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Pl TV? 
-Arbeiderpartiet er et 
stort og ansvarlig parti, 
sa statsminister Gro 
Harlem Brundtland i TV 
onsdag kveld. Ansvarlig 
overfor hvem? På ny kunne 
hun love at industrieierne 
skulle få lavere investe
ringsavgift, altså mindre 
skatt. Minstepensjonistene 
ble avspist med at de skal 
«prioriteres» mer enn 
lønnstakerne. Et meget bil
lig løfte i en tid da reallønna 
synker! Og sykehuskrisa 
avfeide hun med at vi har 
et for høyt ambisjonsnivå. 
Og dette kaller DNA «en 
sosial profil»! 

Gir blallen i 
1aø1oreninøenes kritikk 

Reallønna har sunket 
tre år på rad. Streike
retten likvideres gjen
nom tvungen voldgift. 
Det er lønnstak og den 
lokale forhandlings
retten feies til side. 

Hva svarte statsmin
isteren da hun ble min
net om de faglige pro
testene mot denne ut
viklinga.Jo, hun «opp
fatter det ikke som noen 
kritikk av regjering og 

parti». Hun ser «a vslap
pet på dette» og mener 
at det bare er «forhold 
som noen forbund har 
vært opptatt av». 

Klarere kan hun ikke 
demonstrere at DNA
lederne gir blaffen i pro
testene. De klager over 
manglende solidaritet. 
Men de fagorganiserte 
opplever at hele grunn
laget for fagforenings
arbeidet ødelegges. 

Lønnsstoppen ble avløst 
av innskrenkninger i 
den lokale forhandlings
retten. Årets oppgjør 
har brakt tvungen vold
gift og tak på lønnsglid
ninga. Høstens indeks
forhandlinger er feid til 
side med en kortvarig 
prisstopp { og prissjokk 
1. januar), samt noen 
kroner i kortvarig skat
telette. 

Derfor brer mistilliten 

seg, både mot LO-ledel
sen og DNA-regjeringa. 
RVs mål er å føre denne 
protesten inn på Stortin
get. Vi krever gjenreis
ning av den frie forhan
dlingsretten, og for
bundsvise oppgjør uten 
statlige diktat og ram
mer. Prisstoppen må 
forlenges over år::;skif
tet og omfatte statlige 
og kommunale avgifter. 
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Nei til nedtr.ap,pW.g 
av helsevesenet! 

S~gur~ Allern, redaktør av K l,assekampen, er R Vs stortingskan
didat i Oslo. 

Store nedlegginger truer 
nå helsevesenet. Steng
ing av barneavdelinga på 
Aker Sykehus er varsla. 3 
av avdelingene på Dike
mark foreslås stengt. 
Deler av barnepsykia
trien skal avvikles. 

Lista er sørgelig lang. 
Årsaken er enkel. Oslo 
mangler 130 millioner for 
å fa helsevesenets bud
sjett til å gå opp neste år. 
På landsbasis trengs det 
800 millioner for å opp
rettholde dagens helse
tjenestetilbud. 

Statsministeren påstår 
at disse pengene ikke fin
nes. Men Rød Valgalli
anse kan påvise at dette 
er bløff. De pengene som 
trengs for å berge Oslos 
helsevesen unna nedtrap
ping er mindre enn 1-en 
-prosent av statens 
overskudd i fjor. Det var 
nemlig 15,2 milliarder. 

Og det er ikke bare 
staten som er rik: 
- Eierinntektene i norsk -

l 
industri (utenom olje-
virksomh~ten) økte fra 
vel 7 mil!larder i 1979 til 
over 9 :milliarder i 1980. 
-Og oljeselskapene fikk 
beholde en profitt på over 
9 milliarder. Tre av disse 
milliardepe ble med reg
Jermgas velsignelse 
straks ført ut av landet. 

Høyre har sjølsagt gitt 
sin fulle støtte til at helse
vesenet skal bygges ned 
og til den politikken som 
gjør de rike enda rikere. 
I Stortinget har de støtta 
DNA-regjeringa.I Oslo 
bystyre stemte hele 
DNA-gruppa sammen 
med Høyre da den siste 
nedskjæringa i helse
vesenet ble vedtatt 21. 
maiiår. 
RV krever: 
- SkattleJg oljeselskap
ene og industrimoonopo
lene hardere. 
-Bruk av statsoverskud
det for å opprettholde hel
sevesenet og trygge and
re fellesgoder. 

På lide å ørotesterel 
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SADU 

RV er en virkelig opposi
sjon mot angrepene på 
folks levekår. 

Men vi .gjør mer enn å 
prate. - RV støtter også 
aktivt fagbevegelsens og 

·" andre gruppers kamp 
mot lønnsnedslag og an
grepene på forhandlings
og streikeretten. 

Dette ble en av konklu
sjonene i utspørringspro
grammet med Kjersti 
Ericsson mandag kveld. 

.. 
PATV? 

Kjersti Ericsson, nr. 1 på lista i Akershus, svarte for RV i Fjernsynet mandag 

På tide å protestere! 
Gang på gang spurte pro
gramlederne om RV også 
støtter aksjoner som 
«bryter med lovlig fatte
de vedtak». De fikk klart 
svar. RV vurderer først 
og fremst om ei sak er 
rettferdig. Når fagorgani
serte streiker for lønns
krav eller demokratiske 
rettigheter, så støtter vi 
dem, sjøl om Arbeidsret
ten i sin vane tro, døm
mer aksjonen for tariff
stridig og ulovlig. 

Kjersti Ericsson tok og
så opp statens egen be-

J. @I '* ' 

handling av lover som be
driftsledere og borger
skapet synes er brysom
me. Arbeidsmiljøloven 
undergraves gjennom di
spensasjoner og regjerin
ga har sjøl varslet at be
driftenes profittinteres
ser, skal være overord
net. 

Som vanlig i utspør
ringsprogrammer med 
RV kom de obligatoriske 
spørsmålene om revolu
sjonen. Når RV er gjest i 
studio, setter NRK sin 
ære i å snakke om vold. 

Men spørsmålet om 
vold burde nå heller stil
les til borgerskapet: Vil 
de akseptere å miste 
makta, pengene og posi
sjonen, når et flertall 
blant arbeidsfolk ønsker 
et annet samfunnssy
stem? 

Kjersti Ericsson trakk 
også fram et konkret ek
sempel på regjeringas 
«lov og orden» . I Alta ble 
det satt inn 600 politifolk 
for å fjerne demonstran
ter som aksjonerte for 
den samiske nasjonens in-

teresser. Politioperasjo
nen kosta 60 millioner 
kroner, nok til å løse hel
sekrisa i f.eks. Hordaland 
fylke. 

I følge sykehusloven er 
det offentlige forplikta til 
å drive de sykehus befol
kninga har behov for. Li
kevel ble Krohgstøttens 
og Betaniens sykehusdrift 
nediagt. 

Og ingen skal si at re
gjeringa satte inn politi
styrker eller millioner for 
å forhindre det! 
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Os\o Rød Va\gal\ianse 
ARK\VEKSEMPLAR 

ra ontoret 

- Partienes val mttef er""'7"akt e. men tten ffl'k"·~-nge 
politikken beskrives i de interne papirene som det 
ikke var meninga at velgerne skulle få se - før etter 
valget, sier redaktør Sigurd Allern, som er Rød Val-
gallianses stortingskandidat i Oslo. 

- Det er et bystyrevedtak som ONA, Høyre og 

satte på buss og sporvei må sies opp. Trafikktilbu- \ 
Kr.F. gikk sammen om, som kan føre til at 900 an-

det må reduseres med en tredjedel. 

Valgløftene 
avsløres 

mai 1981. Da vedtok by
styret at kommunens til
skudd til baneselskapene 
skulle reduseres fra 350 
millioner kroner i år, til 
270 neste år . DNA, Høyre 
og Kr.F. stemte sammen 
om dette . Nå kommer 
regninga for dette vedta
ket på bordet: Trafikan

-Enkelte orstadsbaner 
nedlegges 

Alle partiene er offisielt 
((veldig for kollektivtra
fikkem>. Spørsmålet er 
hvem som skal betale 
regninga. I alle andre fyl
ker enn Oslo, betaler Sta
ten en del av driftsutgifte-

ne. Rød ·valgallianse har 
flere ganger fremmet for
slag om at Oslo må kreve 
statstilskudd på linje med 
andre fylker. Vi har sagt 
at uten slikt tilskudd vil 
Oslos kollektivtrafikk 
bryte sammen. De andre 
partiene sier de er enig, 
men hver gang saken 
kommer opp, stemmer de 
imot. 

Sist det skjedde var 21. 

På kort sikt å 900 ansat
te i Sporvei 1n og bussels
kapene sies pp. Skal by
styrets reg estykke gå 
opp, må de 900 være vekk 
fra lønningslista allerede 

tene skal svi med dårlige- DETTE ER RVs KRAV: 
re trafikktilbud. Sporvei- -Ingen reduksjon at tra-
sadministrasjonen sier i fikktilbudet. 
et internt notat, at dette -Fastfrysing av takste-

på sikt vil føre til: ne. -Vesentlige takstøknin- -Ekstrabe ·1gning og 

Kla,sekamP"" """"'"' Si· ger. statsstøtte M resten av 
g,,ed Allem, "n,. 1 pd RV· -Bytrikken må antakelig 1981. 
lista i Oslo, og RV"' ''""". fjernes og et nytt og -Full statsstøtte til kol· 

i januar. 

Les m er om den· 
ne saken i Kl,asse· 
kampen. 

:

1
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Si DU TV I GÅR? 
Venstre vil ha ny 
kurs, og vil forøvrig 
føre en politikk for 
de svakeste, fattig
ste og armeste blant 
oss. 

Det lød så vakkert 
at vi rent kom på 
gråten, før denne 
«radikale» pol i 
norsk politikk kon
kluderte: - Derfor 
vil Venstre ha en re-

-gjering av Høyre, 
Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet. 

Hjelp! 

Det. <<radikale>> venstre 
. . 

- garantist tor Høvre 
· Hjelp, fordi Venstres 
Hans Hammond Ross
bach i går lovet null øre 
i generelle lønnstillegg. 
Rossbach sa .nei til 
statsoppgjøret fordi 
10% lønnsøkning var for 
mye, et . år da vi kan 
vente opp mot 17% pris
stigning. På toppen av 
det hele krever Venstre 
mer bruka v voldgift. 

• Hjelp, fordi Rossbach i 
går tok kraftig avstand 
fra bruk av sivil ulydig
het i Alta. 

• Hjelp, fordi Venstre sier 
de er imot atomvåpen, 
og for atomfrie soner, 
samtidig som Rossbach 
holdt fast på sin uttalel
se: «Hovedpillaren i 
NATOs støtte til Norge 
er atomvåpengarantien 

fra NATO». 
• Hjelp, fordi Venstre sier 

de er mot oljeboring i 
nord, samtidig som 
Venstres ordfører i 
Rossbachs hjemby, Kri
stiansund, vil ha helårs
boring på Haltenban
ken. 

• Hjelp, fordi Venstre sier 
at kvinnen skal ha siste 
ordet i abortspørsmål. 

Likevel vil Venstre støt
te ei regjering som har 
plass til Kristelig Folke
partis fanatiske mot
stand mot sjølbestemt 
abort. 

• Ei stemme til Venstre 
er ei stemme til Kåre 
Willoch som statsmini
ster, til ei samarbeids
regjering som Høyre vil 
dominere. 
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Nei til lønnstak 
og tvungen voldg· 

• RV går mot lønnstaket 
og støtter de faglige 
aksjonene mot dette. 
Lønnstaket er et over
grep mot f~gbevegel
sen, og ei undergra
ving av den frie for
handlingsretten. Vi er 
prinsipielt motstande
re av tvungen voldgift i 
tariffoppgjørene. 

Venstre krever økt 
bruk av voldgift og er 
til og med tilhenger av 
lønnsstopp. 

• RV krever at statso
verskottet skal brukes 
til a hindre sjukehus
nedleggelser og annen 
sosial nedrustning. Vi 
går inn for at prisstop
pen også skal gjelde of
fentlige priser og av
gifter. Venstre ønsker 
seg nå økte strømpri
ser og vil samtidig 
trekke oljemilliardene 
ut av statsbudsjettet. 
Dette må føre til enda 
mer skatt, og færre fel
lesgoder. 

• RV støtter Alta-
aksjonene og mener at 
bruk av «sivil ulydig
het>, ha~ vært helt nød
vendig for å stanse 
myndighetenes over
grep mot den samiske 
nasjonen. Venstre, 
som har gått mot ut
bygging, svikter nå 
Alta-kampen gjennom 
å ta avstand fra ~ivil 
ulydighet i Alta. 

• RV ser det som sin 
oppgave å peke på lik
hetstrekkene mellom 
ei borgerlig og ei AP
regjering. Når valget 
er over vil Ile føre den 
samme politikken i ve
sentlige spørsmål. Vi 
ser det som vår oppga
ve å være npresentant 
for protestbevegelsen 
mot denne politikken. 

Venstre har nå endt 
opp som garantist for 
ei Høyre-regjering 
med Willoch som stats
minister. 

I 13 år har Tsjekkoslovakia vært under 
Sovjets jernhæl. Men motstanden lever i 
folket, og støtten markeres i Oslo: 

• Sigurd Allern holder appell kl. 16.00 
ved RVs valgbu. 

ULgillavOslo RV, Bernt Ankers gatet:ib.Tlt: 41 40 32 . 

(Like ved nedgangen til Natio alteat
ret stasjon). 

• RV oppfordrer: Vis din motst od mot 
Sovjets ekspansjonspolitikk. Bli med 
21. augustkomiteens demonstrasjon
stog fra Youngstorget kl. 17 .oo.1 
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Jo.Benkow 
bløffet om helsevesenet 

Fjernsynets utspørring av 
Høyres formann onsdag 
kveld, kunne like gjerne vært 
sendt på Barne-TV under titte
len: «I kosekroken med onkel 
Jo». 

Ett eksempel: I følge Jo Be
nkow vil Høyre slett ikke skjæ
re ned i helse- og sosialsekto
ren. Men i Stortinget har Høy
re, sammen med DNA, nekta 
å bevilge de 800 millionene 
som skal til for å opprettholde 
samme helsetjenestetilbud i 
år som i 1980. 

I Albert Nordengens Oslo 
planlegges nedlegging av bar
neavdelinga på Aker, senge
avdelinga på Legevakta, og en 
serie liknende tiltak. 

Slik bløffer Benkow om Høy
re og helsevesenet! 

Oslo Børs: 
Aksjene stiger i takt med 

Høyres gallup 
-Høyre er ikke lenger de 
bedrestiltes parti, men et 
bredt folkeparti, sa Jo Be
nkow. At Høyre har økt 
velgeroppslutninga er 
kjent nok. Men det endrer 
ikke en tøddel på innhol
det i Høyres politikk ; den 
vil nå som før ha som mål 
å tjene bedriftseierne mot 
fagbevegelsen. Økning av 
rikfolks formuer settes 
foran kollektive og sosiale 
goder. . 

Innholdet i Høyres et- , 
terhvert så slunkne skat-

tepakke sier det meste 
om dette. Minimale lettel
ser for lønnstakere med 
gjennomsnittlig industri
arbeiderinntekt, store for 
de i 2-300 000 kronersklas
sen. Og sjøl$agt: Ny senk
ning av bedriftsbeskat-
ninga. · . 

Dette er Høyres mål i 
en periode der eierinntek-

. tene har økt enormt. I in
dustrien kom inntektene i 
fjor opp i nesten 10 milli
arder, 25 prosent mer-enn 
året før . Mangelen på re-

ntetak gir spekulantene 
nye muligheter til å slutte 
seg til nullskatteyternes 
rekker. Alt dette forsva
rer Høyre. Og mye vil ha · 
mer! 

Når fagbevegelsen 
slåss for lønna, står Høy
re på NAF sin side. Når 
sykehus legges ned, ser
verer Høyre de økonomi
ske argumentene som 
skal forsvare dette . Slik 
det skjedde da Krohgstøt
ten og Betaniens sykehus
senger forsvant i Oslo. Nå 

skal Willoch & Co. reduse
re standarden i helsesek
toren ytterligere, for , som 
de sier, å bekjempe infla
sjonen. Skam i livet eier 
de iallefall ikke. 

Høyre er et klasseparti. 
Dette veit industrieierne, 
banksjefene og andre rik
folk . Derfor stiger aksje
ne på Oslo Børs hver gang 
Høyre gjør ett hopp på 
gallupen. 
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oørtor er 
~-~;,~:~i:~"1111 + 1are sant 
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r--1114~,0m· - L:::J Næringslivet har fatt 

G K • h-._ • - s.tQJje skattelettelser, 
« ro og are» ar bl.a. nedsatt investe-
vært valgets store ringsavgift. Gjett hvem 
mediaballong. Sjøl- so~ sto sammen om 

gt f • d t . det . sa 1nnes e ogsa □Bokostnadsutvalget og 
nyanser mellom regjeringa foreslår nå 

NA at arealtilskottet skal 
Høyres og D S fjernes, slik at det blir 
politikk. Men de er full moms på boliger, og 
heller mindre enn a~ ~usbankrentB; etter 

e1 tid skal opp pa mar-
mellom de andre kedsnivå. Høyre støtter 
borgerlige partie- dette. 

D I oljepolitikken er det ne. 

Vi vil minne om: 
□Fjorårets usosiale skat

tereform ga de lavtløn
te noen få kroner, mens 
de med de høyeste inn
tektene fikk langt stør
re lettelser. Høyre og 
DNA sto sammen om 
det. 

litt krangel om Statoils 
rolle . Men Gro Harlem 
Brundtland konstaterte 
i juni at hennes parti vil 
stemme for Høyres olje
politikk, akkurat som 
Høyre har stemt for 
DNAs . 

□Utbygging av Alta-elva 
er også en felles hjerte
sak for Gro og Kåre. 

□ Støtten til NATO
vedtaket om utplasse
ring av nye atomvåpen 
kom både fra Høyre og 
DNA. 

Derfor vil en stemme til 
RV være en stemme til 

□Gjennom tre år har re
allønna sunket. Kjøpek
rafta har gått ned for de 
fleste. Fagbevegelsens 
rettigheter er angrepet 
med lønnstak og tvun
gen voldgift. På ny har 
Høyre og DNA stått 
sammen. 

støtte for kampen mot Sigurd Allern. redaktør av K/,assekampen, 
denne høyre-politikken. er RVs stortingskandidat i Oslo. 

H: 
Med USI mol et 

nas1ona111orsvar 
At Høyre og DNA står sammen i forsvarspolitik
ken er velkjent. Men Høyre legger nå likevel sær
skilt vekt på å være på linje med Pentagon. Høy
repolitikere har bagatellisert produksjon av 
nøytronvåpen som et «indre amerikansk anlig
gende». 

Høyres linje er at USA skal føre «forsvarskrig» 
med atomvåpen i Norge, samt urealistiske pla
ner om amerikanske troppeforsterkninger i til
felle et sovjetisk angrep. RVs syn er at Norge bør 
trekke seg ut av felleskommandoen til NATO nå, 
og at det bør bygges opp et sterkt, nasjonalt for
svar uavhengig av NATO. 

Utgitt av Oslo RV, Bernt Ankers gate 6b, tlf.: 4l 40 32_ 

Tante anenøost 
lille øønl 

No~ge har fått sin Kim Il Sung: Hør are på be
skrivelsen av statsministerkandidaten i Norges 
største avis : «En knivskarp ener, en s~lvskreveri 
leder, den skarpeste og mest konsekvente, utsøkt 
dannelse, en rikt utrustet personlighet, Eneren, 
osv,osv». l 

Det sies at Aftenpostens politiske redaksjon 
starter dagen med knebøyinger for portrettet 
av statsministerkandidaten. 

......... ,.. ....... 
STE 
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SADU SVPATV? 
SV har mer og mer tatt farvel 
med arbeiderklassen, konsta
terte Sørebø før TV
utspørringa av Berge Furre. 
SV-lederen prøvde seg ikke 
med noe dementi. Ja, Furre 
ville ikke engang gi noen klar 
og utvetydig støtte til de fagli
ge protestaksjonene mot LO
ledelsen. Men programleder
ne fikk da presset han til å si 
seg enig «i det saklige innhol
det». 

Sosialisme og revolusjon er 
ikke begreper noen finner 
grunn til å nevne i SVs sels
kap. Nasjonalisering er resep
ten, og Furre garanterer at 
det ikke blir for dyrt. Og arbei
derne skal få økt ansvar. 

Klassekamp? Nei, her drei
er det seg om reformer som 
skal skape en kapitalisme 
med mer menneskelig ansikt. 

Når SOviel 
skal <<garantere>> tred 

Forsvars- og fredspoli
tikk ble som ventet hoved
tema i utspørringa fredag 
kveld . Furre startet med 
en bløff: SV er aleine om 
å si nei til bruk av atom
våpen i krig. Han vet at 
RVs program går mot 
NATO-politikken med 
innføring av kjernefysi
ske stridsmidler i en 
krigssituasjon. 

Men en ting begynner 

SV heldigvis på å bli nok
så aleine om: en politikk 
for atomfrie soner uten 
noen krav til Sovjet. Guro 
Rustad spurte om SVs syn 
på en slik sone fra Polen 
til Portugal. Furre mente 
at ble dette kravet inn
fridd, ville både Øst- og 
Vest-Europa være atom
fritt, med jevnbyrdighet 
for supermaktene. Som 
om Sovjet ikke ligger i 

Øst-Europa! Sannheten 
er at dette ville gi Sovjet 
atom-monopol i Europa, 
med SS-20 rakettene som 
militært utpressnings
middel mot alle europei
ske land. 

I følge Furre stilles det 
bare ett krav til Sovjet: 
Kreml skal «garantere» å 
ikke bruke kjernefysiske 
våpen, bl.a. mot Norden. 
Men ingenting skal skje 

med de våpnene som er 
rettet mot Norden: fra 
Golf II ubåtene i Østersjø
en, til kortdistanse
rakettene på Kola, til 
Backfire-flyene og SS 20. 

-Det vil ikke være van
skelig å få stormaktene til 
å garantere dette i fred
stid, sa Furre. Rett nok. 
Problemet er verdien av 
sånne uforpliktende 
freds løfter i tilfelle krig! 
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SVel 
Oslo P V c:1lgallians::; 
AR!< \i . ..:.KSEMPLA '.:\ 

Skal ikke fjernes fra kont~r~i: 

Er du blant den '";o~ ·føk~ 
at du hører hjemme på ven
stresida, men synes valget 
mellom RV og SV er van
skelig? Dette er noen av 
ulikhetene: 
•I forsvars- og fredspolitik
ken bygger RV på prinsip
pet om kamp mot begge su
permaktene. Vi sier nei til 
nye atomvåpen og nøytron
bombe, og krever nedrig
ging av SS 20-batteriene. 
SVs krav er ensidig rettet 
inn på nedrustning av Nor
ge og Vest-Europa. 

RV er for et sterkt, uav
hengig forsvar utafor NA
TO, og ser uttrekking av 
NATO-kommandoen og ei 
omlegging av forsvarsstra
tegien som skritt på veien. 
SV har opp til nå stemt mot 
nesten alle forsvarsbevilg
ninger. Nå skal partiet 
stemme for geværer, men 
mot større og mer avanser
te våpen! Resultatet av 
heimevernsromantikken 
vil bli svekket forsvarsev
ne. Mens RV er for økte be
vilgninger til sivilforsvar, 
framstiller SV dette som 
meningsløst. 
•I regjeringsspørsmålet 
bygger SV på støtte til 
DNA. I sak etter sak har vi 

· sett at dette fører til knefall 
når regjeringa stiller kabi-

nettspørs ål. Så langt, 
men ikke lenger er SV 
«mer ra~ikalt». I RV• 
filmen eil dette godt ut
trykt: S'f sitter bak på 
DNAs taI,1.demsykkel, ret
ter arme~ ut til venstre, og 
følger med til høyre når 
DNA svinger. 
•I sak etter sak, har for- . 
skjellen på RV og SV kom• 
met fram. RV prioriterer 
støttearbeid for Afghani
stan og Tsjekkoslovakia. 
SV går inn for at slike 
spørsmål holdes ute fra 
«fredsbevegelsen». RV kre
ver forbud av naziorgani
sasjoner, SV går i mot. RV 
slåss aktivt for å presse 
staten til økte helsebevilg
ninger. SVs bystyreleder, 
Eggum Mauseth, karakte
riserte i sommer dette som 
«a-politiske krav» og SV 
presterte I i Oslo å stemme 
for å stanse sykehusdrifta 
ved Krohgstøtten og Beta-
ni~n. I 

Arsaken? Vi tror den har 
å gjøre rded grunnlaget for 
SV og RV. SV kritiserer vir
kningene av kapitalismen, 
medisinen er å stille seg litt 
til venstre for DNA. RV 
slåss for fagbevegelsens og 
andre gruppers dagskrav. 
Vårt mål er opprør og en 
sosialistiJk revolusjon. 

På tide ■ protestere I 

Sigurd Allern, redaktør av Klassekampen, er RVs stortingskan· STE 
-RØD VAl&II I IJJISE didat i Oslo. 1 
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NØYTRONBOMBE-HAGEN Pi Tl: 
Carl I. Hagen er Norges mest 
entusiastiske tilhenger av 
nøytronbombeproduksjonen. 

Mandag kveld avslørte 
Fremskrittspartiets formann 
at han ikke engang vet at nøy
tronbomba er et kjernefysisk 
våpen. Atomkrigføring på 
norsk jord er han også til
henger av. 

Hagens mål er det motsatte 
av et nasjonalt forsvar uav
hengig av begge supermak
ter, hans drøm er Norge som 
den 51. staten i USA. 

En stemme til Hagen betyr 
en støtte til en militærpolitikk 
for kyniske galninger. 

/Fe■-ltril lør de rike 
- ørissJokk lør degl 

Gjennom mange år ha r 
Carl I. Hagen prøvd å vin
ne stemmer på folks for
bannelser over at også 
vanlige og lave inntekter 
rammes av et hardt skat
tetrykk. Det prøver han 
også i år. Men fjernsynets 
utspørringsprogram av
slørte at hans forslag er 
skreddersydd for å tjene 
kapitalister og rikfolk . 
Fremskrittspartiets skat
teopplegg betyr lettelser i 
40 000 kroners-klassen for 

· folk med 200 000 i inntekt, 

et par tusen for vanlige 
lønnsinntekter. Men det 
siste blir mer enn opp
spist av det prissjokket 
hans øvrige usosiale «re
former» vil føre til. 

Hagen & co. ønsker 
nemlig frie markedspri
ser på landbruksvarer. 
Resultatet vil bli 40-50 
prosent dyrere mat og 7 
kr. for en liter melk. 
Fremskrittspartiets mål 
er at all skatt legges på 
forbruk. Vanlige lønns
takere må ·da skatte av 

alt. Samtidig håper 
Fremskrittspartiet at 
null i investeringsavgift 
og redusert eiendoms
skatt skal gi spekulantene 
enda feiter tider. Alt 
mens kollektive og sosia
le ytelser fra det offent
lige raseres. 

Hagens motto er: 
Utnytt fordommene! 

Han spiller på kjønns
fordommer mot kvin
nekampen og rasefor
dommer mot innvandrer
ne. Han utnytter uviten-

het om de narkomanes 
problemer til å spre sin 
fascistiske ideologi om 
straffeanstalter. Han 
utnytter pensjonistenes 
økonomiske problemer til 
billig hets mot arbeidsløs 
ungdom . 

Der fagbevegelsen 
slåss for samhold, kjem
per Hagen & co. for den 
private egoismen og et 
samfunn der de sterkeste 
har friest mulig adgang 
til å trampe på andre. 
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Skallelelle -
Når reallønna syn
ker og skattetrykket 
likevel øker, så 
trengs det ei endring 
av · den økonomiske 
politikken. Men RVs 
svar er det motsatte 
av Carl I. Hagens 
usosiale løftepoli
tikk. 

Vi krever at pro
gresjonsgren-
sene endres for van
lige inntekter, og at 
lettelsene først og 
fremst kommer de 
som tjener under 
100 000 til gode. Men 
systemet med at de 
som tjener mye også 
skal betale mest 
skatt, må beholdes. 

RV er mot momssys
temet og vil bekjempe 
Fremskrittspartiets krav 
om at all beskatning skal 
legges på forbruk. Dette 
gir høyest skatteprosent 
for de som tjener minst. 
Vi går inn for et rentetak 
som ikke rammer vanlige 
husbanklån, studielån, 
o.l., men som tar bort 
kaksenes mulighet til spe
kulasjon. 

Fremskrittspartiet går 
i likhet med Høyre og 
DNA inn for skattelettel
ser for storkapitalen. RV 
krever hardere skatteleg
ging av rekordinntektene 
i næringslivet og na
sjonalisering av virksom
heten i Nordsjøen. Ha
gens oljepolitikk betyr i 
praksis gigantiske milli
ardoverføringer til uten
landske selskaper og ban
ker. 

Fremskriltsøartiet vil 
rasediskriminering 

Utenom Erik Bltichers bande er Fremskrittspartiet det 
partiet som mest åpent bygger sin politikk på for
dommer og hets mot innvandrere. Det nye programmet 
forteller at Fremskrittspartiet vil nekte innvandrere 
stemmerett, nekte barna deres offentlig undervisning på 
eget morsmål, sikre permanent innvandringsstopp og 
nedlegge selskapet for innvandrerboliger. 

Dette fører til en rasediskriminering som RV på alle 
områder vil bekjempe. 

men tor nve~? 

Sigurd Allern, redaktør av 
kandidat i Oslo. 

I 

stortings -

Fremskrittsøartiet vil 
kvinneundertrvkking 

Å høre Carl I. Hagen snakke om kvinnepolitikk er som å 
oppleve en mannssjåvisist fra århundreski~tet. Tilbake 
til kjøkkenbenken er Fremskrittspartiets rpotto . Like
stillingslov og likestillingskamp er partiet imot. I par
tiets landsstyre er bare menn funnet «verdige». Vi bør se 
det som en ufrivillig honnør til kvinnekampi' n . 

På tide å · protestere 
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