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Tjekkoslovakia 1968 
Afganistan 1980 

Supermaktene Sovjet og USA tramper ned 
små lands sjølråderett. Tsjekkoslovakia er 
okkupert i 17 år, Afghanistan i 6 år, USA 
truer Nicaragua med invasjon. 
Sjølråderetten er et brennende spørsmål, 
også for Norge. 

Sovjet ruster opp ved våre grenser. 

Både Gro og Kåres regjeringer vil fortsette 
å svekke den norske forsvarsevnen. De 
satser på atomvåpen og utenlandske 
unnsetninger mens mindre enn 10% av 
den voksne, norske befolkninga 
mobiliseres. 

RV krever et sterkt, uavhengig og 
konvensjonelt forsvar. Vi kan, og vi blir i ~ 
virkeligheten nødt til å forsvare oss sjøl. 

9. september velger ·du også Forsvar. Stem 
Rød Valgallianse! 
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VERNEPLIKT FOR KVINNER! 
- Vi er for få til å forsvare os.s selv, sier politikere som 
satser på unnsetninger fra NATO og atomvåpen. Men 
kvinnene hører ikke med i deres regnestykke. Norge, 
med stort areal og tynt befolkningsgrunnlag, med 
supermakta Smjet som nær nabo, er blant de landene 
i verda hvor det· helt innlysende er behov for å trekke 
hele befolkninga inn i forsvaret, også kvinnene. Det er 
en skandale at forsvaret i dag bygges på NATO
unnsetninger som neppe kommer fram tidsnok og 
atomvåpen, mens halve befolkninga er henvist til 
pas.siv tribuneplas.s! 

- Kvinnene holder ikke mål som soldater, blir det 
innvendt. Vrø.vl, påstår vi. Gang på gang har kvin
nene vist at de holder mål, i idrett, i «mannsyrker» og 
ellers i samfunnet. Likevel går et samla Storting inn 
for å avvise verneplikt for kvinner som et ikke-aktuelt 
spørsmål i Vernepliktsmeldinga. 

Rød Valgallianse går inn for verneplikt for kvinner. 
Det er nødvendig for å forsvare og eventuelt gjen
vinne ·sjølråderetten i en verden som trues av en 
storkrig mellom supermaktene Sovjet og USA. Verne- · 
plikt for kvinner er den siste, formelle skansen kvin
nene må innta i kampen for likestilling. 

Gi kvinnene demokratiske rettigheter. Kvinnene har 
sjøl dratt las.set for å kjempe gjennom viktige demo
kratiske rettigheter som stemmeretten. Nasjonal uav
hengighet er et viktig demokratisk krav for enhver 
nasjon. En okkupasjon betyr at dagens rettigheter, 
som organisasjonsfrihet, stemmerett, ytringsfrihet er
stattes med et brutalt okkupasjonsdiktatur. En okku
pasjon vil ramme kvinnene som kjønn hardt. Derfor 
er det en demokratisk rett at kvinner kan kjempe mot 
okkupanten også med våpen. Nå frarøves kvinnene 
denne demokratiske retten fordi de ikke får obligato
risk militær opplæring og settes opp i Forsvaret på 
linje med menn. 

Verneplikt gir kvinnene mulighet til å forsvare seg sjøl 
som individer. Den moderne krigen foregår ikke i 
skyttergravene langt borte. I dag vil en krig ramme 
dem som vanligvis kalles sivilbefolkninga i større grad 
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enn noen gang tidligere. Kvinnene som skal ta seg av 
unger, gamle og syke, har ingenting om å forsvare seg 
med. 
I stedet for å mobiliseres som en stor res.sms, henvises 
kvinnene til tnbuneplas.s. De skal være et pas.sivt 
element, utenfor det som skjer. Det er ikke merkelig 
hvis frykt og apati får grobunn og sivilbefolkninga blir 
et hinder for rniltær motstand. 
Ansvaret for dette ligger fullt og helt hos politikerne 
på dagens Storting! 

Det blir klaget på at folk ikke er engasjert i forsvars
politikk. Trekk kvinnene med for fullt og vi garante
rer at det blir fart i sakene! 

Hvem skal ta ansvar for ungene og de som kvinnene 
ellers har 80% av omsorgen for? 

Førstegangstjenesten avvikles før kvinnene vanligvis 
føder (ca. 25 år). I en krigs.situasjon må alle mobilise
res til å ta ansvar for hverandre. Til og med evaku
eringsplanene fra storbyene forutsetter evakuering av 
barn, syke og eldre. Krig er unntakstilstand. 

Verneplikt for kvinner vil bli en pådriver for økt 
statlig ansvar for ungene både i en opplærings- og i en 
okkupasjons.situasjon. 

Mulighet for særordninger må være tilstede. Des.suten 
får jenter 1-2 unger - ikke 3-4 som tidligere. Dette 
letter problemet. Men det vil også tvinge seg fram å se 
ungene i større grad som et ansvar for begge foreld
rene, ikke bare som et kvinneansvar. 

Hvorfor brukes dette som innvending mot verneplikt 
for kvinner. Har ikke barna en far? 

N o, a. 
Kravet om verneplikt for kvinner må reises nå. Etter
hvert som årskullene går ned, er myndighetene nødt 
til å trekke inn noen jenter. De skal delck:e iobber i. 
administrasjon, kjøkkentjeneste og annet som gir jen
tene noe ganske annet enn en tjeneste lik den som 
menn har. Dette forsterker kvinneundertrykkinga. 

Det som kan hindre denne utviklinga er verneplikt for 
kvinner, på linje med menn, - nå. 

Et totalt forsvar 
Sovjets krig i Afghanistan skiller ikke · mellom sivilbefolkning og militære motstandsgrupper. En moderne, 
imperialistisk angrepskrig er total. Et forsvar må være et totalforsvar. 

Drivstoffmangel under innhøstinga får like katastrofale konsekvenser som mangel på panservernvåpen. Mangel på 
gas.smasker blant folle er like uakseptabelt som at det norske forsvaret har gjort seg totalt avhengig av NATO
unnsetninger som neppe kommer seg over Nordsjøen i krig. Uten sivile forsyninger bryter Hæren sammen etter få 
dager. 

I stedet for ei livsfarlig atomdoktrine og NATO-unnsetninger som neppe kommer må forsvaret av Norge bygge på 
våre egne res.surser. Det er ei skandale at vi i et stort land med tynt befollcningsgrunnlag ikke trekker inn mer enn 
10% av den voksne befolkninga i det militære forsvaret. Rød Valgallianse krever en ny forsvarsplan som blant annet 
betyr: . 

* verneplikt for kvinner . 
* en lokal sjølforsvars.styrke/militsia med mer enn 500.000 deltakere. Militsiaen gir en kort grunnopplæring, har 

korte repetisjonsøvelser og har til hensikt å utvikle en lokal sjølforsvarsevne samtidig som militsiaen kan fylle 
huller i de regulære styrkene 

* økning av Heimevernstyrkene og styrkene i Lokalvernet 
* modemisering av Brigadene 
* øve styrkene også i geriljastridsformer 
* styrking av nærkystforsvaret 
* disponering og utrustning av den store helikopterflåten i krig 
* opplæring og forberedelser av en langvarig folleekrig i et okkupert Norge 

Rød Valgallianse krever en kraftig oppbygging av den sivile beredskapen så den gir folle en virkelig beskyttelse og 
kan forsyne de militære styrkene i krig. 

Vi vil forberede sivil motstand i fredstid. Det betyr blant annet diskusjoner og praktiske forberedelser på 
arbeidsplas.ser, i organisasjonslivet. Målet er å hindre at en angriper kan nyttiggjøre seg kommunikasjon, 
administrasjon og produksjon i Norge. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



0 

RA 

Egon Ba.hr: Foto: NTB 

,w;;:;;i.,.,.w, 

Eva Nordland: Foto: Leif Gabrielsen, Klassekampen 

Juri Andropov: Foto: NTB 

Det ligger mange ofre på avspenningens alter. Små 
nasjoner som er blitt voldtatt foran øynene på en hel 
verden. Men hvor verden har lukket øynene i forstå
else for angriperens forsikringer om at de andre landa 
skulle gå fri. 

Supermaktene satser bevisst på folks glemsel og like
gyldighet. Etter Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia 
forsikret Leonid Bresjnev at Tsjekkoslovakia ville 
være glemt etter fem år. 21. august - 17 år etter - har 
vi sjansen til å vise den tsjekkoslovakiske opposisjo
nen Charta 77 at Bresjnev tok feil. 

De vestlige reaksjonene etter invasjonen i Afghanistan 
og etter militærkuppet i Polen bærer bud om at den 
storpolitiske kynismen, feigheten og ettergivenheten så 
langt fra er tilbakelagt historie fra mellomkrigstida. I 
Mellom-Amerika tillegger den norske regjeringa USA 
retten til å gripe inn med militært vold og økonomisk 
press for å forsvare sine interes.ser, slik som under 
invasjonen i Grenada og aggresjonspolitikken overfor 
Nicaragua. 

Vi lever i ei tid da motsetningene mellom de imperia
listiske supermaktene USA og Sovjet skjerper seg, da 
motsetningene mellom imperialismen og den tredje 
verden skjerper seg. I motsetning til deler av fredsbe
vegelsen mener RV at den nasjonale sjølråderetten vil 
bli et viktig prinsipp også i framtida - et prinsipp som 
skulle være innlysende for Norge som var hærtatt i de 
fem årene 194045. 

T? 

«Alle andre problemer, interes.ser, verdier og behov er 
sekundære i forhold til det viktigste spørsmålet: opp
rettholdelse av freden. M.a.o. ideologiske forskjeller, 
hevdelse av ens egne verdier, inklusive menneskerett
igheter, kravet om folks selvråderett, inklusive det 
tyske folkets; alt må settes i annen rekke, for de 
kommer ikke til å ha en sjanse til å hevde seg hvis vi 
ikke unngår atomkrigen.» 

«Den første og eneste kampen er å redde oss fra 
atomvåpnene. Kan vi klare å fjerne dem fra kloden, 
så kan vi ta fatt på de andre problemene. Atomkrigen 
kan bryte ut i løpet av en time ved feilkopling. Vi har 
ikke tid til å løse så vanskelige problemer som f.eks. 
Afghanistan.» (Pres.sekonferanse etter Fredsmarsjen til 
Minsk, 2. aug. 1982.) 

«Ved å hjelpe Afghanistan, forsvarer vi våre nasjonale 
interes.ser.» (Der Spiegel, april 1983.) 

Sovjets folkemord i Afghanistan går nærmest upåakta 
hen. Ikke bare i massemedia, men også i internasjonal 
politikk. Afghanistan blir forsøkt gjort til et regionalt 
problem i et hemmelig diplomatisk renkespill. Vestens , 
unnfallenhet muliggjør Sovjets folkemord. 

Aktivt fredsarbeid i dag er ikke minst å få slutt på 
krigene· som pågår. Solidaritetsarbeidet med Vietnam 
mot USAs krigføring viste hvor viktig det internasjo
nale politiske pres.set . er for frigjøringsbevegelsene. 
Støttearbeidet for Afghanistan er viktigere enn noens
inne. Rød Valgallianse krever derfor at Norge bevilger 
50 millioner kroner til den afghanske motstandsbeve
gelsen, - nå! Vi krever at USAs aggresjon mot 
Nicaragua stanser nå og at Norge øker hjelpa til 
Nicaragua. 

Vi må forsvare den nasjonale sjølråderetten! Kamp 
mot begge supermaktene, Sovjet og USA. Ingen skal 
ofres som slaver for «fredens skyld». Den kampen 
som føres i Afghanistan er også en kamp for vår egen 
suverenitet som land. 

Atomforsvar? 
Både ei Gro-regjering og en Kåre-regjering har NA
TOs atomdoktrine som viktig del av en forsvarsstra
tegi. Det betyr at NATO om nødvendig bruker 
taktiske atomvåpen mot norsk jord. Nødvendig betyr 
hvis norske styrker er på kraftig retrett for eksempel i 
Bardufoss-distriktet eller i Gudbrandsdalen. Alternati
vet er kapitulasjon. 

Ansvarlig! 

For sivilbefolkninga og norske soldater i området er 
dette en katastrofe. Både Gro og Kåre bygg~r den 
sivile beredskaper:i på forutsetninga at atomvåpen ikke 
blir brukt i Norge. · 

Ansvarlig! Foto: Bernt Eide 

Hva slags stridsmoral venter regjeringa seg av norske 
soldater som vet at de kan få en atomladning i hodet 
fra NATO-styrker? Hva betyr det for vår forsvarsvilje 
at vi har en politisk og militær ledelse som går inn for 
masseslakt for eksempel av nordlendinger for å «verge 
norske sjølråderett». Vil du risikere at NATO brenner 
av en atomladning mot angripende sovjetiske styrker i 
området der du bor? Dette er NATO's atomstrategi 
som Norge støtter. 

Rød Valgallianse avviser atomstrategien, avviser et 
valg mellom kapitulasjon og bruk av atomvåpen. Vi 
krever et sterkt, konvensjoneh forsvar. Ressursene i 
befolkninga må mobiliseres. Vi skal,· om nødvendig, 
gjenerobre sjølråderetten med en langvarig folkekrig. 
Dette landet skal forsvares, ikke raseres. 
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KATASTROFAL KATASTROFEBEREDSKAP 
Den sivile beredskapen er avgjørende for motstanden 
i en krig. Den sivile beredskapen i dag er katastrofal. 
Den gjør at det militære forsvaret bryter sammen etter 
kort tid, at landbruket bryter sammen, at hundretuse
ner finner ut at tilfluktsrommene er ubrukelige når det 
er for seint, at unger er uten beskyttelse mot gass og 
radioaktivt nedfall, - kort sagt at samfunnet kan bryte 
helt sammen. Dette er Høyres, DNAs og de andre 
stortingspartienes ansvar, fullt og helt. Og bevilgnin
gene til den sivile beredskapen går ned, år for år. Vi 
er frista til å si: forlat dem ikke, for de veit hva de 
gjør. Kritikken er ikke av ny dato! 

Rød Valgallianse har forlangt korta på bordet i en 
rekke kommunestyrer. Vi har stilt forslag om kon
krete tiltak som blir nedstemt. Vi har tenkt å dra 
denne kampen inn på Stortinget også. Det går ikke an 
å gamble med folks liv og helse på den måten de 
andre partiene gjør! 

Våre viktigste krav er blant annet: 

* kommuner med byggeplikt for tilfluktsrom må 
sikre en plass pr. innbygger. Staten overtar fullt 
økonomisk ansvar for offentlige tilfluktsrom. Sivil
forsvaret må få bevilgninger som gjør det mulig å 
inspisere blant annet private tilfluktsrom. Alle til
fluktsrom skal være utstyrt for opphold i tre uker. 

* innen fem år skal hele befolkningen ha fullverdige 
masker, også små barn skal ha slikt utstyr. 

* Varslingsanleggene skal bygges ut sånn at alle, ikke 
bare 50 % hører sirenene sånn som i Oslo nå. 

* Sivilforsvarets utrykkingsstyrker må få moderne ut
styr og øvingstida må opp på minst det nivået den 
hadde før 1977. 

* vi krever realistiske sivilforsvarsøvelser. Det vil si 
øvelser der folk går i tilfluktsrommene sjøl. Det vil 
gi oss et realistisk bilde av den katastrofale situasjo
nen og legge et stort press· på de som sitter med 
pengesekken og makta i dette landet. Sivil bered
skap blir en kampsak som ei regjering ikke kan snu 
ryggen til. 

* kom- og kraftforlagre på kommunenivå bygges opp 
innen ett år, bygdemøllene rustes opp, planen for 
drivstofflagring på gårdsbruk gjennomføres innen 
fem år og det bygges lagre for ett års forbruk av 
kunstgjødsel, maskindeler o.l. 

Tilfluktsrommet under Youngstorget- ikke godkjent! 

* sentr~rte oljelagre kuttes ut til fordel for desen
tralisert lagring. Lagrene bygges opp til ett års 
forbruk. 

* Planene om evakuering av sjuke og sårede fra 
Nord-Norge til Sør-Norge er urealistiske. Syke
hjem, sykestuer, båter og andre lokaler må utbyg
ges til å bli akuttsykehus i krig. Helsevesenet må få 
beredskapsplaner, i tråd med norsk lov. Planene 
må blant annet omfatte medikamenter og infiajons
væskelagre til ett og to års fredsforbruk som lagres 
desentralisert. Innenlands produksjon forberedes 
med råstofflagre og avtaler med legemiddelfirmaer. 
Opplæringa av helsepersonellet styrkes og registre
ring, spesielt av ikke-medisinsk personell, gjennom
føres. 

Har vi råd? 
Det er spørsmålet Stortinget skyver foran seg som 
argument for en sivil beredskap som ikke er verdt 
navnet. Men hva dreier det seg om? 

Vi lever i en verden hvor hver 8. innbygger bor i et 
land som er i krig nå. I dag ruster supermaktene 

Foto: Leif Gabrielsen, Klassekampen 

Sovjet og USA til en ny verdenskrig. Den sivile 
beredskapen må rustes kraftig opp. For 6-7 milliarder 
kroner kan vi få en sivil beredskap som vil tåle 
støyten, som vil sikre liv og helse for hundretusener 
og stå for nødvendige forsyninger til den militære 
motstanden. Vi har ikke råd til å la være. 

Vi trenger folk på Stortinget som kan ta opp denne 
kampen der. Som ikke sitter og slumrer når budsjet
tene til den sivile beredskapen gjøres opp, men som 
kan s\fl skikkelig i. bo«k\.. "R,.,d V.J.~ "- ""'" i, 

kommunene at vi er i stand til å slåss for disse 
kravene. Nå må det sikres at noen slår knyttneven i 
Stortingets talerstol og reiser kravene også der! 

KlASSIKAMPIN 
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BESTILLINGSLISTE RV-MATERIELL 
...... eks. RVs Valgmanifest (4-siders avis, KK format) 

...... eks. RVs program (24 sider A4 format) 

...... eks. Skoleringshefle for valgkampaktivister (39 s. A4) 

...... eks. Om helse og sosialpolitikk av Odd Storsætre 

0,25 kr . 

10,00 kr . 

15,00 kr . 

10,00 kr . 

Bokl 83 Bryn, 0611 Oslo 6 
Tlf. 849320 

Navn 
Adresse _____________ _ 

Postnr.I-sted ____________ Tlf. __ _ 

Jeg ønsker å abonnere på 
-dagsavisa Klassekampen: 
1 år □ 
½ år □ 
1 kvartal □ 
1 måned □ 

Pris kr. 940,
kr. 475,
kr. 245,
kr. 100,-

Jeg ønsker å abonnere på 
· Klassekampens lørdagsutgave: 
1 år □ 
½ år □ 

Pris kr. 235,
kr. 120,-

...... eks. Valgkampavis «Den STORE forskjellen» 

...... eks. Klistremerker «Den STORE forskjellen» 

...... eks. Plakater «Den STORE forskjellen» 

...... eks. Plakater «6-timersdagen» 

...... eks. Landbruksflak (Gratis) 

...... eks. Forsvarspolitiske flak (Prisen ennå ikke bestemt) 

...... eks: lnnspurtsløpeseddel (Prisen ennå ikke bestemt) 

I TILLEGG HAR VI FØLGENDE DEBATT OG SKOLERINGSHEFTE 
SOM KAN BESTILLES: 

...... eks. Flukten fra malforsyningsansvaret (om bygdeutvalget 
og landbruket) av Olav O Randen 

...... eks. Valgkamp - om organisering av valgkampen 
Av Aksel Nærstad 

...... eks. Om DNA og DNA's velgergaranti 
Av Jahn Arne Olsen og Espen Gisvold 

...... eks. Om Willoch-regjeringens langtidsprogram 
Av Carl Erik Schultz og Jan Mønnesland 

...... eks. Hvolfor sosialisme 
Av Kjersti Ericsson 

ALT MATERIELL SENDES I OPPKRAV! 

0,20 kr . 

1,50 kr . 

1,50 kr . 

1,50 kr . 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

Navn: .... ..... ... ..... ..... .. . ... .. .... .... ... . . ...... .. ... .. ... . ... . 

Adresse: . .. ...... . . .. . . ...... . ... ... . .... . .... . ... .. . .... •• • • • ••• ••• •• 

Postnr. og poststed: . .. .. ... ........ .. . . ... . . . ....... .. .. . .. .. • .. • • -~ .. • 

: RV, Postboks 211 Sentrum, Oslo 1 
TH. (02) 414032, Postgiro 2 25 19 16 
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