til 
massearrestasjoner, tortur og hen
rettelser, slik vi så det i Chile da 
fascismen kom til makta der. Slike 
lister sendte også norl:lke patrioter 
rett i tyske konsentrasjonsleire un
der krigen 1940-45. 

Tryk t i offset hos 
A /S D.uplot r ykk Oslo 1977 

SVs «fredelige» strategi til sosia
lismen er grunnfalsk, akkurat som 
«NKP »s. Dersom den ikke avsløres 
i tide , kan den føre arbeiderklassen 
ut i katastrofe slik som i Chile . Av
sløringene og politiets framferd 
viser at AKP(m-1) og Rød Valg
allianse har den eneste korrekte 
strategien for sosialismen. Gjen
nom en revolusjon må arbeider
klassen knuse borgerdiktaturet og 
opprette proletariatets diktatur 
over utbytterklassen. Slutt opp om 
denne revolusjonære linja - vend 
ryggen til SV! 

STEM RØD VALGALLIANSE 

Ønsker du en sosialistisk revolu
sjon, skal du slutte opp om det 
eneste revolusjonære partiet i 
Norge og stemme på Rød Valg
allianse den 12. sept. Arbeider
klassen trenger ikke SV -represen
tanter i de borgerlige parla
mentariske organene, repre
sentanter som sviker arbeider
klassen og sine egne og spiller i hen
da på det borgerlige volds
apparatet. Arbeiderklassen har god 

bruk for en RV -talsmann på tinget, 
- en som ikke frykter tru,ssler og 
represalier, men uredd og konse
kvent avslører hemmelighets
kremmeriet og undertrykkinga .fra 
borgerskapets egen talerstol i Stor
tinget. 

VEND RYGGEN TIL DE 
FALSKE ARBEIDERLEDERNE I 
SV - STEM RØD V ALGALLI
ANSE ! 

Kampmot ... 
Forts. fra side 1 

17 /8 at det må rettsinstansene 
avgjøre ( ! ) . Han ville ikke engang 
forsvare SV-partiets hovedorgan 
Ny Tid. 

Slik opptrer bare amatører som 
liker å leike med fyrstikker, men 
løper skremt avgårde straks de 
aner ild . · Slik opptrer bare feige 
karrierister som angir sine nær
meste til politiet dersom de sjøl kan 
unngå anklager fra den borgerlige 
staten. 

Mot dette sviket stiller Rød Valg
allianse kravet : Legg SIPO-listene 
på bordet. Alle opplysninger om 
overvåkningspolitiet og sikkerhets
tjenesten som Ny Tid og SV-ledelsen 
fortsatt måtte sitte inne med må of
fentliggjøres. Flere fagforeniger 
har allerede vedtatt dette kravet og 
flere må følge opp! 

www.pdf-arkivet.no (2020)




