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Forsvar arbeidsplassene. Arbeid til alle 
Trondheim kommune finnes det en Andelen av byens yrkesaktive i indu-

« tiltaksnemnd ». Staten pålegger også strien avtar. Nøkkelbedrifter er i fare-
kommunene å ba beredskapsplaner for sonen: 
å begrense arbeidsledigheten . Men Bevar TMV; Ranheim, lia Jern med 
kommuneledelsen gjør ikke annet ennå full arbeidsstyrke! 
toe sine hender, mens bedrifter ned leg- Bygg ut nye industriområder i 
ges og ledigheten øker. Vi tror ikke at Trondheim! 
kapit alismen kan gi alle som ønsker det Trondheim komrr.uen har gang på gang 
arbeid. Men noe kan gjøres : Til høsten avslått rimelige faglige krav fra kom-
vil kanskje 500 mann bli ledige i bygge- muneansatte, f.eks. i Trafikkselskapet 
bransjen. Samtidig er boligkøen lenger og i brannvesenet. RV vil prøve å ta 
enn noensinne, det er mange på dag- opp ansattes krav i bystyret: 
hjem, sy kehjem, idrettsanlegg, m.m. Støtt de kommuneansattes faglige 
RV krever derfor: kamp! 

Full sysselsetting i bygning: 
Kraftig opptrapping av 
byggevirksomheten! 

Mange ungdommer begynner på yrkes
skolen bare fordi de ikke får arbeid. 
Men hva skal de gjøre etterpå? RV kre
ver: 

Opprett lærlingeplasser med 
offentlig støtte! 

De siste årene har Heisport og Trokofa 
flyttet ut av byen. Lade fabrikker er i 
fare. Dette er industri med mest kvinne
lige ansatte. Trondheim har svært få til
bud til kvinner som det er. I stedet for å 
bygge nye arbeidsplasser i distriktene, 
skal de altså tas fra byen! «Distriktsut
bygging?? » RV krever: 

Forsvar kvinnearbeidsplassene i by
en. La kvinnene slippe til på 
«mannsarbeidsplassene». 
Ingen utflytting av arbeidsplasser 
fra Trondheim! 

Når private bedrifter ikke lenger 
skaffer nye arbeidsplasser, så får kom
munen oppfylle politikernes valgløfter. 
Det er også nok av uløste oppgaver: 
Hjemmehjelp og hjemmesykepleie, fle
re daghjem, styrket kollektivtrafikk. Så 
derfor: 
Opprett flere kommunale arbeids
plasser! 
Bedrifter som permitterer ansatte 
skaffer seg en indirekte statsstøtte, si
den de kan holde arbeidsstokken uten 
lønnsutgifter. Samtidig må permitterte 
oppsagte arbeidere leve på en trygd som 
er 30-40% lavere enn netto lønn. Be
driftene bruker ofte innskrenkninger 
som påskudd til å kvitte seg med ansat
te de «ikke liker» , i strid med ansienni
teten. 
Ledighetstrygd skal tilsvare 90% 
av full lønn! 
Stopp bedriftenes spekulasjon i per
mitteringer! 
Ansiennitet skal følges ved oppsi
gelser! 

Redd Trondheims bymiljø 
SOM EN TYV OM NATTA: søker å få sine skjendelsesgjerninger ut-
I den stille påskeuka, før klokka seks ført i det skjulte. 
om morran og med politibeskyttelse - I de fire åra RV har sittet i bystyret 
det er Trondheim kommune som er på har vi støtta og fremma krava til vel-
farten og hugger trær i Lademoenpar- foreninger og bymiljøgrupper. I åra 
ken . Slik har det blitt i Trondheim nå. som kommer vil vi kjempe for følgende 
Kommuneledelsen er redd folket og for- standpunkter : 
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Styrk kollektivtrafikken 
Bevar trikken - Bygg ut hurtiggå
ende trikk til nye bydeler 

. Ingen takstøk_ninger i Trondheim 
Trafikkselskap 
Ingen bygging av parkeringshus i 
Midtbyen 
Planlegg og bygg ut samordna 

gang- og sykkelvegnett over hele 
Trondheim 
Bevar Bakklandet og Lademoen 
som boligområder 
Nei til Ytre Ringveg 
Bevar Bymarka og Estenstadmarka 
Nei til bruk av politi mot bymiljø
aktivister 

Bolignød og boligdyrtid 
Er en skikkelig bolig luksus i dagens 
Trondheim? Skal folk godta at kommu
nens og regjeringas krisepolitikk ram
mer grunnleggende behov som behovet 
for bolig? Rød Valgallianse svarer NEI. 
Mens det i I 976 ble tatt i bruk ca. 1800 
nye boliger i Trondheim, lå tallet i fjor 
på vel 1000. Den nye kommuneplanen 
foreslår 900 boliger årlig i de nærmeste 
åra. Boligkøene vil vokse, arbeidsløshe
ten i bygning vil øke og grunnlaget for 
grov prisspekulasjon vil være lagt. l 
dag er prisnivået på Katten 130 000 i 
innskudd og 1200 i husleie . Hvem byg
ges det for? Hvordan skal arbeidsfolk, 

ungdom eller pensjonister greie bolig
presset? Rød Valgallianse vil kjempe 
for å forandre dette systemet. Derfor 
krever vi: 

1800 nye boliger årlig i Trondheim 
Full rehabilitering av eldre bolig
områder - Nei til riving 
Totale boutgifter må ikke overstige 
20% av nettolønna 
Senk husbankrenta til 2,5% 
Byggelån direkte i Husbanken 
Full momskompensasjon 
Innskuddslån i Husbanken 

Ingen nedrustnig av helse- og sosialsektoren 
Med storindustrien, med økende ar
beidstempo, med forurensninger påfø
res folk sjukdommer som før var 
ukjente. Arbeidsløshet og konkurranse
jag har ført mange inn i situasjoner 
hvor rusgiftmisbruk eller sjukehusopp
hold har blitt resultatet. 

Å kjempe mot at folk slik skal påfø
res lidelser koster penger, men kommu
nen har ikke vært villig til å prioritere 
dette . Eldre, funksjonshemmede, so
sialhjelpsmottakere, barn og ungdom 
må nøye seg med kummerlige kår i 
mange tilfeller. l år er det barneår. Li
kevel opplever vi at RV alene forsvarte 
kravet om 580 barnehageplasser i 1979. 
Våre viktigste krav til helse- og sosial
politikken er : 
Gratis daghjemsplasser til alle barn 
Bygg ut 580 daghjemsplasser pr. år i 
neste 4-årsperiode 
Rett til vikar fra første sykedag i 
d;ighjemmene 
30 nye stillinger i hjemmehjelpen 

hvert år i neste 4-årsperiode 
Bygg ut 400 nye trygdeboliger innen 
utgangen av 1981 til eldre og funk
sjonshemmede med tilhørende ser
viceordninger 
Bygg nye sykehjem på Havstein og 
Brundalen 
30 nye stillinger i primærlegetjene
sten neste 4-årsperiode. Kommunalt 
tilsatte leger 
21 nye stillinger innen helsesøster
tjenesten innen 1981 
Sosialhjelpen opp på normene for 
folketrygden 
Bevar E.C. Dahls Stiftelse som fød-
seisklinikk 
Ingen reduksjon av stillinger ved re
gionsykehuset. Alle engasjements
stillinger gjøres om til faste stillin
ger 
Legg ned Reitgjerdet - behandling 
ikke tvang 
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Ungdomskrav 
Skaff ungdommen arbeid Ta bakmennene i narkotikabransjen 
Flere lærlingeplasser i industri og Nei til politivold 
byggebransjen · Økonomisk støtte og øvingslokale 
Arbeidsløshetstrygd til all ungdom til amatørkulturen 
uansett arbeidserfaring Styrk prevensjonsveiledninga i sko-
Ungdomsklubber i alle bydeler, i leverket 
første omgang på Sverresborg, Pap- Storstilt utbygging av yrkesskolen 
penheim og Buran Maksimum 20 elever pr. klasse 
39 ukers åpningstid på klubbene grunnskolen 
300 000 kr. i året til utstyr og vedlike- Økte bevilgninger til skolemateriell 
hold ved de eksisterende klubbene Ingen nedlegging av skoler i gamle 
Styrk ungdomskontakten: To nye stil- bydeler 
linger hvert år. 12 stillinger innen 1986 Trygg barnas skolevei 

Idrettskrav 
Økt offentlig støtte til idretten - la 
ikke idretten bli kjøpt opp av pri
vatkapitalen. 
Økt driftsstøtte til idrettsklubbene 
-100 kr. pr. aktivt medlem i året. 
Utvid åpningstida i hallene i helgene 

og i ferier 
Bygg ut Huseby svømmehall i 1980 
Bygg ut idrettsanlegg i de nye byde
lene: Saupstad idrettsfelt (Huseby/ 
Flatåsen/ Kolstad), Leira idrettsfelt 
(Stu bban/ Risvollan/ Vestlia) 

Trondheim kommune - underbruk under 
staten - overklassen ved roret 

Trondheim kommune er en underordna 
del av statsapparatet. 90% av kommu
nens økonomi er styrt av Staten. Som 
Staten er kommunen et redskap for de 
ledende kretser av kapitaleierklassen. 

Innafor kommunen er det en liten 
kjerne av folk som egentlig styrer og be
stemmer. DET ER HELDAGSPOLITI
KERNE som ordfører, kommunalråder, 
kommunaldirektører, finansrådmann 

· med lønn på 150-160 000 i året. Jk__ 
kan bestemme fordi de kan arbeide med 
politikk på heltid og har en stab av eks
perter i ryggen. De nyter en rekke privi
legier slik som gratis buss, gratis kino, 
gratisadgang til idrettsarrangement og 
svær betaling for sine politiske verv. 

Makteliten er plassert i og kontrolle
rer i stor grad de viktigste råd, utvalg og 
styre i kommunen. Samtidig er mange 

plasert i styre og representantskap i ka
pitalistiske bedrifter i byen. Deres loja
liteter vil derfor knyttes til pengefolka 
sine interesser. De er ikke representati
ve for interessene til det store flertallet 
av folket i byen. 

Heller ikke bystyret er representativt 
for folket i byen. I 1975 ble 62 menn 
valgt inn i bystyret. Bare 6 av disse titu
lerte seg ·arbeider. Av disse igjen er 3 

_ klubbformenn og en formann i Sam
org. 

Det store antallet politiaksjoner de 
siste åra mot folk som protesterer mot 
kommunens bolig- og veipolitikk, viser 
at kommunen i stigende grad kommer i 
utakt med befolkninga. Politaksjonene 
viser også at makthaverne til syvende 
og sist baserer sin politikk på bruk av 
vold for å presse sin vilje gjennom. 

Finnes det penger? 
«Ja, vårt parti støtter så absolutt denne 
saken, men dessverre så finnes det ikke 
midler ... ». - Har du hørt derine melo
dien før? Rød Valgallianse godtar ikke 
argumentasjonen om at det ikke «fi n
nes penger». 

For det første forverrer staten kom
munenes økonomi. Dette skjer gjen
nom reduserte utlån, pris- og lønsstopp, 
devaluering av krona. Dette har gitt 
Trondheim et ekstra tap på 70-80 mill. 
kr. på et par år. Samtidig pålegges 
kommunene flere og flere oppgaver 
som krever midler. Denne statlige ut
pressingspolitikken finnes det et svar 
på: å gjøre opp budsjettet med under
skudd, og på denne måten tvinge staten 
til å gi kommunen flere midler. RV står 
aleine om dette synet i bystyret. 

For det andre brukes det store beløp 
til saker som ikke tjener folks interes
ser : Den forhatte raseringa av minne-

parken på Lademoen ble satt i gang for
di det var blitt 3 mill. «ti l overs» på veg
budsjettet. Formannskapet bruker 
30 000 kr. til å gasse seg på julebord. 
På riksplan ser vi det samme: Regjerin
ga var villig til å satse 1 milliard på ak
sjespekulasjon i Volvo. Milliarder av 
kroner ligger bundet i tankere i opplag 
fordi redere får bruke disse pengene i et 
vanvittig konkurransespill. 

I det kapitalistiske Norge finnes det 
nok av penger. Men de sløses bort og 
forbrukes av dem som har nok fra før. 
Mens mange eldre fryser og sulter fordi 
de mangler noen skarve hundrelapper. I 
et slikt samfunn er snakket om «mang
lende midler» bare hyk leri . 

På denne bakgrunn vil RV kjempe 
for bevilgning til en sak ut fra behovet 
som er tilstede. Vi godtar ikke de ram
mene som staten og borgerskapet setter 
for hva kommunen kan bruke. 

., 
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Mot rasisme og nynazisme, for ytrings
frihet og demokratiske rettigheter 

Når kapitalismen er inne i en økono
misk krise, så begynner igjen nazistiske 
krefter å røre på seg. De danner terror
bander som skal skremme arbeiderklas
sen og radikale mennesker fra å kjempe 
for sine krav . De sprer rasistisk propa
ganda for å sette norske arbeidere opp 
imot dem fra den 3. verden. 

Myndighetene gjør svært så lite for å 
stoppe denne virksomheten, enda Nor
ge har undertegnet en FN-konvensjon 
som setter forbud mot rasistiske organi
sasjoner. Staten praktiserer sjøl rasisme 
ved at den har innført en innvandrings
stopp som nesten bare brukes mot far
gede innvandrere. 

RV krever: 

Forby nazi-organisasjonen 
«Norsk Front» 
Opphev innvandringsstoppen 
Fulle demokratiske rettigheter for 
fremmedarbeidere 

Politivektektene for Trondheim setter 
forbud mot at sjøl en skarve løpeseddel 
kan deles ut uten å søke politiets tillatel
lse. Mange ganger blir tillatelse avslått 
fordi en butikkeier eller en bedrift «ikke 
liker politikk» i sin nærhet. På denne 
måten blir ytringsfriheten uthult. RV 
var aleine om å stemme mot politived
tektene da de ble behandlet i bystyret. 

RV tar også avstand fra at politi set
tes inn for å tvinge gjennom rasering av 
eldre bydeler, eller for å hjelpe bedrif
ten mot arbeidere i en streikesituasjon. 

For mange ansatte i kommunen er 
det smått bevendt med ytringsfrihet på 
jobben: Ansatte på sosialkontoret 
f.eks. har ikke lov til å klage offentlig 
på dårlige arbeidsforhold. 

RV krever : 
Full ytringsfrihet på offentlig sted 
Nei til politibruk i boligkonflikter 
og på arbeidsplasser 
Full ytringsfrihet for kommunalt 
ansatte 

Mot supermaktene USA og Sovjet 
Den siste større NATO-øvelsen på 
norsk jord foregikk i Midt-Norge. USA 
planlegger nå å stoppe et mulig sovje
tisk angrep i dette området. Sovjet er på 
offensiven i verden i dag, mens USA 
trenges tilbake. Sovjet står bak Viet
nams invasjon i Kampuchea og bom
bingen av Eritrea. Sovjet øker stadig si
ne styrker i øst-Europa og på verdens
havene. USA måtte nylig gi opp sin vik
tigste bastion i Asia, Iran. 

Denne forskyvningen av styrkefor
holdet mellom de to supermaktene gjør 
Sovjet mer og mer aggressiv. Norge 
opplever dette i fullt monn , med rakett
øvelser og rovfiske i Barentshavet , 
grensekrenkinger på Finnmarkskysten, 
ulovlig militær opptrapping på Sval
bard . Sjøl om dette er alvorlige fram-

tidsutsikter, så nytter det ikke lukke øy
nene. Om Sovjet skulle angripe Norge, 
vil RV oppfordre til langvarig for
svarskrig mot okkupanten. 

I dag vil RV kjempe mot alle forsøk 
på å svekke folks åråvkenhet mot Sov
jets aggresjonspolitikk. Vi vil protestere 
mot sovjetiske «vennskapsbesøk» i 
Trondheim, som bare har til hensikt å 
dysse opinionen i søvn . ... 

RV går inn for en forsvarsstrategi 
som bygger på at det norske folket sjøl, 
og ikke imperialistmakta USA, skal 
føre krig mot sovjetisk okkupasjon. 

RV vil kjempe for å styrke beskyttel
sen av sivilbefolkninga mot storkrig (i 
Trondheim er det i dag en helt elendig 
dekning av tilfluktsrom). 

Støtt frigjøringskampen i den 3. verden 
«I kommunepolitikken skal man ikke ta 
opp internasjonale saker», sies det. 
Men hva skjedde i bystyret like etter Is
raels invasjon i Sør-Libanon? Bystyret 
vedtok med stort flertall å sende vara
ordføreren på vennskapstur til Israel. 
En ting er å støtte til krigs- og ekspan
sjonsstaten Israel. Noe annet blir det 
med støtte til afrikanerne i Azania (sør
Afrika) der skolebarn blir drept av ku
lene til hvite politifolk . For da Rød Val
gallianse foreslo støtte til PAC (frigjø
ringsbevegelse i Azania) og å invitere 
P ACs Norgesrepresentant på informa
sjonsturne i kommunen, så b!e forsla
get stemt ned . Slik driver bystyreflertal
let i Trondheim «internasjonal poli-
u k k » .... . . 

Som eneste parti i bystyret står RV 
for konsekvent støtte til frigjøringsbe
v_egelsene. Men vi støtter ikke alt som 
vifter med etiketten «frigjøring». Når 
Vietnam invaderer Kampuchea og kal
ler dette frigjøring, så er dette det mot
satte. Når den «sosialistiske» juntasjef 
Mengistu i Etiopia bomber Eritrea med 
splintbomber og napalm fra Sovjet, så 
er dette like forbrytersk som det USA 
gjorde i Indokina. 

Støtt frigjøringsbevegelsene 
Nei til USA og S9vjets innblanding 
i andre land 
Nei til sovjetisk imperialisme kamu
flert som «frigjøring» 
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For et sosialistisk Norge 
Rød Valgallianse arbeider for et sosia
listisk Norge . . Der skal produksjonen 
legges opp etter: en helhetlig plan, hvor 
atle bedriftene i la.ndet inngår. Bedrifte
·ne vil produs·ere i vissheten om at pro
duktene vi-I få avsetning. Kan vi lage et 
produkt sjøl så vil vi . lage det :i Norge. 
Klær og _sko, biler og motorer skal lages 
i landet. Importen skal styres slik at det 
ikke bare blir argumentet om at «de la
ger det billigere i utlandet» som avgjør 
om et produkt kan lages i Norge. Jord
bruket skal utvikles slik at vi blir sjøl
berga med de fleste matvarer . 

Det blir altså ikke lenger bare bedrif
tens profitt som avgjør dens framtid. 
Trenger samfunnet produktet? Trenger 
stedet arbeidsplassene? Er produksjo
nen natur- og miljøvennlig? Slike ting 
avgjør. Og NB! det er arbeidsfolk og 
andre arbeidende mennesker som skal 
ha det siste ordet. Kapitaleierne og leve
brødspolitikerne skal ikke bestemme 
mer. De skal bli satt til produktivt ar
beid i stedet. 

For samfunnslivet vil sosialismen be
ty virkelig demokrati, ikke det skinnde
mokratiet vi har idag: Valgte represen
tanter på alle nivå i samfunnet skal 
kunne avsettes til enhver tid av sine vel
gere . Ingen privilegier: og arbeiderlønn 
til representanter og administratorer. 
Disse. skal også delta jevnlig i produk
tivt arbeid for å holde kontakten med 
grasrota. Forbud mot oppsigelser og 
full ytringsfrihet på arbeidsplassen. Ar-

beiderne skal sjøl velge lederne i bedrif
ten. Full forsamlings- og demonstra
sjonsfrihet. Vanlige arbeidsfolk i by og 
distrikt skal ha førsteretten til å slippe 
til i aviser og kringkasting. Full streike
rett. Arbeid og aktiviseringstilbud til 
ungdommen, full ytringsfrihet i skolen. 
Religionsfrihet, skille kirke/stat. 

Men veien til dette samfunnet er van
skelig. Borgerskapet er såpass framsyn
te at de veit at en økonomisk og politisk 
krise kan føre til så stor folkelig mis
nøye at makta deres kommer i fare. 
Derfor vedtok «arbeidern-partiet og de 
andre borgerlige partiene unntakslover 
i 1950. Disse lovene gir myndighetene 
rett til å innføre militærdiktatur i landet 
hvis de mener «rikets sikkerhet» er 
truet. Det er derfor å kaste folk blår i 
øynene å innbille dem at borgerskapet 
vil gi fra seg makt og eiendom frivillig 
etter vedtak om «sosialisme» på Stor
tinget! 

Det er også bløff å framstille stats
drift under kapitalismen som skritt i 
«sosialistisk retning», slik Høyre, DNA 
og SV og NKP gjør: Arbeiderne på 
Jernverket i Mo i Rana har like lite å si, 
like uttrygge arbeidsplasser, minst like 
dårlige arbeidsforhold, som arbeidere i 
en privat bedrift. 

RV stiller derfor parolene: 

Nei til DNAs statskapitalisme! 
Kjemp for revolusjon og sosia
lisme! 

-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■--• • 
• 
I • 

I 
• Hva.er Rød Valgallianse? • 

I 
I Rød Valgallianse er en sammenslutning • I av partiet AKP(m-1) og uavhengige so-
• sialister. Målet for Rød Valgallianses 
I politikk er sosialismen. 

• 
mest mulig slagkraftige. I 

Rød Valgallianse skiller seg prinsip- • 
pielt fra de andre partiene på en rekke I 
områder: • 

- Som eneste parti går RV inn for å I 
oppheve parlamentarismen og innføre • 
et mer direkte demokrati I 

• En stemme til RV er en stemme til 
I uredde talsmenn i bystyret som ikke lar 
• seg stanse av makthavernes reglement, 
I trusler eller regler for «takt og tone» i - Som eneste parti går RV konse- • 
• kommunale organ. Kommunen blir kvent inn for å oppmuntre og hjelpe I 
I brukt mot folket og RV er innstilt på å fram masseaksjoner for å presse saker i 
• avsløre enhver korrupsjon, maktmis- gjennom i bystyret • 
I bruk eller urett fra makthavernes side . - Som eneste parti går RV mot pri- I 
I
• En stemme til RV er en stemme på -vilegi_~~ til folkevalgte og mot betaling • 
• talsmenn som konsekvent vil fremme for offentlige verv. I 
I arbeiderklassens krav i bystyret, som vil - Som eneste parti går RV mot å • 
• oppfordre til og selv delta i masseaksjo- godta reglene for stemmeplikt og taus- I 
I ner og som kan være nyttige med råd og hetsplikt som gjelder for parlamenta- • 
• vink slik at masseaksjonene kan bli risk arbeid i kommunale organ. I 
I • 
-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-~ 
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