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VEND RYGGEN TIL 
LØFTEPOLITIKERNE 

Når valga nærmer seg, skrur hele 
kobbelet av borgerlige partier på 
sjarmoffensiven overfor ungdommen, 
og spesielt overfor «førstegangs
velgerne». De kappes i å reklamere 
med en solid «ungdomsprofil», viser 
stolt fram «ungdomskandidatene som 
står høyest oppe på listene og sprer 
fagre løfter om alt det bra de skal gjøre 
for ungdommen. Rød Valgallianse er 
de eneste som ikke deltar i dette falske 
spillet. Vi vil avsløre at de andre par
tienes såkalte «ungdomsprofil» bare er 
et salgsframstøt for en politikk som 
står i direkte motstrid til ungdommens 
interesser. 

Sukret giftpille 
Deres propaganda er i virkeligheten 

et tjukt lag av sukker på en bitter gift
pille. Innafor det søte fins det de i 
virkeligheten vil ha ungdommen til å 
svelge: arbeidsløsheten, politivold mot 
streikende arbeidere eller ungdommen 
på gata, en skole som er forma etter 
kapitalens behov, imperialismen, 
krigen og det borgerlige diktaturet. 
Dette gjelder alle de andre partiene, 
enten det er Høyre, Senterpartiet, AP, 

epå 
kort tid . Men i denne 
fireårsperioden blir det teke av
gjerder som peikar langt ut 
over stortingsperioden fordi ol
jen for alvor kjem inn i øko
nomien. Difor er dette kanskje 
det viktigaste stortingsval i 
dette hundreåret. 

SV eller «NKP». Og det gjelder uan
sett om kandidaten er en gammel 
pamp som har slitt Stortingets tabu
retter i en mannsalder eller en ung
domsstreber som har solgt sjela si for 
et fett levebrød som politiker i borger
skapets tjeneste. Kåre Willoch eller Per 
Kristian Foss, Trygve Bratteli eller Sid
sel Rønbeck - det er ett fett. 

«Historisk valg» 
Fra alle kanter vil du bli fortalt at 

dette valget er et spesielt viktig og 
skjebnesvangert valg. Arbeiderpartiet 
kaller det et helt avgjørende valg -
med AP-seier vil vi få det strålende, 
mens hele vår tilværelse vil bli snudd 
opp ned hvis det blir en såkalt «borger
lig» seier. Lengst av alle i borgerlig 
valghysteri har SV's formann Berge 
Furre gått. Han har erklært at dette er 
et «historisk valg» - ja, kanskje det 
viktigste i dette århundret! 

_ Hvilken sannhet er det de vil skjule 
bak disse store orda? For det første 
skal de gi inntrykk av at det er de som 
bestemmer i Norge, ikke kapitalistene. 
Dette forsøket på å skjule at Norge er 
et kapitalistisk klassediktatur, deltar 
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alle de andre partiene i. For det andre 
skal det skjule det faktum at om det er 
Høyre eller AP som sitter med 
regjeringsmakta, så betyr det ingen 
forskjell for arbeidsfolk. Uansett 

hvilken regjering som blir stabla opp 
etter valget, vil vi fortsatt få sånne 
«goder» som I 0% prisstigning i året, 
politivold mot streike.vakter og 
kapitalens ødeleggelse av natur og 
miljø. 

RV: FOR KLASSEKAMP OG 
SOSIALISTISK REVOLUSJON 

Når Rød Valgallianse sier at Stor
tinget ikke har makta og at valget er et 
narrespill, hvorfor deltar vi da sjøl? 
RV stiller for å utnytte valget til å føre 
fram en revolusjonær linje i skarp op
posisjon til alle de andre partiene. Vi 
vil avsløre at parlamentarismen er et 
system der arbeiderklassen, for å 
bruke orda til Marx og Lenin, får lov 
til «å avgjera med års mellomrom kva 
for medlemmer av herskarklassen som 
skal undertrykkja og halda folket nede 
gjennom nasjonalforsamlinga ... » 
Sånn som situasjonen er i Norge i dag, 
når vi best fram med denne avsløringa 
ved sjøl å delta i valget. 

Avslør det parlamentariske spillet 
Rød Valgallianse vil bruke valg

kampen til å avsløre det parlamenta
riske systemet som et skalkeskjul for 
kapitalistisk utbytting og diktatur over 
arbeidere og arbeiderungdom. RV vil 
avsløre de partiene som kaller seg 
«sosialistiske», men som bare ønsker å 
administrere kapitalismen, nemlig AP, 
SV og «NKP». RV vil reise kamp mot 
de imperialistiske supermaktene USA 
og Sovjet og all imperialisme. Vi vil 
vise at det ikke går noen annen vei til 
sosialismen enn den væpna revolu
sjonens v_ei og propagandere for . 
sosialismen og proletariatets diktatur. 
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HVA -HAR KAPITALISMEN 
Å BY UNGDOMMEN? 

Borgerskap-et tuter oss øra fulle om 
hvor bra vi har det og hvor stor fram
gangen i landet er. Stemmer dette med 
virkeligheten hva har egentlig 
kapitalismen å tilby arbeiderung
dommen? 

Mens regjeringa skryter av «bor
timot full sysselsetting», sitter et sted 
mellom 20 000 og 30 000 ungdommer 
med to sterke hender som de ikke får 
brukt til annet enn å bla i Aftenpostens 
annonsesider. I en sånn situasjon roper 
revisjonistene i «KU» på flere skole
plasser. Kurine regjeringa, som ønsker 
å skjule arbeidsløsheten blant ung
dom, ønske seg et bedre «krav»? Vi 
har ikke bruk for skoleplasser for å få 
ned køene på arbeidskontorene - vi 
krever jobb! 

«Demokrati» og «samarbeid» - store ord 
Byråkrater i skoleledelse og departe

menter slår om seg med st9re ord om 
«demokrati» og «samarbeid». «Demo
kratiet» deres i praksis får vi se ved at 
alle avgjørelser blir tatt over hodene på 
elevene. De bestemmer om elevene 
skal få sitte inne i friminuttene--' om det 
skal være tillatt å røyke på skolen, om 
skolen skal ha veggavis, skoleavis, 
hvem som skal være redaktør for 
skoleavisa (!) osv. Ikke engang sin 
egen organisering får elevene be
stemme sjøl. Pampene har bestemt at 
det skal være elevråd ved hver skole og 
at de demokratiske allmøtene bare kan 
være rådgivende, i den utstrekning de 
overhodet kan avholdes! 

Ikke minst bestemmer byråkratene 
hva vi skal lære. At vi lever i en retts-
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stat, at politiet er til for alles ve og vel, 
at streik er skadelig, at Jesus lever, at 
historia består av konger og keisere, at 
Lenin og bolsjevikene var masse
mordere, at USA er demokratiets 
fremste forsvarer og verdens frelser. 
Det er sånne løgner borgerskapet fyller 
i huene på ungdommen. 

Stovner i Oslo - et eksempel 
Ikke engang i fritida er ungdommen 

sine egne herrer. Borgerskapet ønsker 
dyre restauranter og diskotekter for å 
sløve ned og tjene penger på ung
dommens fritid. Stovner i Oslo er et 
godt eksempel. Her har kommunen 
satt opp en haug med betongklosser og 
pressa en middels stor norsk by inn i 
dem - 15 000 ungdommer bor "i 
strøket! Etter hard kamp er det i dag 
endelig åpna et par ungdomsklubber 
som er åpne et par dager i uka. De an
dre dagene i uka er ungdommen over
latt til seg sjøl .- På T-banesenteret får 
de ikke være. Prøver de å oppholde seg 
der blir de møtt av et privat borgervern 

Stovner i Oslo 
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som skyter med gasspistol på 25 cm 
hold! Ved kiosken får ungdommen 
bare stå akkurat når de skal handle, 
plenene blir «ødelagt» hvis du går på 
dem ... 

I Bergen, Trondheim, Sandefjord og 
Oslo har ungdommen ført harde kam
per for ungdomsklubber. Borger
skapets svar er politivold. Hammers
borgungdommen blei møtt med 130 
politimenn, bikkjer, hester og terror
gruppa. På Stovner herjer det 
fascistiske borgervernet. I Bergen 
svinger politimester Rynning-Thøn
nesen pisken. På T-banen i Oslo slår 
purken med våte skurefiller og ba
tonger med blyinnlegg! 

Jenter er spesielt undertrykt 
Under kapitalismen er kvinner og 

unge jenter spesielt undertrykt, bl.a. 

gjennom det enorme reklamepresset. 
Du skal bruke Sentex under armene og 
på tærne, Schwarzkopf i håret, 
akkurat den spesielle øyenskyggen, OB 
plus (for den syns ikke!) når du n~r 
mensen .. . du får ikke engang be
stemme sjøl når du vil ha barn (da 
skulle du tenkt på at det sikreste er å si 
«nei»)! 

Er ikke jentene grovt underbetalt 
nettopp fordi de er jenter i tillegg til at 
de er arbeidere? Jo! Kvinneunder
trykking er fast knytta til 
kapitalismen. For borgerne er kvin
nene nyttige som «representative hus
truer» og i den grad de kan øke pro
fitten - hva gjør ikke en naken kvin
nekropp for salget av en sportsbil eller 
ei flaske whisky? ' 

Dette er det kapitalismen har å by 
ungdommen. 

VI MÅ SJØL REISE KAMPEN 
Rød Valgallianse mener ung

dommen sjøl må gå til kamp mot un
dertrykkinga om vi skal få forbed
ringer . RV vil støtte og lede denne 
kampen. 

Hammersborg skole 

Kampen om Hammersborg skole er 
et eksempel på en slik rettferdig ung
domskamp som RV støtter. I lang tid 
førte ungdom og andre folk i strøket 
en heltemodig kamp mot . pamper og 
byråkrater for å bevare den gamle 
skolen som husa både et gymnas og en 
ungdomsklubb. Borgerskapet satte i 
verk den største politiaksjonen på flere 
tiår for å få revet skolen. RV var aleine 
om å støtte ungdommen og stemme 
mot riving i bystyret! 

MLLt . :':,:."-'·,>r·'· .,.-

Sist år: 60 000 elever i kamp 
for nynorske lærebøker 

Skoleelevene fører en rettferdig 
kamp for nynorsken i skolen. Kampen 
har holdt på i mange år og Stortinget 
er blitt pressa til å gjøre et prinsippved
tak om at nynorske lærebøker skal 
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foreligge til samme tid og pris som på 
bokmål. Når Stortinget i dag bevilger 
mange millioner for lite til at disse 
planene skal kunne realiseres, viser det 
hvor alvorlig borgerpartiene tar dette 
sjølsagte kravet fra tusenvis av skole
elever. Bare elevenes egen kamp og 
kontinuerlig press gjennom aksjoner 
og boikott kan gi seier i nynorsksaka. 

I Oslo ligger husleiene i yrkesskole
elevenes hybelbygg på mellom 400 og 
800 kroner! Lån og stipend blir ikke 
utbetalt før i månedsskiftet novem
ber / desember - men husleiene venter 
ikke et halvt år! For borgerpolitikerne 
er dette et minimalt problem i forhold 
til det merarbeidet det vil være for 
byråkratene å utbetale penga ved 
skolestart. Dette er kravet fra yrkes
skoleelevenes og lærlingenes interesse
organisasjon, YLI. Bare en sterk og 
slagkraftig elevaksjon kan presse gjen
nom kravet. 

SVs svar: STYRK BYDELSPOLITIET 

Likeens er det med politivolden. Vi 
blir ikke kvitt polititerror ved å ap
pellere til borgerlige politikere av 
Berge Furre-typen - de borgerlige 

politikerne stemmer jo sammen hvert 
år om å heve bevilgningene til politiet. 
I Oslo går SV til og med inn for bydels
politi! T-baneungdommen har forstått 
dette og danna en permanent aksjons
komite mot politivold. Dette er den 
eneste farbare veien. 

Sjølbestemt abort nå 
Kampen for sjølbestemt abort er et 

skoleeksempel på at bare undertrykte 
gruppers egen kamp gir seier. I over 60 
år har arbeiderkvinnene reist dette 
kravet, og i like mange år har borger
skapet trenert det. Sist gang saka var 
oppe i Stortinget var det SV-represen
tanten Otto Hauglin som sørga for at 
sjølbestemt abort ikke blei vedtatt ved 
lov. Mens SV i valgkampen ropte på 
gatehjørner og i pressa: «En stemme 
på SV er en stemme for sjølbestemt 
abort!», sørga de sjøl for å sabotere 
kravet! Dette er et skoleeksempel på 
hvordan opportunistene i SV mis
bruker og tråkker på massebevegelsen 
for rettferdige krav. 

RV vil gå i spissen for å reise ung
dommens krav og vi vil støtte all ung
dom som reiser kamp mot · under
trykkinga og urettferdigheten. 

VI KJEMPER FOR SOSIALISME 
Borgernes skremmebilde 

Det sosialistiske samfunnet som Rød 
Valgallianse kjemper for, hvordan vil 
det egentlig bli? Borgerne sier det vil 
bety undertrykkelse av folket, byrå
krati, økonomisk tilbakegang og et 
grått og trist samfunn. De maler et 
skremmebilde av sosialismen for at 
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folk lettere skal avfinne seg med dette 
systemet der de har makta og flertallet 
er undertrykt. 

Sovjet idag: et fascistisk diktatur 

I propagandaen bruker de stadig 
Sovjet og de landa Sovjet kontrollerer 
i øst-Europa . Det er å bruke 
kapitalismen til å skape mistru til 
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sosialismen! I disse landa har en ny 
overklasse av byråkrater og direktører 
tatt makta fra arbeiderklassen. Ar
beiderne og ungdommen er utbytta og 
undertrykt der som her. Forskjellen er 
at disse landa kaller seg sosialistiske. 
Men de er det ikke. De er statskapita
listiske, og diktaturet der er ikke 
sosialisme, men det nye borgerskapets 
fascistiske diktatur over folket. Rød 
Valgallianse tar like skarp avstand fra 
systemet og undertrykkinga i disse lan
da, som vi gjør fra kapitalismen og un
dertrykkinga i vest. 

Albania - et lysende eksempel 

Det fins virkelige sosialistiske land. 
Sånne land er Kina og Albania. 
Albania er et lite land. Før revolu
sjonen i 1944 var det blant de fattigste i 
Europa. Alt nå er levestandarden gan
ske høy. Det fins ingen arbeidsløshet 
fordi, økonomien ikke drives etter pro
fitten, men etter folkets beste. Siden 
50-åra har prisene stått stille, og på 
noen varer som f.eks . medisiner har de 
gått kraftig ned. Samtidig som landet 
har blitt industrialisert, med store stål
verk og avanserte fabrikker, har jord
bruket gått framover og stadig mer 
jord gjøres dyrkbar. Fra en voldsom 
undertrykking før, er kvinnene blitt 
frigjort både i samfunnet og i familien . 

Proletariatet har makta 

Noen vil si, «dette er vel og bra, men 
hvilken pris må albanerne betale?» Er 
det demokrati i Albania? Ja, for ar
beidere og bønder, for ungdommen og 
hele folket er det et sosialistisk demo
krati som i motsetning til i Norge 
verken er formelt eller innskrenka på 
alle bauger og kanter. I Albania har ar
beidsfolk makta, ikke bare noen be
grensa rettigheter. I hele samfunnet 
gjennomføres arbeiderkontrollen, der 
vanlige arbeidere valgt fra golvet, kon
trollerer at fabrikkene, skolene og 
departementene drives i folkets 
tjeneste. Alle har rett til å kritisere 
myndighetene, rektor eller ledelsen på 
bedriften, og disse har plikt til å svare 
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på kritikken. Folk i høye stillinger som 
prøver å rane til seg makt og egne for
deler, blir avslørt av folket og avsatt. 
Bøndene har frivillig slutta seg sam
men i kollektivbruk og omvandla lan
dsbygda fra fattigdom og privat eien
domsrett til sosialisme og velstand. 

Dette er et system som er virkelig 
demokratisk, 'i motsetning til det 
kapitalistiske diktaturet, der arbeids
folk til nød kan si meninga si, men der 
de må rekne med å bli trakassert av be
driftsledelsen og kanskje få sparken. 
Og hvis de kjemper for retten sin blir 
de overfalt av kapitalistenes politi. 
Eller der ungdommen har «friheten» 
til å stå arbeidsløs og henge på en T
banestasjon, og «friheten» til å bli jaga 
derfra av purken eller private vakt
korps. 

Frihet for de mange -
undertrykking for de få 

Men heter det ikke proletariatets 
diktatur? Diktaturet vil si at arbeids
folk har makta, og at de vil forsvare 
denne makta og den friheten den gir 
dem mot reaksjonære som vil opprette 
det kapitalistiske diktaturet over fler
tallet igjen. Det vil si at den gamle 
overklassen og de som prøver å skaffe 
seg maktposisjoner for å undertrykke 
folket, og agenter for de imperialis
tiske landa, blir holdt nede. Alterna
tivet til dette er å overgi sosialismen 
med åpne øyne, for borgerskapet vil 
hele tida prøve å gjenvinne makta. 
Proletariatets diktatur betyr ikke at 
alle må være enige, eller at de som er 
uenige blir fengsla eller undertrykt. 
Blant folket hersker demokratiet, 
overfor fienden hersker diktaturet. 

SUPERMAKTENE USA OG SOVJET 
RUSTER TIL KRIG 

To rovgriske supermakter kjemper i 
dag om verdensherredømmet. USA 
har fått konkurranse av det tidligere så 
stolte sosialistiske Sovjet som i dag er 
ei fascistisk imperialistmakt. Sjøl om 
det finnes mange store og små im
perialistmakter - Norge er en av dem 
- så står USA og Sovjet i en sær
klasse. Bare disse to har styrke til å 
slåss om verdensherredømmet. 

USA: Vietna'!l, HeUas,_Chile 

La oss se litt på supermaktenes for
bytelser det siste tiåret og begynne med 
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USA. I 1967 gjorde spionasjeorganisa
sjonen CIA kupp i Hellas med en 
militærjunta som marionette. Fra be
gynnelsen av 60-åra til de blei feid på 
sjøen av en mektig folkekrig i 1975 , 
dreiv USA-imperialismen den største 
terrorkrigen verden har sett mot 
folkene i Indo-Kina . I 1973 lagde USA 
blodbad i Chile. President Allendes 
lovlig valgte regjering blei styrta av 
fascisten Pinochet - bakmennene satt 
igjen i Washington. 
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Sovjet: Tsjekkoslovakia, Angola 

21. august 1968 våknet det tsjekko
slovakiske folket opp til lyden av sov
jetiske tanks som rulla gjennom 
gatene. Okkupasjonen er snart 9 år 
gammel, men fortsatt holder 75 000 
sovjetiske soldater quislingen Husak 
ved roret. Fra 1970 til 1975 var den 
sovjetiske sosialimperialismen aktiv på 
quislingen Lon Nols side i Kampuchea. 
Bresjnev brøyt ikke forbindelsene med 
Lon No! før frigjøringshæren inntok 
Pnomh Penh! I 1975 reiv folket i 
Angola seg løs fra den portugisiske 
kolonialismen etter lang væpna kamp. 
Friheten blei ikke langvarig. Super
maktene kunne ikke tåle et fritt og 
demokratisk Angola. Idet folket stod 
klart til å ta fatt på gjenoppbygginga 
av landet, begynte supermaktene å 
pøse moderne krigsmateriell inn i lan
det. En kunstig splittelse . oppstod i 
folket og en krig mellom supermaktene 
var i gang på Angolas jord. Ved hjelp 
av tusenvis av cubanske soldater vant 
sosialimperialistene krigen og gjorde 
Angola til en nykoloni i im
perialismens jerngrep. 

Supermaktene truer Norge 
På samme måte er Norge trua av 

supermaktene, USA -imperialismen 

kontrollerer store deler av norsk indu
stri og har gjennom NATO sikra seg 
kontrollen over det norske militær
apparatet. På den andre sida gjør 
sosialimperialismen krav på den nor
ske øya Svalbard og har bygd opp en 
miltær helikopterbase der! I forhand
lingene om delelinje i Barentshavet 
nord for Norge vil Bresjnev rane til seg 
155 000 km 2 norsk havområde i ett 
jafs! 

Supermaktene ruster villere enn 
noen gang, og bare de mest innbitte 
forsvarerne av imperialismen kan 
påstå at de ruster for noe annet enn 
krig. Alt tyder i dag på at super
maktene vil starte en tredje im
perialistisk verdenskrig. Hvis super
maktene starter en sånn krig vil de 
uunngåelig gå tapende ut av den. Over
alt vil folkene kaste okkupantene ut 
ved hjelp av langvarig folkekrig. 

RV støtter kampen folkene over hele 
verden fører mot imperialismen. Sam
men med verdens folk skal vi knuse 
imperialismen for alltid. Kina, Albania 
og de indo-kinesiske folkene er strålen
de eksempel i denne kampen. 

USA bak Chile-kuppet 
Sovjet i Tsjekkoslovakia 
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STEMMESEDDELEN FORANDRER 
INGENTING 

Norge er et diktatur der kapitalist
klassen har makta og bruker den til å 
undertrykke og utbytte oss som går på 
skole eller arbeider. Kapitalistene har 
den økonomiske makta ved at de eier 
fabrikkene, bankene osv. All økono
misk virksomhet er til for deres profitt. 
Finner de at en fabrikk ikke lenger er 
lønnsom for dem, legger de 'bare ned 
etter å ha tjent millioner på ar
beidernes slit der i årevis. Også staten 
er kapitalistisk. Den statlige industrien 
utbytter arbeiderne, og den dirigeres 
av hva kapitalistene trenger og pro
fitten er i henda på byråkrater som 
tjener eller som sjøl tilhører borger
skapet. Et godt eksempel på en sånn 
«statskapitalist» er Arve Johnsen, AP~ 
pamp og direktør i Statoil. Under hans 
ledelse drives storkapitalistisk rovdrift 
på ressursene mens arbeidsfolk sliter 
seg ut og risikerer liv og helse akkurat 
som i Phillips og Esso. 

Borgerskapet har også den politiske 
makta . Hele samfunnet er bygd opp 
for å tjene deres interesser og sikre at 
flertallet jobber for dem. I skolen opp
dras vi til lydighet overfor 
kapitalismen og drilles i propagandaen 
om den «demokratiske velferds
staten». Undervisninga skal gjøre oss 
til dyktige og lojale arbeidere, og sam
tidig skille ut en elite som skal bli neste 
generasjons undertrykkere. På jobben: 
Hvem har makta - sjefene eller ar
beiderne? Enhver arbeider veit svaret. 
Når arbeids«giverne» nekter radikale 
arbeidere jobb eller sparker folk som 
fagorganiserer seg for å kjempe for 
sine interesser - hva annet er det enn 
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eksempler på borgerskapets diktatur? 
Når politi i hundretall blir satt inn mot 
streikevakter som da bryggearbeiderne 
i Oslo gikk til streik for å beholde 
lønna si, og de tyr til brutal vold for at 
streikebryterne skal få losset båtene 
for rederne - hvilken klasse tjener da 
politiet? 

Arbeidsfolk har tilkjempa seg endel 
rettigheter. Men når borgerskapet ser 
makta si trua, nøler de aldri med å av
skaffe disse rettighetene og innføre 
fascistiske tilstander. Alt i dag forbe
reder de seg. De har oppretta et eget 
opprørspoliti som er blitt satt inn mot 
streikende arbeidere, mot Hammers
borgungdommen og mot progressive 
demonstrasjoner. Med alle de borger
lige partienes støtte, rustes voldsmakta 
(politi og militære) kraftig opp. «For
svaret» trener i å slå ned arbeidere, det 
er blitt offentlig avslørt. Fascister som 
sprenger bokhandler i lufta og stikker 
ned ungdommer med kniv, beskyttes 
av politiet. Dette er bare en forsmak på 
hva de forbereder! 

Stortingsvalget: 
hva skal· undertrykkerne hete 

Stortinget skal tjene til å innbille 
folk at vi har et virkelig demokrati. 
Men Stortinget har ingen virkelig 
makt. Valga avgjør ikke hvem som 
skal ha makta i Norge, bare hvem som 
skal sitte og f orva/te borgerskapets 
makt. Stortinget strør sand på de be
stemmelser som alt er tatt i direktør
kontorene i Oslo, Stockholm eller New 
York. Som f.eks. da Sveriges største 
kapitalist, Wallenberg, la ned gruva i 
Knaben på Sørlandet og reiv vekk hele 
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-

«Hva skal undertrykkerne hete?» 

livsgrunnlaget for kommunen. Kom
munestyret kunne bare takke og 
bukke. 

Stortinget er også en del av 
kapitalistenes stat. På Stortinget sitter 
reaksjonære politikere som er blitt 
valgt ved å framstille seg som folkets 

Fra arbeidskontoret i Oslo. 

Chile - og «den fredelige vegens» fallitt 
Bare RV sier at for å få makta i sam

funnet må arbeiderklassen sammen 
med alle andre arbeidende mennesker 
gjøre revolusjon og innføre 
sosialismen, proletariatets diktatur. 

/ !J,1. 
r/4t 

~· . 

representanter. De lever på ryggen til 
arbeidsfolk, vel beslått med høye 
lønninger og forskjellige «blå-kort»
ordninger. Stortinget tjener aktivt 
borgerskapets interesser med arbeider
fiendtlige lover og andre tiltak som 
skal sikre utbyttinga. 

AP, SV og «NKP» sprer aktivt den 
borgerlige løgnen om at arbeidsfolk 
kan vinne over borgerskapet med 
stemmeseddelen. I et par år var Chile 
deres viktigste propagandanummer, -
Chile skulle bevise at i land med parla-
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mentariske system var det ikke nød
vendig med revolusjon. Generalenes 
kupp reiv grunnen under denne propa
gandaen. Men disse borgerlige ar
beiderpartiene prøver fortsatt å selge 
de samme råtne varene. I virkeligheten 
har de ingen planer om sosialisme. De 
vil at arbeidsfolk skal gi sin stemme 
sånn at de kan sette seg på regjerings
taburettene og administrere kapita
lismen. 

AP,SV OG <<NKP>> 

RV kjemper mot alle ideer om 
sosialisme gjennom stemmeseddelen. 
Så lenge arbeidere og ungdom har til
tru til sånn propaganda, vil borger
skapet fortsette å herske og folket vil 
fortsatt være undertrykt. Derfor er RV 
det eneste revolusjonære alternativet. 
Alle som vil at kapitalismen skal hives 
på historias skraphaug, må vende 
ryggen til AP, SV og «NKP» og slutte 
opp om Rød Valgallianse! 

ER BORGERLIGE PARTI 
Borgerskapet kunne ikke bli sittende 

med makta om de ikke hadde sine 
håndtlangere i arbeiderbevegelsen. 
Bare med partier som under dekke av å 
gå inn for sosialismen tjener borger
skapets og imperialismens interesser, 
har det vært mulig for kapitalismen å 
bestå. I Norge heter disse partiene AP, 
SV og «NKP». 

AP - viktigste partiet for monopolkapitalen 

Arbeiderpartiet har i flere tiår vært 
det viktigste partiet for borgerskapet i 
Norge. AP sto bak innmeldinga i 
NATO og prøvde å få oss inn i EEC. 
Under AP-regjeringa har kapitalen 
gode kår: Reallønna settes ned gjen
nom kombioppgjør, verdens største 
konserner får herje fritt med arbeids
folks liv og Norges ressurser på olje
feltene. Sjukepleierelevenes utdanning 
forverres gjennom Stortingsmelding 
13. Bevilgningene til nynorske lære
bøker holdes nede, men kapitalistene 
får tilskudd til åta ungdom i jobb for å 
utbytte dem! Opprørspoliti sendes mot 
ungdom og streikevakter mens korrup-
12 

te AP-bosser som blir grepet i skatte
fusk slipper å betale tilbake. Interna
sjonalt samarbeider AP varmt med 
verdens mest reaksjonære stater, 
supermaktene USA og Sovjet. AP 
handler med det rasistiske Sør-Afrika, 
melder oss inn i IEA og driver fram 
norsk imperialistisk utbytting av andre 
folk. 

Sånn er Arbeiderpartiet - et reak
sjonært parti. Nå står de på hue for å 
få folk som er i ferd med å gjennom
skue dem til likevel å stemme på dem 
til valget. Bare RV avslører AP og sier: 
A-regjering er lik B-regjering. En 
stemme på AP er en stemme for 
monopolkapitalen og imperialismen. 

LØIJNSMofTA6 
MA AV('µoR.T 
V.-SE MODE 
~ON i ÅRl 
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SV - støtter Sovjet, angriper streikende 

arbeidere, sviker ungdommen 
SV har villet framstille seg som et 

radikalt parti som står i motsetning til 
AP. Likevel framstiller SV Arbeider
partiet som et «sosialistisk» parti. De 
sprer myten om at AP-regjeringa er 
«bedre» enn en annen borgerlig 
regjering. SV kaller også Sovjet for 
«sosialistisk» og støtter bl.a. Sovjets 
angrepskrig i Angola. Etter den rett
ferdige streiken ved Linjegods i Oslo sa 
SV's formann at arbeiderne hadde 
«misbrukt» streikevåpenet! SV går 
imot streikestøttekomiteene og går 
imot all virkelig støtte til streikende ar
beidere. F.eks. stemte SV mot støtte til 
J øtulstreiken i Oslo samorganisasjon 
og mot støtte til bryggearbeiderne i 
kommunestyret. I NGS går de imot 
opposisjonsgruppene og samarbeider 
på denne måten i virkeligheten med 
Unge Høyre. De hetser mot YLI og 
spiller sammen med Unge Høyre, AUF 
og den reaksjonære splittelsesorga
nisasjonen YES. De sprer myten om 
fredelig overgang til sosialismen. SV er 
et borgerlig «arbeiderparti» som vifter 
med røde flagg, men som motarbeider 
klassekampen og den progressive ung
domsbevegelsen og støtter opp om 
Sovjets sosialimperialisme. SV er ikke 
noe «alternativ» for arbeidsfolk og ar
beiderungdom . 

«NKP» - 110% tro mot de nye 
tsarene i Moskva 

Det såkalte «NKP» er et tvers gjen
nom svart og reaksjonært parti. Det er 
11,00/o lydige overfor herskerne i Mosk
va. «NKP» går til og med imot kravet 
om at Sovjets 75 000 okkupasjonssol
dater skal trekkes ut av Tsjekkoslo
vakia! De er AP-regjeringas mest 

- Ditt råd til Jøtul-arbeiderne 

► blir da t'f fra hva du' her har l 
sagt? 

- Kast streikekomiteen. Gjen-~ 
innsett klubbstyret. Søk kont.akt . 

~•med avd. 1. ' 
I m. . m • 

- ■ :nZ~ - -

logrende tilhengere. Når arbeidere 
streiker, som på Jøtul i fjor , oppf~rdra 
«NKP» dem til å kaste sin egen streike+ 
komite og overlate sakene til LO
pampene. Når «NKP» snakket om 
sosialisme mener de kapitalistisk stats
drift under borgerskapets diktatur. 

finansiert av millioner i statsstøtte 

Alle tre borgerlige «arbeider
partiene» lever på millioner i penge
støtte fra den borgerlige staten. I til
legg raner særlig AP store summer fra 
fagforeningskontingenten : Når de ber 
om din stemme, er det for å fortsette 
sin reaksjonære politikk på Stortinget 
og i regjering. Når de blir stilt til an
svar for sine reaksjonære handlinger, 
kommer de med alle slags utflukter om 
at det var et «arbeidsuhell», en 
«beklagelig, men nødvendig priorite
ring», «til alles beste» eller lignende. 
Dette må du lære deg å gjennomskue. 
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BLI MED I VALGKAMPEN 
DELTA I ·RV-GRUPPENE 

Rød Valgallianses valgkamp skiller 
seg fra alle de andre partienes valg
kamp. Mens de kjemper om taburet
tene og sprer falske valgløfter for å 
sikre seg bein, står RV for aktiv støtte 
til de kampene folk fører både før og 
etter valget. Du trenger derfor 
framgang for RV, og RV trenger deg 
og din hjelp. Alle som støtter Rød 
Valgallianse, kan og bør ta et tak for at 
det eneste revolusjonære og sosia
listiske alternativet skal nå fram til 
mange. Hva kan du gjøre? 

Rv-grupper 

• Bli med i en RV-gruppe. Sånne 
grupper skal dannes på skoler, arbeids
plasser, i boligstrøk osv. Alle som sym
patiserer med RV kan bli med i ei grup
pe, delta i diskusjoner der og ta et tak, 
stort eller lite, i gruppas utadretta ar
beid. 

Arranger konfrontasjonsmøter 

• Arrangere konfrontasjonsmøter 
mellom RV og et eller flere andre par
tier. Det er viktig å få istand slike kon
frontasjoner overalt hvor det er mulig 
å samle folk. 

Prøvevalg i skolen 

• Arrangere prøvevalg på skolen. 
På ungdomsskoler, gymnas, yrkes
skoler osv . over hele landet bør det 
arrangerers diskusjoner og prøvevalg 
før valget. På den måten kan RVs 
politikk bli kjent blant alle elevene, og 
de borgerlige løftepolitikerne fra SV til 
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ALP kan avsløres. Derfor er det viktig 
å kreve at det blir laga sånne prøve
valg. Alle som støtter RV kan reise for
slag om prøvevalg på skolen eller i 
klassen, og kontakte RV for hjelp til 
innledninger o.l. 

Spre RV-matriell 
• Spre Rød Valgallianses materiell 

til medelever, arbeidskamerater og 
venner. Benytt alle anledninger til å 
legge fram og diskutere RVs politikk 
med folk du omgås eller treffer. På 
den måten får RV tusentalls agitatorer 
til å føre ut den revolusjonære 
politikken. 

300 000 til RV, 700 000 til Oktober 

• Støtte RV-innsamlinga. 

RV har stilt som mål å samle inn kr. 
300 000 til Rød Valgallianse og 
700 000 til Forlaget Oktober. Også her 
skiller RV seg fra de andre partiene 
som mottar millioner i støtte fra den 
borgerlige staten. RV går prinsipielt 
mot slik støtte og bygger politikken på 
støtten fra tusener progressive og 
revolusjonære. Alle bør derfor «gi så 
det svir» til RV, og .samle inn penger 
blant andre som støtter RV. 

Alt vi klarer å samle inn utover det 
som går til valgkampen, går til 
Oktobers klassikerplan for å styrke 
spredninga av den revolusjonære 
teorien. 
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RV UTELUKKA FRA NRK -
REIS PROTESTER 

RV er blitt utelukka fra valg
sendingene i radio og TV ved hjelp av 
en spesialregel med sensur av RV som 
eneste mål. 

I 1973 deltok RV med samme rettig
heter som de andre partiene. I 1975 
vedtok NRK nye retningslinjer. Først 
var kravet at partiene skulle stille lister 
i kommuner som dekka 1/ 4 av 
befolkningen. Da det viste seg at RV 
fylte dette kravet, blei retningslinjene 
endra på nytt sånn at «partiene må ha 
vært representert på Stortinget i en av 
de to siste Stortingsperiodene». 

Dette er et grovt angrep på ytrings
friheten i Norge. RV er i dag det eneste 
landsomfattende parti som stiller lister 
i alle fylker som er utelukka fra NRK
sendingene. 

Reis kraftige protester mot NRK
ledelsen. Samle blei støtte for RVs 
krav: Alle registrerte og godkjente par
tier som stiller lister i et flertall av 
fylkene og som kan dokumentere en 
landsomfattende organisasjon, skal ha 
lik rett til å delta i de vanlige riksnett
og distriktssendingene og utvida sen
detid for lokale lister i valgkampen. 
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BLI MED I RØD UNGDOM OG 

NORGES KOMMUNISTISKE STUDENTFORBUND 

AKP(m-1) har to landsomfattende ungdomsorganisa
sjoner - Norges Kommunistiske Studentforbund (NKS) og 
Rød Ungdom. NKS er organisert på alle de høyere lære
stedene i landet, mens Rød Ungdom fins i boligstrøk, på 
skoler og på arbeidsplasser. Rød Ungdom og NKS er de 
eneste organisasjonene som sprer lærdom om arbeider
klassens kamperfaringer og kommunistisk teori blant ung
dommen. Rød Ungdom og NKS er aleine om å reise ung
dommen til kamp mot supermaktene og all imperialisme. 
Ta kontakt med det lokale laget av Rød Ungdom eller NKS. 
Styrk den kommunistiske ungdomsbevegelsen! 

Send bidrag til 

Kampfondet, . 

Postboks 9152 Vaterland, 
Oslo1 

Postgiro: 2 20 81 30 

RIJDE FANE . J 
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