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TELEMARK 

P,edaksjonen i valgavisa til Rød - LO-formann Tor Aspengren -

Valgallianse i Telemark har hatt fikk jo utarbeidet en «risikoanaly

en prat med Jens Petter Berg som se» for plasseringa og driften av 

er førstemann på lista til Rød anlegget påRafsnes. 
Valgallianse ved stortingsvalget. Den rapporten viser at plasser

Han er tredve år gammel og inga av anlegget er så ugunstig 

oppvokst i Porsgrunn. Han jobber som den kan bli innafor Norges 

på Porsgrunn Porselen. grenser, p. gr. av klima, geologis

- «Det som har prega Grenlands- ke forhold og befolkningstetthet i 

området mest de 3-4 siste åra, og dette området. En gasslekasje vil 

som helt sikkert kommer til å kunne føre til «en uanet stor ka-

sette preg på hverdagen til ar
beidsfolk i tida framover, er uten 
tvil utbygginga av de petrokjmis
ke anlegga til Saga og Hydro på 
Rafsnes og Rønningen i Bamble. 
Jeg vil si det sånn at dette 

~~sjektet har vært et lærerikt 
-cedempel på borgerskapets dikta
tur, hvor hensynet til til maksimal 
profitt for monopolkapitaien blir 
satt over alt annet. Ta f. eks. 
spørsmålet om sikkerhetstiltaka 
på fabrikkene på Rafsnes. 
Med denne fabrikken har Hydro 
bokstavlig talt plassert ei «bombe» 
i området - med DNA-regjeringas 
velsignelse. Da Stortinget fatta 
vedtak om bygging og plassering 
av dette anlegget, gjaldt det det 
største industrianlegget som 
noensinne var reist i en samlet 
utbygging i Norge. Likevel ble 
vedtaket presset gjennom lenge 
før problemene ved utbygginga 
var klarlagt. Rafsnes-utbygginga 
var en hastesak der store økono
miskeinteresser sto på spill. 
Nordsjøolja og Phillipsgruppa 
pressa på. » 

En av forutsetningene for at Stor
tinget ga konsesjon til utbygginga 
var jo at lokalbefolkninga hele 
tida skulle bli holdt informeri, 
bl.a. omarbeidet med sikerhetstil
taka: 
Hva har skjedd med dette? 

- «Handteringa av dene saka viser 
oss at et stortingsvedtak har null 
verdi, at de parlamentariske or
ganene fungerer som sandpåstrø
ere for · monopolkapitalen. 
Ledelsen i Hydro - bl. a. tidligere 

tastorfe» som det står i rapporten. 
F.eks. har propantankene i fjellet 
under fabrikken en samlet 
sprengkraft på fire - 4 - ganger 
atombomba over Hiroshima. 
Hva gjorde så Hydro-ledelsen 
med dette? Slo alarm og stoppa 
utbygginga til sikkerhets spørs
målet var klarlagt? - Sjølvsagt 
gjorde de ikke det, for det ville ha 
truet profitten deres. De holdt 
kjeft om disse tinga som kan bety 
liv eller død for befolkninga i 
Grenland ut fra snevre profittin
teresser. 
Viss ikke «KLASSEKAMPEN » 
hadde greid å avsløre deler av 
denne rapporten , så hadde helt 
sikkert Hydro-ledelsen holdt den 
hemmelig den dag i dag.» 

Men , trygge arbeidsplasser» har 
l'i vel i allefal(latt med storfabrik
e11ne på Rafnes og Rønningen? 
- «I ei tid hvor krisa i verdens
økonomien setter stadig dypere 
spor, er sjølvsagt tomt prat om 
«trygge arbeidsplasser» en del av 
valgflesket til borgerlige arbeider
partier som DNA og SV. Det 
svarte og reaksjonære «NKP» 
ligger ikke noe tilbake for disse. 
«Trygge arbeidsplasser» var også 
kronargumentet da mange av 
disse falske «arbeiderlederne» 
stilte seg i spissen for å få de 
mange petrokjemiske anleggene 
lagt til Bamble. En ting er at 
disse anleggene har ført til store 
pressproblemer spesielt i Bamble 
kommune.med forverring av for
holda i helse og utdanningssek-

RV stiller • I Telemark 
toren , med gallnperende boligdyr
tid osv. 
En annen, og etter mi11 mening. 
langt alvorligere ting er at hele 
prosjektet på Rafnes/ Rønningen 
stiller oss foran framtidsutsikter 
med massearbeidsløshet. 
Eksemplet Stenungssund som er 
et petrokjemisk anlegg av samme 
type som i Bamble, - «Sveriges 
svar på Rafnes» - viser en del av 
hva vi har i vente.Her står de ny
starta petrokjemiske fabrikkene 
over for store markedsproblemer, 
konk urrerende bedrifter som 
selger til «dumping»-priser osv. 
Arbeiderne stå r over for t rusler 
om oppsigelser og permiteringer. 

forts . siste side. 

RV-lista for Telemark 

1. Jens Petter Berg, industriarbeider. Porsgrunn 

2. Rigmor Amkvæm, hjelpearbeider. Bø 
3. Gisle Mjaugedal, teknisk sjef. Vinje 
4. Mlrlam Håndlykken, legesekretær. Skien 
5. Rolf Bunes, bilmekaniker, Notodden 
6. Astrid Berg, husmor. Porsgrunn 
7. Helge Rykkja, lærer. Kragerø 
8. Vidar Eggen, teatertekniker. Skien 
9. Ragnar Moen, laborant. Skien 

Hydro-ledelsen + fagforeningspampene = 

Rasjonalisering + lønnsnedslag + overvåkning 

Reis kampen mot klassesamarbeidet 

Gjør fagforeningene til kamporganisasjoner 

I nesten he le dette århundret har 
Hydro vært den dominerende 
bedrifte n i Telemark. Alle vet at 
det Hydro forlanger, det får de av 
kommunepampene på Rjukan. 
Notodden og Grenlandsdistriktet. 
Tidligere tilhørte Hydro kremen 
av den private monopolkapita len i 
Norge. I dag har staten aksjema
joriteten i Hydro. Betyr det at 
fo lket i Telemark har fått noen 
som helst innflytelse over hva 
Hydro foretar seg? Betyr det at 
de ansatte i Hydro har fått noe å 
si? Nei og atter nei! Er noen i tv!I 
om at Hydro tikk det akk urat 
som de vi lle på Rafsnes? Spør en 
Hydro-arbeider om hva arbeider
ene har å ~i i HYdro. Så sant han 
ikke er Ap-medlem eller kanskje 
aktiv SV'er, så får du høre at 
Hydro-ledelsen turer fra m 
akkurat som den vil. 
Når staten sitter med aksjema
joriteten i Hydro, er det regjer
inga som er ansvarlig for hva 
Hydro foretar seg. Regjeringa 
kaller seg «arbeiderregjeri ng», 
utgått av Ap. I de aller fleste 
sakene har SV vært garantist for 
regjeringa : Ap og SV har til 
sammen stortingsflertall. 
Hvordan driver så Hydro i 
Telemark under «arbeiderregjer
inga»? Stikkordet både før og 

.... 

I.Os nye- formann Tor Ha lvorsrn mottok stårnde applaus fra sine verner i Dl\" A, s,· og uN KPu på LO· 

kongrc-ssen. Knapt orda. skiller dP tr(' borgt•rligr arheidrrpartia sin fa.gli,:-r politikk. 

etter staten tikk aksjemajoriteten 
har vært rasjonalisering. 
Norsk Hydro har omtrent 1/ 3 av 
all industrisysselsetting i fylket. I 
de siste ti åra har Hydroledelsen 
med Ap's velsignelse og HAF
pampas godkjennelse rasjonali
sertbort over 2000 arbeidsplasser. 
I dag ska l nye 200 arbeidsplasser 
forsvinne ved at den nye magnesi
um-fabrikken settes i gang. 
Denne arbeidertiendlige politik
ken er en viktig årsak til arbeids
løsheten blant ungdom i Gren
land, og alle de sosiale problemer 
den fører med seg. 
Ansvaret for denne politikken 
ligger hos Tor Aspengren i 
Hydrostyret og kaninene hans i 
kommuneadministrasjonen. og 
fagforeningene. Uten deres klas
sesamarbeidspolitikk ville Hydro-

ledelsen møtt mye motstand for å 
forsvare arbeidsplassene. 
Hydros makt i Telemark har ikP. 

· minska -snarere tvert imot. Men 
antall ansatte har altså gått 
drastisk ned. og det er særlig de 
ufaglærte det har gått ut over. 
Nylig fikk Hydro gjennomført et 
nytt løn nssystem der folk som 
gjør det samme arbeidet har opp 
til 20.000 i lønnsforskjell, og du 
må bruke 20 år på å komme opp 
i topplønn. Uten å gå Hydros 
interne kurs, kan ufaglærte aldri 
komme opp i topplønn. 
Hvordan har det vært mulig for 
Hydro å gjennomførestorstilt ra
sjonalisering og grov forskjelsbe
hand ling uten at arbeiderne har 
reist en omfattende protestbeveg
else? «Folk er dumme», sier noen. 
«Folk har det så bra at de ikke 

forts s. 3. 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

A/S Stor-Kaasa på Gvarv 
sparker 8 kvinner fra jobben. 
Telemarksavisene nekter kvinnene spalteplass 
- tør ikke gå mot storanonsøren og handelstanden 

7. juni fikk 8 kvinner ansatt hos 
A/ S Stor-Kaasa på Gvarv et brev 
i døra med beskjed om at de var 
oppsagt fra fast ansettelse. Flere
av disse hadde ·slutta i tidligere 
jobber fordi de regna med varig 
jobb hos Stor-Kaasa. 
Ledelsen har prøvd å skjule dette 
grove angrepet på arbeidernes 
vern mot usaklig oppsigelse med 
å servere løgnhistorier i pressa. 
Bl. a. at de oppsagte bare hadde 
erfaring fra eple- og jordbær
plukking, at de bare var ansatt i 
en prøveperiode osv. De 8 
kvinnene har tilbakevist disse på
standene som løgner. 
l tillegg til denne grovt usaklige 
oppsigelsen, er det flere andre 
forhold ved bedriften som for
teller mye om hvordan de har ut
nytta det faktum at i Bø er det få 
arbeidsplasser for både menn og 
kvinner, og rift etter de som er. 
Lønna i kolonialen lå på 21 kr. 
timen sjølv for kvinner med opp 
til 10 års ansinitet i tilsvarende 
arbeid. På siste lønna blei alle 
trukket for 1/2 times matpause i 
første lønnsperioden, sjølv om 
dette ikke var avtalt på forhånd 
og til tross for at det ikke var 
ordna matpauser den første tida. 
Alle de ansatte hadde full 
arbeidsdag den første tida, for å 
få pakka inn i hyller, prisa varer 
og gjorde alt klart til åpninga. 

Etter det første rushet var over 
etter de tre-fire første åpnings
dagene, kom alle over på «fast 
deltid» dvs. en to skift ordning 
med gjennomsnitt 29 1/2 times 
uke , uten kompensasjon for 
ubekvem arbeidstid. Forretningen 
holdt åpen til kl 18.00 de tre 
første dagene i uka, og til kl. 
20.00 torsdag og fredag. De an
satte fikk heller ikke utbetalt 
lønn for 17. mai, Kristi Himmel
fartsdag og 2. pinsedag._ 
Lokalavisa «Telemarkingen» og de 
andre Telemarksavisene har inn
ført sensur mot alle innlegg om 
oppsigelsene. Redaktøren i 
«Telemarkingen» har uttalt at han 
må ta hensyn til anonseinntektene 
og handelstanden. Først etter at 
Streikestøttekomiteen sendte ei 

redgjøring til alle husstander i Bø 
rykka han ut med et ynkelig for
svar av sin råtne sensurering. I 
realiteten har han solgt for noen 
lusne kroner vanlig folks rett til å 
ytre seg om sine arbeidsforhold. 
SV har ikke løfta en finger for å 
støtte de 8 kvinnene i deres kamp 
mot overgrepa. Verken de lokale 
partilaga, kommunestyrerep-
resentantene eller Stortingets 
Kjelland har tatt opp saka. I 
staden har noen høytlønna SV
lektorer på TDH angrepet 
Streikestøttekomiteen i Bø for 
den hjelpa de har gitt de 8 
kvinnene. Kjelland har i sommer 
tydligvis vært mer opptatt av sjø
ormen i Seljordsvatnet enn 
arbeidsplassene til de 8 kvinnene. 

forts . s. 3. 

Gerhard Hedlund - en anti
kommunist med brun fortid 
«Varden» sin journalist i Bø heiter 
Gerhard Hedlund. Hans spesial
felt er sensasjonsoppslag om ak
sjoner progressive starter. Opp
slaga sine krydrer han med anti
kommunistiske spark og utheng
ing av de personer som han tror 
står bak. Formålet er å sverte alle 
aksjoner folk setter i gang for å 
fremme sine krav og interesser. 
Oppslaga hans er forsøk på å 
splitte og provosere og skremme 
folk fra å delta med å mane fram 
det anti-kommunistiske spøkelset. 
Her er noen eksempler fra de 
siste åra: 
I 1973 satte Studentforeninga ved 
TDH i gang en boikottaksjon av 
det nye hybelbygget til Eckbo i 
Breisås i Bø. Bakgrunnen var de 
høye leigene Eckbo forlanga for 
hybler som bestod av tidligere 
Tokke brakker. 
I et større oppslag i « Varden» 
framstilte G. Hedlund husleie
konflikten som en konflikt 
mellom marxist-leninister og 

' Eckbo, som sto på Anders Langes 
liste i Telemark. Styret i Student
foreninga hadde et svare strev 
med å få inn svar på hetsoppslag
et i «Varden». Men til tross for at 
saksforholdet her blei satt på 
plass, fortsatte GH sin spesielle 
versjon. I denne versjonen var 
hovedpoenget at et medlem av 
styret i Studentforeninga var er
klært medlem av SUF(m-1). Å 
undersøke om prisfastsettelsen til 
Eckbo var basert på reelle kost
nader eller var en utnyttelse av 
den vanskelige hybelsituasjonen i 
Bø, det hadde GH ingen interesse 
for. 

I 1975 annonserte Norsk Front at 
Blucher skulle komme til Bø. Det 
blei straks mobilisert studenter og 
bygdefolk i en aksjon for å stoppe 
besøket. Mange var med, såvel 
innfartsvegene som NSB blei 
passa opp. GH hadde på nytt sin 
egen versjon. I den var _ alt 
sammen en AKP-provokasjon. De 
hadde sjøl satt opp plakaten for å 
få folk med seg i organisert 
arbeid mot besøket. GH hadde 
tydeligvis mye imot at anti-fasc
istisk arbeid blei organisert i Bø. 
I sine oppslag tok han ingen som 
helst avstand fra ny-nazisten 
Blucher. 

I 1976 tilbydde Turid Horgen 
kommunen å kjøpe huset sitt i 
Breisås. Ho blei straks hengt ut 
av GH i «Varden» som boligspe
kulant p.g.a. den prisen ho 
forlanga. Årsaken til denne per
sonforfølgelsen var at Turid 
Horgen hadde stått i første rekke 
i ei rad progressive aksjoner i Bø. 
Ved takst viste det seg at den 
prisen som blei forlanga lå under 
den som takstnemnda kom fram 
til. Så i dette tilfelle blei GH 
stående ganske ribba tilbake. 

GH's skriverier får oftest stor 
plass i « Varden». Det er tydelig at 
hans anti-kommunisme og per
sonforfølgelse faller godt sammen 
med redaksjons-ledelsens syns
punkter. 
Men GH er ikke bare en vanlig 
borgerlig journalist. Går vi 
tilbake til krigsåra 1940-45 finner 
vi G H som innsatt nazi-redaktør 
av Rjukan Dagblad. Også i de 
åra var forfølgelse av kommunist
er, samt jøder og andre «mindre
verdige raser», GH's viktigste ar
beidsfelt. Han var en trofast pro
pagandist for nazi-herrefolket og 
tjente sine herrer til han blei ar
restert i mai 1945. 
Spalte opp og spalte ned fylte han 
med nazipropaganda som forher
liga drap på millioner av mennes
ker. Sannheten var uvesentlig og 
han fulgte parolen til Goebbels: 
bare man gjentar en løgn ofte 
nok, blir den sannhet. 
At GH blei arrestert og har fått 
sin landssvikdom, er tydeligvis 
ikke nok for at han skal lære av 
sin fortid . I dag er hans skriverier 
tilpassa nye herrer og ikke så 
bombastiske som under naziher
ren. Men hans facistiske syn 
skinner gjennom, tross han for
søker å skjule den bak anti-kom
munistiske fraser. 
I disse dager da ny-nazister for
søker på nytt å vinne forfeste for 
sine reaksjonære synspunkter, 
prøver han å henge på, og tjene 
ny-nazismen med sin anti-kom
munisme. 
Derfor skal vi jage de brune 
rottene vekk fra det politiske liv 
og avsløre deres støttespillere. Bl. 
a. slike som Gerhard Hedlund. 
KNUS NAZISMEN 
FORBY NORSK FRONT 

NASJONAL ARBEIDSINNSATS 

Aldri før i vårt lands historie har vårt 
folk stått overfor en slik fare som i dag. 
Et fremmed livssyn båret frem av 
mindreverdige elementer, steppens 
mekaniske halvmennesker truer med å 
tilintetgjøre de åndlige, moralske og 
materielle verdier vårt folk har bygd på 
gjennom sekler og som vi har tatt i arv 
og skal bære vidre frem for oss selv, 
våre barn og barnbarn. 
Det er tragisk at så mange av våre 
landsmenn ikke ser denne fare, - ikke 
vil se den skjønt kjensgjerningene fra 
de land som i 1940 ble velsignet med 
bolsjevismen taler sitt klare språk. 
Det er ikke propaganda men usminket 
sannhet at på mindre enn 1 års 
bolsjevikstyre ble ca . 10% av Estland, 
Litauens og Bessarabias befolkning 
enten myrdet eller deportert til 
straffeleirer i Sibir . Så å si hele geistlig
heten i de baltiske land ble således 
sent til den beryktede straffekoloni, øia 
Solovetsk i Hvitehaver. 
Vidkun Quisling som bedre enn noen 
kjenner bolsjevismen , har flere ganger 
sagt at vårt folk ikke vil slippe billigere 
hvis de bolsjevistiske anslag mot 
Europa skal lykkes. 
Under inntrykket av denne dødlige fare 
for vårt folk, våre barn og vår sivilisa
sjon må også vi yte vår skjerv i kampen 
mot steppefolket sataniske ød-

legge/ses/yst. At en del av vårt for
villede folk ikke vil høre eller se dette 
fakltum , men villig vil la seg styrte 
utfor stupet kan ikke tillates. Tiden er 
altfor alvorlig tlf at man kan gi seg av 
med A argumenter med blinde og 
forvillede sjeler. 
Det er betryggende for vårt folk at der 
er noen som har tatt hånd om vårt 
folks lagnad, forstår tides alvorlige tale 
og har truffet de forholdsregler som 
folkets interesser i nutid og fremtid 
krever. 
Den nye lov om nasjonal arbeidsinnsats 
er et utrykk for det norske folks selv
oppholdelsesdrift. I denne tid da det 
spilles om det norske folks liv, må en
hver norsk kvinne og mann gjøre sitt til 
at vi kommer frelst gjennom ildprøven. 
Det kan ikke og bør ikke tåles at noen 
går omkring og snylter på andres 
arbeid . Norge er en arbeidsstat og 
ingen plutokratisk snobbestat. Alle har 
rett, men også plikt til arbeid . 
Den mann eller kvinne som prøver å vri 
seg unna sin nasjonale plikt, skjenner 
det norske navn og vil bli utstøtt av det 
norske fellesskap. 
Enhver må gå inn med fanatisme , aldri 
sviktende pågangsmot og offervillighet 
for vår store og hellige sak, landets og 
folkets I iv og frelse. 

Denne lederen skreiv Hedlund i Rjukan Dagblad i krigsåra. 
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Bjørn Kjenong, 1. mann på 
«NKP»'s liste i Telemark ved 
Stortingsvalget lot seg lørdag 30. 
juli interjue av redaktøren i TA. 
Foruten å spre om seg med anti
kommunistisk hets mot AKP(m-
1), bruker Kjenong mye spalte
plass for å fortelle at «NKP» ikke 
lenger er noe kommunistisk parti, 
men et vanlig parlamentarisk 
borgerlig arbeiderparti. 

hvordan «NKP» vil fungere i en 
situasjon der sosialimprialistene 
går til angrep på Norge. De vil 
spille samme rolle som NS under 
andre verdenskrigen og Husakre
gimet gjør i Tsjekkoslovakia i 
dag. 
Som de viktigste sakene i norsk 
politikk i dag, nevner Bjørn 
Kjenong oppfølging av Helsinki
konferansen om fred og avspen-

«NKP» i dag er en megafon for sovjets 
sosialimperialisme og sabotørparti 
av arbeiderklassens kamp 
Bjørn Kjenong hyller okkupasjonen av Tjekkoslovakia 
og forfalsker «NKP»s rolle i arbeiderklassens kamp i Norge 

Blant anna slår han fast at i 
praktisk politikk er SV og «NKP» 
det samme. Det vil si at de begge 
støtter ei Ap-regjering. Det betyr 
støtte til kombioppgjør, permit
teringer og lønnsnedslag. I reali
teten er det i dag ingen vesens 
forskjell på ei A eller B-regjering. 
De fungerer begge som forvaltere 
av monopolkapitalensstat og 
deres hovedformål er å velte 
byrdene over på arbeidsfolk. At 
de i tillegg var og fortsatt er 
agenter for USA-imperialismen, 
som majoravsløringene har vist, 
betyr visst lite for Kjenong. 
Kjenong slår fast ar forskjellen 
mellom SV og «NKP» er størt i 
utenrikspolitikken og i synet på 
Sovjet. Det han prøver å fremstil
le er at «NKP» er enda lydigere 
overfor Sovjet enn SV. Til tross 
for Berit Ås sine utilslørte hyl
linger til Sovjet i Murmansk i 
sommer. 
Hennes lovprisninger av Sovjets 
Hitler, Bresjnev, er i tråd med 
Martin Gunnar Knutsen sine ut
talelser om at de polske arbeider
ne som gikk til aksjon mot dyr
tida, er antisosialistiske elemen
ter. I MGK sin rapport fra Tsjek
koslovakia der het det: «Alt vel i 
Tsekkoslovakia, folket har tgJen 
makta i landet.» Dette mens 
70.000 okk:upanttropper fra 
Sovjet står i landet og Moskva 
dikterer politikken. 
Så lenge «NKP» åpent hyller 
quislingregimene på denne må
ten, gir det oss en pekepinn om 

Hydroledelsen -
gidden, sier andre. Men nøkkelen 
her er: 

ARBEIDERARISTOKRAIET I 
HYDRO 
(vi bruker dette ordet om folk 
som har brukt tillitsverv til å 
skaffe seg privilegier, og arbeidere 
som bedriften gir privilegier for å 
få dem over på sin side, f. eks. 
formenn.) 
Hydro har et raffinert oppkjøps
system. Gruppetillitsmenn blir til
budt en lettvint jobb, slik at han 
skal «ha nok tid til å drive tillits
mannsarbeid». Har han først en 
lettvint jobb, er det vanskelig å gi 
slipp på den. Resultatet er at til
itsmannen ønsker å unngå kon
frontasjoner. I Hydro blir alt til
litsmannsarbeid for folk på 
kjemisk-tariff betalt med topp
lønn i det nye lønnssystemet: Den 
tida tillitsmannen sitter på møter 
med bedriftsledelsen, får han 
lønn som fagarbeider med topp 
ansiennitet. Hydros politikk er 
putte folk med tillitsverv inn i 
flest mulig komiteer og utvalg, 
sånn at tillitsmannen svært ofte 
har kontakt med ledelsen, og slik 
at alle disse møtene faktisk betyr 
noe for tillitsmannen. Hvor ofte 

ning. Den fred-og avspenningspo
litikken som Hesinki -konferan
sen fastslo er av samme karakter 
som den Chamberlain fikk i 
stand i Munchen i 1938. 
I Helsinki underskrev en klikk 
skremde og feige vestlige stats
menn en erklæring som godkjen
ner Sovjetledernes forbrytetske 
invasjon og fortsatte okkupasjon 
av Tsjekkoslovakia. En suveren
stat, et medlem av FN blei erobra 
av en supermakts krigsmaskin. 
President, regjering og nasjonal
forsamling protesterte. Men med 
terror og vold innsetter de uten
landske herrene et quislingregime 
under Husak. Deretter holder de 
landet fortsatt okkupert på 
niende året. Så samles Europas 
politikere i Helsinki for å skåle 
med herrene i Kreml og og 
snakke om status quo og avspen
ning i Europa. Dette er den råtne 
Munchenpolitikken av i dag som 
Bjørn Kjenong ser på som det 
viktigste å følge opp. Like lite 
som Munchen-38 kunne forhindre 
noen krig, kan Helsinki forhindre 
noen krig. Den tjener bare til å 
tåkelegge det faktum at sovjetled
erne ruster til tennene for å fort
sette sin erobringspolitikk, Tjek
koslovakia -68, Angola i 75,og 
denne politikken vil føre til den 
tredje verdenskrigen. 
Som en annen viktig politisksak i 
Norge i dag nevner Bjørn 
Kjenong utvidelsen av de borger
lige demokratiske rettighetene. 
Det siste året har vi hatt en rekke 

- -
hører en ikke om gruppetillits
mannen på en Hydrofabrikk at 
«han bare flyr på møter»? 
Nesten alle kjemisk-gruppetillits
menn i Hydro anbefalte varmt det 
nye lønnssystemet, ganske enkelt 
fordi nesten alle gruppetillits
menn ville havne i toppen av sy
ternet - de tjente rett og slett på 
det, i motsetning til de som har 
jobba kort tid i Hydro, eller ikke 
meldt seg opptil fagprøva. Hva 
annet er dette enn «splitt og · 
hersk»? 
I «Opprop for RØD 
VALGALLIANSE -77» sier vi 
bl.a.: 
Så lenge den moderne arbeider
klassen har eksistert har borger
skapet plasset agenter i arbeider
bevegelsen ved å kjøpe opp og 
korrumpere arbeidere og forvand
le arbeiderpartier til borgerlige
partier. Det er disse partiene som 
har den virkelige «æren» for at 
kapitalismen fortsatt består. » 
Nettopp dette er Hydro et glim
rende eksempel på. De borgerlige 
«arbeiderpartiene» DNA, SV og 
«NKP» sikrer at Hydro fortsetter 
sin kapitalistiske politikk med ra-

streikekamper og ser vi på 
«NKP»'s politikk på disse , så blir 
konklusjonen at «NKP» er imot 
streikeretten og for å oppheve de
mokratiet på arbeidsplassene. 
Under Jøtulstreiken i fjor vinter 
ga «Friheten» spalteplass til for
mannen i Avd. I Jern og Metall , 
til ei oppfordring om å kaste den 
demokratisk valgte streikekom~i
teen. Dette var et forsøk på å 
dolke de streikende i ryggen, og 
«NKP»'s avis fulgte villig opp. 
Likeledes under Stuerstreiken på 
Herøya i fjor rykka Telemark 
Kommunistiske Parti ut med en 
uttalelse som like godt kunne 
vært skrevet av Libertas og Lever
ås. Der hette det: «En annen 
alvorlig sak for fagbevegelsen er 
de ekstreme grupper som har 
dukket opp og infiltrert i den 
siste tids arbeidskonflikter og 
streiker. » Vidre står' det: L.de så
kalte streikestøttekommiteer som 
arbeider ved siden av og til dels 
imot de fagorganiserte interesser. » 
Dette er ikke anna enn streike
støttesabotasje i den form at 
pampene i fagbevegelsen skulle få 
monopol på støttearbeidet, og på 
den måten kunne dirigere streik
ene. Dette er noe alle arbeidere 
som har vært i streik de siste åra 
har uttalt. Men for «NKP» betyr 
ikke det noen ting. Som et 
borger) ig arbeiderparti skyr de 
klassekampen og forsøker alle 
mulige triks og løgner for å føre 
kampen til nederlag for arbeider
ne og seier for borgerskapet. 
Derfor er «NKP» ikke noe alter
nativ for de som vil stemme kom
munistisk ved høstens valg. For 
alle de er Rød Valgallianse det 
eneste alternativet. 

sjonaliseringer og lønnssystemer 
som splitter arbeiderne og sikrer 
privilegier til arbeideraristokrate
ne i Hydro. 
La oss ta et eksempel på en ar
beideraristokrat i superklassen : 
Tor Halvorsen. 
Han starta opp som gruppetillits
mann på Herøya. Trufast og aktiv 
Ap-mann som han var, avanserte
han med tid og stunder til foren
ingsformann i Herøya arbeider
forening (HAF). Fra fø r av var 
han bestevenn med personalsjef 
Bjøntgård klassesamarbeidet 
gikk glatt. Ja, det gikk litt for 
glatt, Tor Halvorsen blei ikke 
videre populær som foreningsfor
mann, ikke engang blant andre 
Ap-medlemmer. Men Halvorsen 
var en nyttig mann for ledelsen i 
Ap og LO,så han blei redda inn 
til Lo-sekretariatet for han risi
kerte å bli kasta som forenings
formann. Det var Tor Halvorsen 
som kokte sammen det nye 
lønnssystemet sammen med 
Hydroledelsen, og dreiv en intens 
virksomhet for å få det gjennom
ført. I sannhet et godt svenne
stykke før valget på LO-kongrs
sen! 
Da tidligere personalsjef i Hydro, 
Magnus Hole Jacobsen, offentlig-

SV-Sørebø med dobbel salto og løftebrudd 
i prisstiginga på daghjem: 

Prisstiging er et skritt på 
vegen mot gratis daghjem 

DNA og SV med valgflesk og bedrag 

Gratis daghjem til alle barn er et 
krav som er reist av den nye 
kvinnebevegelsen. Det. er et krav 
som har fått brei støtte fra store 
grupper kvinner og menn. 
Hva er DNA og SV sin rolle i 
dette spørsmålet? 
I 1973 sa DNA: «Høyeste prioritet 
til utbygging av daginstitusjoner 
slik at en i 1977 kan få plass til 
50.000 barn. » I dag har vi ca. 
33.000 plasser, og DNA har sittet 
i regjeringsposisjon hele tida. 
I dag lover DNA 100.000 plasser 
innen 1981. DNA 's daghjemspoli
tikk er utforma i «Lov om barne
hager» - en lov som på ingen 
måte sikrer bygging av daghjem, 
tvert imot: 
-Staten er fritatt for alt ansvar. 
-Kommunene har ikke plikt til å 
bygge daghjem, bare til å utrede 
behovet. 
-Oppheving av maksimalprisene 
så prisene kan stige ubegrensa. 
Foreldrebetalinga skal stige fra de 
nåværende 20 % til 50 % av 
driftsutgiftene innen 1981. 
-Dårlige daghjemsplasser. Såkalte 
«varierende driftsformer». som 
bl.a. betyr korttidsplasser, dag
mamma-ordninger og tilbud bare 
annenhver dag. 
Enkelte har kanskje illusjoner om 
at det er forskjell på det ei DNA
regjering gjør og det de lokale 
DNA-politikerene gjør. Følgende 
illustrerer godt at også på lokalt 
plan er er DNA's løfter om dag
hjemsplasser tomt prat: 
(Fra et møte daghjemsaksjonen i 
Porsgrunn hadde med politiker
ene.) Ordfører Moen: «Partiet har 
ennå ikke behandla daghjems
planen, så vi kan ikke uttale oss 
konkret om den, men vi er for å 
høre hva dere har å si, for å 
bringe det videre til resten av 
partiet. Til daghjemsaksjonen vil 
jeg si at dere griper over for mye 
på en gang, dere skulle heller 

gjorde at Hydro kontakta over
våkingspolitiet for å «sjeke» folk 
som søkte jobb. sa Tor Halvorsen 
og de nåværende foreningsfor
menn i Hydro at de var «forfer
det». «overrasket». osv. 
Vi spør: Er det ikke så at arbeid
erene har «medbestemmelses
rett» ?Er det ikke så at fagforen
ingene har representanter i styret 
for Hydro? Har ikke sjølveste Tor 
Aspengren tatt · sete i styret? Har 
«arbeider representantene» i styret 
holdt kjeft, eller er de holdt for 
narr av de andre i styret? At «ar
beiderrepresentantene» holder 
kjeft overfor den menige Hydro
arbeider, det trur vi så gjerne, 
men de holder ikke kjeft overfor 
de andre arbeiderarstokratene i 
Ap- og LO-toppen. Trur virkelig 
noen at en mann som Tor Hal
vorsen er «overrasket» eller «for
ferdet» over å høre om overvåking 
i Hydro? 
Skal arbeiderne i Hydro klare å 
bekjempe Hydros rasjonalisering, 
splittelse og overvåking, da må 
arbe ideraristokratenes råtne spill 
og samarbeid med Hydro avslør
es, og folk som har snoka seg til 
privilegier kastes fra maktposi
sjonene de har i fagforeningene. 
Det er slike folk som er kapitalis-

konsentrere dere om en ting av 
gangen. Alle kan vi bygge et 
utopia, daghjem kan vi bygge nåe 
vi får råd ». 
En annen DNA-politiker hadde 
følgende svar da han ble bedt om 
å" ta stilling til utbyggingsplanen: 
«Å svare konkret er ikke en poli
tikers oppgave, det kan dukke 
opp så mye underveis. » (!) 
I Porsgrunn gikk DNA inn for 
økte priser (oppheving av maksi
malsatsene og gradering). De har 
ikke tatt still ing til hele utbyg
gingsplanen, men skal ta opp 
daghjemsutbygginga hvert år 
framover. Vi kan med andre ord 
risikere ikke å få flere daghjem 
enn de to som er vedtatt å bygge i 
år. 
SVs rolle i daghjemskampen. 
SV sier i sitt valgprogram: «SV 
krever at utbygginga av barne
hager blir trappa opp slik at alle 
barn kan få gratis barnehageplass 
innen 1985». Hva gjør så SV for å 
få igjennom dette kravet? Svaret 
er : Ingenting - de motarbeider 
det! SV stemte for «Lov om 
barnehager», en lov som ikke gar
anterer at et eneste daghjem blir 
bygd, og som velter de økonomis
ke byrdene over på foreldrene. SV 
sier at loven har som «målset
ning» å skaffe alle som ønsker det 
barnehageplass! 
«Vi går imot prisstigning på 
barnehageplasser», sa SV's lands
styre høsten 76. Men SV's repre
sentanter stemte i kommune etter 
kommune for økte priser. SV's 
Sørebø karakteriserte den fore
slåtte prisstigning i Porsgrunn 
som rettferdig, og ,et skritt på 
vegem mot gratis daghjem. SV 
stemte naturligvis for prisstig
ninga. 
GRATIS DAGHJEM TIL ALLE 
BARN! 
FULL STØTTE TIL 
DAGHJEMSAKSJONENE! 

mens garantister. Vend ryggen til 
dem og partiene deres! 

Stor-Kaasa - - -
Rv støtter de 8 kvinnene i krava 
de vedtok på et møte 20. juni: 

Vi krever at A/ S Stor-Kaasa 
trekker påstanden om at vi ble 
ansatt for en prøveperiode til
bake. 

Vi krever jobbene våre tilbake. 
Vi protesterer på at andre blir 
ansatt i våre jobber. 

Vi krever full lønn i de første 
14 dagene etter at vi kom på 
reserveliste. Vi krever 90% lønn i 
den tida vi går «permitert». 

Vi krever tilbakebetalt lønn for 
spisepauser for hele perioden det 
ikke var regulerte og avtalte 
spisetider. 

Vi krever utbetalt lønn for 17. 
mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. 
pinsedag. 

Vi oppfordrer enkeltpersoner, 
fagforeninger og organisasjoner til 
å støtte oss i våre rettferdige krav. 

Vi oppfordrer alle som støtter 
oss til å boikotte A/ S Stor-Kaasa 
til kravene våre blir innfridd. 
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RV stiller - - -
Petrokjemien har de samme mar
kedsproblemene som all annen 
industri for tida, men den økono
miske krisa rammer de petrokj
miske bedriftene særskilt fordi de 
er underleverandører til praktisk 
talt all annen industri. Arbeids
plassene påde petrokjemiske fa
brikkene i Bamble er altså svært 
usikre. Vi kan godt si det sånn at 
disse fabrikkene starter opp med 
krisa i bagasjen, at de kan 
komme til å produsere seg rett 
inn i krisa. » 
Ja . kamp mot permiteringer og 
oppsigelser må vel bli de viktigste 
lokale kampsaker i indusrtifylket 
telemark? 
-«Det er sikket. Og for å forstå 
hvordan krisa i økonomien 
rammer proletariatet i Telemark, 
er det viktig å huske på at indu
strien i fylket er dominera av 
store monopolkonsern som er 
knytta sammen med utenlandske 
konsern, og at de ofte har en pro
duksjon som er retta mot marke
der i andre land. Den nåværende 
krisa i verdensøkonomien får 
derfor svært stor og direkte virk
ning for arbeiderklassen i fylket, 
ved :1t kapitalen prøver å velte 
byrd ene av krisa over på arbeids
folks ine skuldre. Tusener av ar
beid ere har r>litt og er truet av 
innsk renknin ~cr, permitteringer 
og ·: :is jona li ,e ri nger. 
Hydro rasj onaliserer bort 200 ar
beidspbsser på den nye magnesi
umen . ce\lullosefabrikken i 
Bamble blir nedlagt og på Tand
berg på Notodden har det til nå 
vært to in n~ .<renkninger i 1977. 
Flere eksc-11pler er fra PEA i 
Porsgrum• .g STK i Skie11. 
Totalt føre ·. dette til en nedgang i 
antall arbeidsplasser i området. I 
tillegg til dette vil flere hundre 
arbeidere fra distriktet stå uten 
arbeid foran vinteren når det er 
slutt på anleggsvirksomheten i 
Bamble. Derfor tror jeg ikke jeg 
tar for hardt i når jeg sier at det 
er sannsynlig at vi står foran en 
kraftig økning i antall arbeidsløse 
i fylket , til tross for valgløftene 
fra DNA, SV og «NKP». 
Slike forhold er typiske for kapi
talismen. Sjøl de mest elementære 
behov og rettigheter som rett til 
arbeid kan bare sikres fullt ut ved 
en sosialistisk revolusjon. Det 
betyr sjølvsagt ikke at vi dermed 
skal sette oss ned å vente på sosi
alismen. Den kommer bare som 
et resultat av arbeiderklassens 
kamp leda av et kommunistisk 
parti. - Tvert imot ser vi det som 
ei viktig oppgave å propagandere 
hvorfor kapitalen setter inn krise
tiltaka sine, og samtidig meisle ut 
politiske linjer og kampformer 
som styrker arbeiderklassens 
kampkraft for å slå tilbake de 
angrepa som kapitalistene setter 
inn. 
Hvordan skal Rød Valgallianse 
gj~re dette? 
- «Industiproletariatet i Telemark 
har lange og stolte kamptradi
sjoner. Alle kjenner kampene mot 
streikebryterne på Menstad og 
Hydro-arbeidernes kamp for 42 
timers arbeidsuke etter krigen. I 
ganske lang tid har fagforenings
pampene i Ap, SV og «NKP» 
prøvd å undertrykke kampviljen 
og sabotere aksjoner arbeiderne 
har reist. 
I dag ser vi en stadig større oppo-

sisjon mot samarbeidspolitikken 
og fler tar kampen opp for å 
sikre arbeidsplassene og lønna. 
Opposisjonen mot det nye lønns
systemet på Hydro var stor. På 
PEA i Porsgrunn slo de permit
teringsvarselet tilbake og Ulefoss
arbeiderne gikk til aksjon for å 
sikre arbeidsplassene i distriktet. 
Ikke minst har anleggsarbeiderne 
på petrokjemien gang på gang 
gått til aksjon for rettmessige 
krav. Viktig er det kravet om 
senka utbyggingstakt som kom i 
juni. Det retter seg direkte mot 
det vanvittige tempoet Ap-regjer
inga med SV's velsignelse prøver 
å få til i Nordsjøen for å oppnå 
maksimalprofitt. 
RV ser det som sin oppgave å 
oppsummere og propropagandere 
slike aksjoner for arbeiderklas
sens forsvar av sine interesser. 
Dette er i korthet det stikk 
motsatte av den løftepolitikken og 
samarbeidspolitikken som DNA, 
SV og «NKP» står som fremste 
talsmenn for i Telemark fylke. I 
denne sammenheng vil jeg særlig 
framheve den sit-down aksjonen 
som de 500 arbeiderne på Tinn
foss Jernverk på Notodden gjen
nomførte for å understreke lønns
kravet sitt. Dette er eneste veien å 
gå. Samtidig vil jeg understreke 
at en slik aksjon bare er begyn
nelsen. Kampen er reist - den 
samme kampen som Steinullar
beiderne i Moss reiste, mot svin
delen i Kleppepakka - og kampen 
må fortsette til krava er oppfylt. » 
De1111e aksjonen på Tinnfoss 
Jernverker jo ganske aktuell. Kan 
du si noe mere om den? 
- «Bakgrunnen for denne aksjon
en er at Tinfos Kjemiske Arbeid
erforening gjentatte ganger har 
lagt fram krav om at Jernverket 
måtte innfri løftene i Kleppe
pakka. Dvs. et lønnskrav på 
kroner 2,-. Gang på gang svarte 
bedriftsledelsen med et «tilbud » 
på O kroner og O øre. Kravet er 
fortsatt to kroner fra arbeidernes 
side.akkurat det som skal til for å 
fylle årets Kleppepakke. Det er 
defor et beskjedent krav når vi 
tar hensyn til at fjorårets Kleppe
pakke aldri blei oppfylt. 
Nytt «tilbud » fra Jernverket var 
på femti øre. Dette er sjølvsagt en 
provokasjon, og «tilbudet» blei 
nedstemt med overveldende fler
tall av arbeiderne. Det blei 
ved tatt å understreke kravet med 
en times sit-down aksjon, samt 
forlange nye forhandlinger. 
Aksjonen fikk full oppslutning fra 
alle avdelinger, og er den mest 
omfattende aksjonen som er gjen
nomført i manns minne ved 
verket. Oppslutninga viser at en 
seier er innen . rekkevidde, - viss 
en står fast på kravet, er forbe
redt på å ta i bruk streikevåpnet 
fu lit ut - også om streiken blir 
dømt ulovlig - , avsløre alle falske 
«venner» som vil legge ned kamp
en. og støtter seg på den klasse
bevisste delen av arbeiderklassen 
og streikestøttekommiteene. 
Rød Valgallianse vil støtte alle 
slike aksjoner mot oppsigelser, 
permiteringer og Kleppepakkenes 
lønnsnedslag. Vi vil også legge 
stor vekt på å avsløre og føre 
kamp mot de ulike metodene 
samarbeidsfolka har utvikla for å 
hindre aksjoner og isolere kamp
villige arbeidere. Dette gjelder alt 

Hydro og Elkem i Porsgrunn rasjonaliserer 

og fryser lønningene, mens de 

investerer på Island for å øke profitten 

Den islandske monopolkapitalen 
har i lang tid dervet rovdrift på 
fisken. Fiskeindustrien er derfor 
ramma av krise. For å ·redde si
tuasjonen åpner monopolkapital
istene dørene for utenlandsk 
kapital. De stiller billig energi og 
billig arbeidskraft til disposisjon 
og setter ikke opp tilstrekkelige 
begrensninger eller krav når det 
gjelder forurensinger og ødeleg-
ging av naturen på Island. . 
Det er særlig de norske imperial
istiske konserna Elkem-Spigerver
ket og Norsk Hydro som har væ1i 

. på offensiven den siste tida. 
Elkem-Spigerverket har nettopp 
fått tillatelse fra Alltinget til å 
sette opp en ferro-silisiums 
fabrikk i nærheten av Reykjavik. 
Den islandske staten har gitt de 
norske imperialistene gratis tomt, 
de får elektrisk kraft til under 
produksjonspris. 

ELKEM-SPIGERVERKET 
Elkem-Spigerverket skal eie 45% 
av aksjene i bedriften.mens den 
islandske staten skal eie de reter
ende 55«. Likevel er det Elkem
Spigerverket som sitter med 
bukta og begge endene. Det 
norske konsernet skal nemlig 
kjøpe alle produktene fra den is
landsk bedriften til en tidsbe-

fra den fascistiske overvåkninga 
av Hydro-arbeiderne til hvordan 
Ap-SV-«NKP» sitter og fordeler 
pampebein til seg sjølv i fagforen
ingsbyråkratiet. » 

Når vi først snakker om Tinnfoss 
Jernverk - er det ikke slik at de 
importerer råvarene sine fra Sør
Afrika? 
-«Det stemmer. Tinfos Jernverk er 
en av Europas største produsenter 
av ferro-silicium, som sammen 
med silico-mangan er verkets 
hovedprodukt. Malmen til 
manganproduksjonen innføres fra 
Sør-Afrika. antakelig 100-200.000 
tonn pr.år. Det er mye som ty~er 
på at Holta sammen med Elkem 
er de bedriftene i Norge som har 
størst handel med Sør-Afrika. 
På denne måten er bedriftsledel
sen ved jernverket på Tinnfoss og 
bedriftsledelsen på PEA i Pors
grunn, sammen med bl.a. 
Domus-varehusa. med på å opp
rettholdedet fascistiske terrorregi
met til Vorster, som er forhatt og 
fordømt over hele verden. 
Dette eksemplet viser også at 
internasjonale spørsmål henger 
nøye sammen med de mer hjemli
ge og daglige forholda. 
Rød valgallianse legger stor vekt 
internasjonale spørsmål, særlig 
gjelder det støtte til kamper mot 
imperialisme som folk og nasjo
ner fører verden over. Vi vil støtte 
alle lokale solidaritetsaksjoner, og 
jeg vil særlig understreke viktig
heten av å slutte opp om demon
strasjonene som blir holdt i de 
største byene i Telemark 21. 
august og 11. september. 21. 
august har den Sovjetiske sosial
imperial ismen okkupert Tsjekko
slovakia og underlagt det tsjekko-

grensa fust pns. Markedsføringa 
skal de norske imperialistene så 
ha helt kontroll over. Dette betyr 
at de kan skumme all fløte av 
prisoppganger på verdensmarked
et. samtidig som de sikkert og 
visst ikke frivillig vil tillate at 
prisene på de produktene de 
kjøper fra den islandske bedriften 
stiger. 
Fabrikken som Elkem-Spigerver
ket har interesser i, blir lagt i et 
område som har landbruk som 
hovednæring. Dette vil igjen føre 
til enorm rasering av landbruket 
og gjøre Island enda mer av
hengig av utlandet. 
Norsk Hydro er også svært aktive. 
De har planer om å sette opp en 
aluminiumsfabrikk i nærheten av 
den nest største byen på Island, 
Akureyri. Her er planene ikke 
kommet så langt fordi framstøtet 
har blitt møtt med massiv mot
stand.Det området Hydro har 
valgt seg ut ligger nemlig midt i 
et av de beste landbruksområder 
på hele Island. Mye tyder på at 
Hydro skal få like gunstige be
tingelser som Elkem-Spigerverket. 

MOTSTAND MOT 
IMPERIALISMEN Det er stor 

motstand i befolkninga mot 
denne underkastinga under den 
norske imperialismen. Og de is
landske kommunistene i Eik(m-1) 

slovakiske folket et fascistisk dik
tatur av Hitler-typen. Og 11.sep
tember er det fire år siden det 
blodige fascistkuppet i Chile. » 
Men er ikke tiltrua til det parla-
11/C'lltariskesystemet så stor at det 
er umulig å vinne fram i arbei
derklassen med denne politikken? 
- «For det første viser erfaringene 
fra Telefonaksjonen i Vest-Tel
mark at den parlamentariske 
veien ikke fører til noe som helst. 
De mange fine løftene den fikk 
fra Stortings-partia blei til tomt 
prat når det kom til realiteter. Da 
blei de alle nikkedukker for stats
kapitalisten Televerket og de in
ternasjonale konserna som står 
lenger bak. 
SV på Stortinget sveik kravet fra 
Telefonaksjonen om Nei til auto
matisering. I stedet fremma de 
forslag om at automatisering ikke 
skulle skje før folket som var 
berørt ville det. Dette var i reali
teten å legge veien åpen for kapi
talistene til å fortsette sine lure
rier om alle fordelene med auto
matisering. Så sjølv om SV skreik 
høyest om arbeidsplassene i dis
triktet.så var deres linje ei neder
lagslinje. 
Televerket er statseid og skulle i 
så måte være et eksempel på hva 
SV-ledelsen mener med sosialis
me. Realiteten er tusener av bort
rasjonalisetie arbeidsplasser og at 
mange bygdemiljø har mista den 
sosiale institusjonen som en lokal 
telestasjon var. Dette er ei di rekte 
erfaring fra fylket som har fått 
mange til å innse at Stortinget er 
et redskap for kapitalistene. 
Og jeg vil generellt si at vi med 
KLASSEKAMPEN som dagsavis 
har fått et viktig redskap til å av
sløre for stadig flere at det i 
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ser det som ei svært viktig 
oppgave å samle en enhetsfront 
under arbeiderklassens ledelse for 
å slå tilbake de imperialistiske 
framstøta. 
Det er Den nordiske fellesbanken 
som skal finansiere de norske fa-

. brikkene. De norske monopol
konserna har fått. sirka 300 milli
oner kroner i lån i denne banken. 
Dette er en form for nordisk 
«samarbeid » som bare tjener im
perialismen og som er retta mot 
folkene i hele Norden. Derfor er 
det også viktig at arbeiderklassen 
i Norge støtter oppom og solidari
serer seg med den kampen som 
det arbeidende folket på Island 
har starta. 

Adressa til Verkalydsbladid er : 
Postho(f' 5186, Reykjavik, Island. 
Et årsabonnement koster 1500 is
landske kroner (ca. 43 norske 
kroner}. 

virkeligheten er borgerskapets 
diktatur i Norge, trass i alle de-

-mokratiske fraser. 
Likeledes var det mange arbeide
re i fylket som stemte SV ved 
siste stortingsvalget og satte sin lit 
til samlinga. Flertallet av disse er 
i ferd med å vende SV ryggen ut 
fra SV's praksis lokalt såvel som i 
Stortinget. 
Det er derfor viktig at RV-grup
pene går bredt ut med RV's poli
tikk og tar alvorlig på å høre på 
arbeidernes egne erfaringer og 
diskutere RV's politikk med 
dem.» 
Vi kan med andre ord vente et 
valgskred for RV ved stortings
valget? 
- «Det kan vi sjølvsagt ikke. Sjølv 
om forholda i Norge er i ferd med 
å forandre seg, så er ikke alt gjort 
i en jafs. Borgerskapet har i vir
keligheten monopol på informa
sjon gjennom kontrollen over de 
største dagsavisene og NRK. De 
har sine agenter i arbeiderklassen 
gjennom ledelsen i DNA, SV og 
«NKP» som sprer sin antikommu
nistiske gift. 
Vi driver heller ikke stemmesan
king ved å selge valgflesk slik 
som alle de andre partiene •gjør. 
Vi fører ikke valgkamp ved å 
kjøre fram «populære saker», men 
ved å fortelle folk sannheten. 
Vi vilsjølvsagt ha flest mulig 
stemmer, ikke for å skaffe parla
mentariske «bein» til oss sjølv -
men for å styrke den revolusjo
nære politikken vi står for. 
Enhver stemme til RV betyr 
framgang for den revolusjonære 
linja, og dermed tilbakegang for 
borgerskapet og DNA, SV og 
«NKP». 
STEM RØD VALGALLIANSE! » 




