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BRYT MED DE BORGER~l.GE _ LOFTEPOLITIKERNE 

SLUTT OPP OM ROD VALGALLIANSE ! 

· Valgkampen er tida for de store ordene og de riktig feite valgløftene. 

De borgerlige partiene av alle avskygginger, - om de sjol kaller seg sosial

istiske, kristelige eller -folkelige, - henter da fram sine gamle valglofter, 

sorn de har brutt flere ganger tidligere, for å bryte dem nok en gang. Nå og 

da hender det til og med at de henger fram et heilt nytt valgflesk, - men 
det er like lite spiselig som det gamle. 

De lover oss sikre og nye arbeidsplasser. Men resultatet kommer til å 

bli okt arbeiasløshet, - spesielt for ungdom og kvinner. Kapitalismen 

er ikke i stand til å skaffe arbeid til alle, og vil aldri bli i stand 
t i"l det. 

De lover oss "reallønnsøkning". Men en ting vet vi : prisstigninga i de 

kommende år vil bli sterkere enn lønnsøkninga. Forslaget til statsbud

sjett, som borgerpartiene velger å holde utenfor valgkampen(!), viser 

det. Kapitalismens økende krise skal veltes over på arbeidsfolk. 

- Sist valg lovet SV og DNA oss sjølbestemt abort . Men for SV betydde 
Hauglins samvittighet mer enn kvinnenes rettferdige krav. Når Sosi

alistisk Venstreparti i dag henter fram dette gamle valgflesket, skal 
vi minne dem om deres svik, - og vi skal minne velgerne om at Hauglin 
i dag er nestleder i SV. 

DAGHJEMMET I ASENGATA SOM FORSVANT 

Også på Torshov kjenner vi lusa på gangen. I planene for bygging av 
Sandakersenteret står det oppført et daghjem i Asengata 22. Hundrevis av 

familier - mange med barn - skulle flytte inn i Obosblokkene,så det skulle 
ikke større fantasi til å forstå at det også trengtes et daghjem. I dag er 

senteret ferdig, men daghjemmet er ikke engang påbegynt. Det finnes ikke 
penger. 

Mens staten spyr ut milliarder i støtte til monopolkapitalens for

skjellige aktiviteter, først og fremst innen oljeindustrien, blir det be
visst skåret ned på bevilgningene til sosialsektoren , til skoler og til 
daghjem. 

I protest mot denn~ politikken ar0anger~r Rød VJlgallianse på Torshov 
og Sinsen en punktdemonstrasjon på tomta i Asengata 22 torsdag 1 .september 

klokka 17 30. Det blir kunstnerisk og eh kort appell. Vi krever arbeidet 

med bygginga av daghjemmet igangsatt øyeblikkelig. Stott kravet om gratis 

daghj_~~ for alle barn. 

P1mktderrionstrasjon Asenaata 22 Torsdag l . septernber ___ ___; __ __,:,._;_ ____ "-'-;...;;_____,_ klokka 17 30 
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RØD VALGALLIANSE BRYTER MED DE BORGERLIGE LØFTEPOLITIKERNE . 

Rød Valgallianse sier ikke:"Stem på oss, så skal dere få daghjem og mt ste
pensjon på minst 40 000 kroner o.s.v. "Vi sier der i mot at ingenting ammer 

av seg sjøl, at kapital ismen aldri "gir" oss noe. Skal for eksempel pensjon-

• i~tene få hevet ~in~tepensjonen opp på et anstendig nivå, og skal kvi 1 nenes 

rettferdige krav om daghjem og arbeidsplasser bli innfridd, - er vi nø,dt til 
å stå sarrrnen og slåss for disse rettighetene . 

Kapitalismen er aldri i stand til å "innfri" arbeiderklassens krav, kapi

talismen er bare i stand til velte byrdene over på arbeidsfolks skuldre. Det 

er bare sosialismen som kan sikre arbeiderklassen den endelige seier. I Derfor 
går Rød Valgallianse til valg på ei revolusjonær plattform. En stemme på RV 

vil derfor på den ene sida være et brudd med de borgerlige løftepolitikerne, 
samtidig som det er en stemme til det eneste revolusjonære partiet ved høstens 

stortingsvalg. Vi oppfordrer velgerne på Torshov, Sandaker, Sinsen og Rosen

hoff til ikke å kaste vekk stemmene på de bo r ger lige arbeiderpartiene, -
STEM RØD VALGALLIANSE . 

VEND DE BORGERLIGE ARBEIDERPARTIE NE RYGGEN . 

Men finnes det ikke flere "sosialistiske alternativer " ved høstens valg ?? 

Vårt svar er et klart nei. "Arbeiderpartiet" har ikke vært sosialistisk siden 
1920-åra. I dag er partiet USA- i mper i alismens fremste talsmenn i Norge. Det 
er DNA som har gått i spissen for utbygninga av statkapitalismen i Norge, det 

er dette partiet som har gått i spissen for hetsen mot arbeidsfolk i streik. 
I tillegg til å være støttespillere for denne reaksjonære politikken,er SV og 

spesielt "NKP 11 spydspissen for den sovjetiske sosialimperialismen i Norge. 

Alle disse tre partiene er 11 løftepartier 11 av værste klasse. 

På Torshov og Rosenhoff kjenner vi kanskje partiene best når det 
gjelder FESTEAVGIFTA. Det var disse partiene som gikk i spissen for økninga 
av festeavgifta i 1973, og det er disse partiene som mest aktivt har bekjempet 

de borettslagene som på forskjellig måte har or ganisert kamp mot festeavgifta. 

De snakker om å forsvare arbeidsfolks interesser, mens de i praksis ~kke bare 
stemner for reaksjonære angrep på beboernes interesser, men til og med kommer 
med egne ytterligående forslag. Derfor fortjener verken DNA, SV eller "NKP 11 

fra arbeidere og andre revolusjonære i strøket vårt. 

AVSLØR DE BORGERLIGE 

STEM RØD VALGALLIANSE 

ARBEIDER PARTI ENE 

Rød Valgallian~e på 

Torshov og Sinsen. 
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