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Avisa til Rod Ungdom

Regjeringa med
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offensiv mot

arbeidslos ungdom

Arbeiderpartiet har presentert arhundrets valgblOff til ungdommen. I dagevis har «arbeiderpressa» landet rundt vmrt
full av forhandsreklame for ei stortingsmelding regjeringa skal
legge fram i august, i passe tid fOr valget. Denne presenteres
som «en offensiv mot ungdomsledigheten», den «vil garantere
de unge arbeid». Lenge fOr stortingsmeldinga kommer og det
er mulig A undersoke hva som skjuler seg bak de feite 10ftene,
blir den brukt for a fa oss til a tru at dersom vi bare stemmer
pa Arbeiderpartiet, skal regjeringa fa slutt pa arbeidslOsheten
blant ungdommen.

I fir etter fir har Arbeiderpartiet i Stortinget, kommunestyrer
og bedriftsstyrer gin i spissen
for a nedlegge tusenvis av arbeidsplasser. Bl. a. har Stortinget vedtatt a nedlegge 5000 arbeidsplasser i Televerket. I regjeringas langtidsprogram planlegger de A nedlegge nxrmere
100 000 arbeidsplasser fram til
fir 2000. Ungdommen er blant

de fOrste som blir sparka ved
permitteringer og oppsigelser.
Hovedpoenget ved regjeringas
coffensivv, er at de skal styrke
arbeidsformidlingsetaten, dvs.
arbeidskontorene. Dette vii i
Nage kommunalminister Aune
kunne fOre til at flere kan ffi
arbeid ved ordinmr formidling).

En mer apenlys blOff skal du
leite lenge etter. Situasjonen er

jo ikke den at det er ledige jobber i massevis bare noen kommer og «formidler* dem til de
arbeidslOse. Om du sa ansetter
ti nye arbeidsformidlere i en
kommune blir det ikke flere nye
arbeidsplasser enn de ti arbeidsformidlerne sj01 fikk. Overfor
soldatene er Aune sa generOs
at han lover at de skal «i noen
grad fa slippe til i vare yrkesorienterende kurs selv om de er
under 20 Ar*.
Regjeringa gar mot et av de
alter viktigste kravene til arbeidslOs ungdom: kravet om at
all arbeidslOs ungdom skal ha
full rett til arbeidsledighetstrygd. «Trygd er den darligste
av alle losninger*! Det er altsa
bedre A ga helt uten penger og
bli tvunget ut i kriminalitet?
«Det (a fa trygd, vat- anm.) vii

kunne bryte ned ganske raskt
motiveringen for a ga inn i
arbeidslivet.) Arbeiderpartiet
oppfatter altsa den arbeidslOse
ungdommen som giddalause, at
de liker situasjonen sin, bare
de hadde litt penger mellom
henda. En undersOkelse blant
arbeidslOs Oslo-ungdom viste
det stikk motsatte. De Onsker
sterkt A fa arbeid, de vantrives
og fOler seg ensomme.
Aune lover alle over 20 ar
et eller annet (sj01 om
han garanterer de unge arbeid
i overskrifta pa 1.-sida i Arb.bl.
9/7): cHjelp til A fa arbeid,
opplxring eller eventuelle sa rlige sysselsettingstiltak. Staten
vil om nOdvendig ogsa vxre
beredt til a bidra med Okonomisk stOtte for at kommunene
skal kunne opprette arbeidsplasser for ungdom.v, Hva betyr dette i praksis nfir vi skreller av bomullen? Jo, enten skal
vi bli stua inn pa skoler, eller
fa ga pa yrkesforberedende
kurs som slett ikke garanterer
arbeid etterpa. Det regjeringa
har A tilby som kan likne arbeid
er enten - kortvarige dustejobber

HVA ER RV
ROd Valgallianse av AKP
(m-I) og uavhengige sosialister stiller til valg i alle fylker.
Rod Valgallianse kjemper

mot kapitalismen, imperialisme og de to supermaktene
USA og Sovjet. For den sosialistiske revolusjon og proletariatets diktatur. Rod
Valgallianse gar skarpt imot

alle ideer om at sosialismen
kan nas gjennom Storting og
valg, nei, bare arbeiderklassen og det arbeidende folkets egen kamp kan skape
et virkelig demokrati gjen-

som A hogge ved pa Jordal
Amfi, eller plukke kvist i
skauen. Eller sa betaler de bedriftene penger for A to inn
ungdom i 8 uker pa sultelOnn
og uten garantier for jobb etterpfi. Dette er reine gudegaver til
kapitalen og ingen hjelp for de
arbeidslOse. Det viser erfaringene med liknende tiltak i fjor.
Hva sier det cheltemodige
KUD som har hatt en svmr
kampanje om arbeidslOshet og
slatt stort opp at de gfir i spissen for de arbeidslOses kamp?
Har de det minste fnugg av
skepsis til regjeringas nye kjempeblOff? Nei de skamroser regjeringa. HO bare: (Friheten
nr. 28) cRegjeringa fOlger opp
KUs politikk.* cKU er blitt
hOrt! Det er positivt at sosialdemokratiet tar opp KUs
kray..
Altsfi: Hadde NKP/KU sitti
i regjeringa hadde de fOrt akkurat samme politikken som
DNA. Dette er reine ord for

penga. RV har alltid hevda at
bade DNA og cNKP» er borgerlige arbeiderpartier som verken vii eller kan skaffe folk

nom den sosialistiske revolusjonen.
ROd Valgallianse er som
det eneste landsomfattende
partiet som stiller liste i alle
fylker, nekta A delta i NRKs

arbeid. Na far vi hOre Bette fra
«KU*s egen munn.
«... men det vii fOrst vise
seg etter at valget er overstatt
hva som virkelig blir gjort. Det
skal bli spennende a se.* Den
arbeidslose ungdommen skal
vente til etter valget i spenning og se om de far arbeid
eller ikke. — Det er KUs forslag til hva vi skal gjOre! Et
apent forsvar for parlamentarismen. Ikke ett ord om at vi skal
slass for arbeid og for trygd.
Regjeringa har liksom allerede
skaffa oss arbeid gjennom det
flotte opplegget sitt. De som
fremdeles tviler pa at KU er
en svart, reaksjonxr organisasjon som er imot ungdommen
bOr lese Friheten nr. 28. Disse
folka fortjener ingen som heist
stOtte fra de arbeidslOse, verken
i valget eller noen annen gang.
Dette viser hell tydelig at det
bare er RV som har et skikkelig svar til den arbeidslOse ungdommen: «Kjemp for arbeid og
trygd. AvslOr DNA og KUs
blOffmakeri og reakijonwre politikk. For et sosialistisk Norge.*

valgsendinger. Stadig flere
fagforeninger og enkeltpersoner stutter kravet om at
alle slike partier ma ffi delta
i sendingene.
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En stemme til SV en stemme mot ungdommen
SV er mot ungdommens interesser, og deres valgflesk
til ungdommen er ikke et gram mindre fett en del resten
av de borgerlige partiene serverer oss.
Sier vi dette fora vxre spesielt rfitne? Nei, vi sier det
fordi hele SVs praksis viser at del er sant.
Ungdommen Onska A bevare Hammersborg skole i Oslo,
og fOrte en langvarig kamp mot rivning. Hva gjorde SV?
Jo, SV stemte f o r rivning av Hammersborg!
Oslo blir T-bane ungdommen jult app av politiet. Hva
gjOr SV? Jo, SV stemmer for Okte bevilgninger til politiet. De stemmer f o r bygging av ny politiskole og f o r
bydelspoliti, som er hata av all den ungdommen som 'hat
ffitt fole pa kroppen hva donne delen av politiet er til for.
Sjolbestemt abort er et av de mest brennende krava til
de tinge jentene. Hva gjOr SV? Jo, de sier fOrst «Stem pa
oss, sa skal vi gi dere sjOlbestemt abort» — dernest gfir
de hen og forrfider kravet, og er i dag skyld i at vi ikke
har sjalbestemt abort. Dc er skyld i at tinge jenter setter
livet pfi spill for a foreta illegale aborter.
Er dette tilfeldig valgte eksempler? Nei, det er et par
eksempler som viser SVs forrtedei overfor ungdommen og
deres konsekvent ungdomsfiendtlige politikk.
Mir sa vi sist at SV stotta en ungdomsaksjon? Nair sa
vi sist at SV stOtta arbeidere i streik?
Vi sier at SV, sammen med DNA og «NKP», er borgerlige arbeiderpartier. Hva mener vi med (let? Under kapitalismen trenger borgerskapet ikke bare de spent borgerlige
partiene. De trenger ogsii borgerlige arbeiderpartier, der de
kan ikle politikken sine rode fraser, og fore arbeiderkla
sons kamp pfi avveier. De borgerlige arbeiderpartiene h
kun som oppgave a fore arbeider
rettholde borgerskapets diktatur.
Som borgeriig arbeiderparti
er en nodvendig stottespiller for den reaksjontere DN
regjeringa. SV er ikke farlig, men nodvendig for d
kapitalistiske herskerklassen i Norge. Derfor kan
pampene sitte i fred med sine feite lonninger, og SV b
bele sin eksistens pa pengemidler fra staten.
Vi oppfordrer ungdommen til a stemme RV. En stemme
til RV er en ayskylemonstrasjon fra ungdommen mot

Hvorfor far vi ikke jobb?
Hvorfor far vi ikke jobb?
Er det noe gternt med oss?
Er ungdommen late? NEI. Vi
vil ha jobb. Vi har to sterke
hender vi kan jobbe med.
Fins det ikke noe a ta fatt pa
da? Har teknikken overtatt?
Egentlig fins det mer enn nok
arbeid til alle. Vi trenger folk
til A dyrke den jorda som er
blitt lagt brakk. Vi trenger
folk til A bygge ut jernbanen
i Nord-Norge. Trengs det
ikke daghjem og sjukehus i
kommunen din?
Er det ikke sjukt at en
masse folk sitter med henda
i fanget da? Jo, det kapitalistiske systemet er sjukt. Det er
kapitalistene og regjeringa deres som hindrer oss i a ffi arbeid, og tjener grovt pa det.

liver gang det er overproduksjonskriser raseres produksjonsmidlene. Fabrikkeierne investert der det for
tida gir mest profitt, og sa
far de plutselig ikke solgt varene sine. Resultatet blir nedlagte fabrikker og brukbare
maskiner blir stfiende og ruste. Regjeringa hjelper godt til
med a spinke og spare og rasjonalisere vekk folk i haugetall i f. eks. helsesektoren.
Under.krisa i 30-Ara gikk det
sa langt at de kapitalistiske
storbOnda i USA svidde av

servearme: En gjeng med folk
som de kan sette inn og at av
arbeid raskt, ettersom de
trenger det. De brukes til a
presse ned lOnna og kan ogsa
brukes til streikebrytere.
Kapitalismen kan aldri gi
hele folket arbeid, uansett
hvor mange sysselsettingstiltak AUF og KU foreslar.
DNA har hatt regjeringsmakta i 30 ar og laga mange «sysselsettingsprogrammer. Hele

akrer med fullmoden hvete
Pa!

slaver. Enten de sender kvinner og barn til 12 timers arbeid i kullgruvene (i begynnelsen av 1900 i England) eller de lar titusenvis av ungdom ga uten jobb og uteri

Den andre viktige grunnen
til at vi ikke far arbeid er at
monopolkapitalen Onsker A ha
ungdom og kvinner som re-

tida har det vayt arbeidslOshet, og den hor Okt.
Under kapitalismen er vi

ei krone i trygd. Hva vi skal
leve av bryr ikke kapitalistene
seg om.
Valgallianse oppfordrer oss til ikke A godta dew.
slaveti arelsn.VimAsla o
innbitt for arbeid, for trygd til
alle arbeidslOse og mot regjeringa og revisjonistenes blOffmakeri. RV lover ingen arbeid. RV vil slass for sosialismen -- som er del eneste som
kan gi arbeid til ale. Folk
som har tatt fly fra Kina til
India sier de kan se enorm
forskjell, fra lufta. Kina: sma
elver, vanningsreservoarer,
grOnt og dyrka overall. India:
svxre elver, brunsvidd jord
utafor. Inne i byene lever millionmassene i slum uten arbeid, uten mat. Under sosia-
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istiske systemet — og f a r ungdommens egen Limp, for
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sosialisme og revolusjon.
STEM RV!

VI BLIR BEHANDLA
og nazister SOM DRITTUNGER

Mot politivold
I forbindelse med en demonstrasjon mot politivold
21. april i ar, blei Asgeir arrestert og putta i varetekt for-.
14 dager. Energisk stOttearbeid og demonstrasjoner fra
T-bane ungdom og andre
gjorde at han blei sluppet at
dagen fOr 1. mai.
Na er han og to andre tiltalt for glegemsfornmrmelse»
fordi de vile hindre en nazist
i a ta naerbilder av demonstrantene. Asgeir er dessuten
tiltalt for «void mot offentlig
tjenestemanip fordi en politimann mista lua tinder arrestasjonen. Blir han kjent skyldig, er straffen minst 3 firs
fengsel!
— Saka mi og utallige eksempler pa grov politivold
mot ungdom, viser at politiet
er en fiende under kapitalismen, sier Asgeir. Overfor
ungdommen har politiet til
oppgave a fa oss vekk fra gata
sa vi ikke skal synes og sla
oss ned sa vi ikke skal tOrre
a kjempe.
Og ungdommen har mye
kjempe for, for hva er det
samfunnet byr oss? Tusenvis
er arbeidslOse, og i «fritida/,
byr de oss diskoteker og 01drekking for a tyne oss for

Sande, innflytterungAsgeir Sande,
dom i Oslo, star pa 5. plass
pd ROd Valgallianses lisle i
Oslo.

penger, og noen fritidsklubber
som er altfor fa. sa da ma
vi jo sta ate — for eksempel
pa T-banen. Og der kommer
politiet og slar med vate skurefiller og batonger.
Derfor er det viktig for
ungdommen at RN Valgallianse konsekvent gar i mot
enhver bevilgning til
og at de stutter og vil ta aktivt del i den kampen ungdommen reiser mot politivolden. Dessuten er ROd
Valgallianse det eneste partiet
som stutter ungdommens egen
kamp for opprettholdelse og
bedring av fritidstilbuda. Det

sa vi tydelig da alle de andre
partiene inkludert SV gikk
inn for riving av Hammersborg skole i Oslo.
SV stemmer stadig for Okte
bevilgninger til politiet. De
gar inn for ny politiskote, og
de gar sterkt inn for bydelspoliti — det skal liksom hOres
gsnillere» ut enn det andre
politiet. Men sp0r ungdommen pa Stovner hvilke erfaringer de har med bydelspolitiet — dette politiet stutter
fullt opp om et lokalt vaktkorps pit kjOpesenteret som
blant annet skyter pa ungdommen med gasspistol. Qg
nar politiet blir satt inn mot
streikende arbeidere, sier SV
at del var jo leit
ROd Valgallianse er ogsa
det-eneste partiet som krever
forbad mot nazi-partiet Norsk
Front. Nar nazisten Lorentzen stikker ned en fyr med ni
knivstikk, blir han unnskyldt,
og nar nazister gar til angrep
lovlige demonstrasjoner og
prOver a kartlegge ungdom
som kjemper gjennom a ta
nwrbilder, far de klapp p5
skuldra av «onkel politi»,
mens de som prOver A hindre
angrepa deres blir arrestert
og tiltalt.

Hinge Manheim er 16 ar,
og er akkurat ferdig med ungdomsskolen. Sj01 om Hwge
ikke har stemmerett til hOsten
er hun aktivt med i valgkampen for RV.
— Vi ungdomsskoleelever
blir stort sett behandla som
drittunger. Vi har et elevfiendtlig reglement som -fratar
oss alle mulige former for
rettigheter. LOpeseddelutdeling er forbudt, veggavisene
vare blir sensurert og vi blir
passa pa som smabarn sa vi
ikke kan lure oss til en rOyk.
Skoleledelsen sier de ma
beskytte oss mot politisk inn-

doktrinering fra kommunister,
mens vi hver dag blir undervist i reaksjonwre skolebOker,
f. eks. i historie og samfunnsfag. Og nar vi krever tidlig
prevensjonsveiledning, er svaret et par timer med darlig
undervisning i kjOnnssykdommer i slutten av 9. klasse.
Hele ungdomsskolen er til for
A skille ut «taperne>›, oppfordre til konkurranse mellom
elevene og skape strebere.
ForelOpige tall viser at det
er ca. 95 000 ungdommer som
i ar sOker videregAende skoler. Av dem er det plass til
ca. 70 000. Det betyr at
25 000 ungdommer kastes at
pa et arbeidsmarked der det
ikke finnes jobber.
— NA fOr valget er ungdommen plutselig blitt veldig
viktig. Men det gjelder sjolsagt bare ungdom over 20 ar.
De skal overuses med valgflesk og 10ftepolitikk. NA gjelder det a fiske stemmer, sj01
om politikerne driter i ungdommen utenom valgtida.
Mens de andre partiene juger og forrAder ungdornmen,
stutter RV all kamp vi fOrer
konsekvent, og RVs representanter er aleine om A tale ungdommens sak, enten vi er

is

over eller under 20 ar.
RV er det eneste partiet
som er for internasjonal solidaritet og stutter kampen 3.
verdens folk fOrer for frigj0ring. Vi skoleelever er spesielt
opptatt av den kampen skoleungdommen fOrer i Soweto.
De gar i spissen for A reise
kampen mot de hvite undertrykkerne. De fOrer en heltemodig kamp og trenger all
den stOtte vi kan gi dem.
Sj01 har jeg ikke stemmerett, men jeg vil oppfordre
alle som stutter ungdommens
kamp til A stemme RV!
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lismen har arbeiderklassen
statsmakta. Produksjonen styres og legges opp etter folkets
behov, ikke etter profitt. Da
fOrst blir det mulig A utnytte
alle produksjonsmidlene, bygge ut landet og gi alle arbeid.
Har proletariatet makta og
har vi knust den borgerlige
staten vil vi lett lOse problemet med arbeidslOshet. Vi sa
en spire til dette under Saudastreika i 1970. De streikende

arbeidera bygde leikeplass til
unga. Denne saka hadde
kommunestyret sabotert i
mange, mange fir og den hadde ratna bort i en skuff hvis
ikke arbeidera hadde tatt over
saka sj01. I Danmark bygde
de arbeidslOse en barnehage
pfi torget, nettopp for a vise
at det fantes oppgaver til dem
og demonstrerte mot kapitalistene som ikke ga dem arbeid.

Kapitalisme betyr rasering
av natur og milio

I Seweso i Italia bygde det
sveitsiske monopolfirmaet La
Roche seg en fabrikk. Sikkerhetstiltak gay de faen i det
ble billigst sfinn — og den italienske regjeringa holdt seg
godt for Oa. SA skjedde det.
Mengder av livsfarlig gift slapp
ut — befolkninga merka ingenting for gassen var usynlig og
luktfri, og i 14 dager spiste de
intetanende bxr og frukt fra
omrfidet fOr katastrofen blei alment kjent. Resultat: En rekke
I 24 vestlige land tilslutta den 0konomiske sammenslut- i barn har fatt varige hudskader,
nigaOECD,derbltNog na7miler- flere gravide har fOdt dOdf0dte
og skadde barn, mange kan
beids10se ungdommer. Dette er 40 % av den totale arbeidskanskje aldri flytte tilbake til
10sheten, mens ungdommen bare utgjor 22 % av befolkhjemmene sine, naturen i omninga i arbeidsdyktig alder i disse landa. Ungdomsarbeidsradet er fullstendig rasert, 6g
10sheten 0ker og Oker, og siden 1970 er det en tendens til
de langsiktige virkningene som
at den Oker raskere enn annen arbeidslOshet. Noen eksf. eks. kreftfaren kjenner ingen
empler: I Italia er 700 tusen ungdommer uten jobb. To
enna. Hva gjOr La Roche? De
tredjedeler av de arbeidslOse i landet leter etter sin fOrste
trekker seg stille ut, gjenoppbygging av fabrikken kommer
jobb, og 50 % av de som ayslutter utdanning i fir blir gfiikke pa tale — kanskje bygger
ende arbeidslOse. I Napoli sOkte 1500 ungdommer pa 100
de seg en ny fabrikk et annet
ledige jobber.
sted
Frankrike med ca. 50 millioner innbyggere har 800 tusen
Dette er ikke noe enestaende
arbeidslOse ungdommer. Norge med 4 millioner innbygtilfelle. Det er et typisk eksemgere har ca. 20 tusen ungdommer som gfir arbeids10se.
pel pa hvordan kapitalistenes
Dette tallet er kommet fram etter en undersOkelse som
trang til stOrre og stOrre overkonkluderer med at bare 10-15 % av de arbeids10se ungskudd, fOrer til livsfare for tusener av mennesker og rasering
dommene registrerer seg ved arbeidskontorene.
av natur og miljO. Det finnes
I USA er situasjonen spesielt vanskelig for de svarte
nok av eksempler fra Norge
ungdommene. For hele landet er tallet 40 % arbeids10se.
ogsA.
Oljeutblasinga pa BravoI Detroit, et senter for USAs bilindustri, der de fleste av plattforma
er ett. Regjeringa
i de 1,4 mill. innbyggerne er svarte, gfir 50-75 % av de gikk
inn i den katastrofen med
svarte ungdommene uten jobb. Dette er ogsfi tilfelle andre
apne One og elendige sikkersteder.
hetstiltak og de vil ikke vxre
•
Taliene er klare: Den kapitalistiske Okonomien kan ikke
sa rlig bedre nista neste gang.
skaffe oss arbeid. Den arbeidslose ungdommen ma organiStatsbedriften Hydro er et
annet eksempel. Inni en trang
sere seg, kreve arbeid og penger og vende ryggen til alle
fjord har de bygd et kjempeborgerlige 10ftepolitikere i DNA, SV, «NKP» og de andre
anlegg for petrokjemisk industri
• borgerlige partiene.
pa Rafnes i Grenland. Dette

r

.....................................
...................................

120 000 ungdomme
uten jobb i Norge
120

anlegget er en veritabel bombe,
gar det i lufta gar titusener av
mennesker i lufta samtidig.
Vi ser at det er med rette at

den stadig raskere Odeleggin a
av natur og miljO. Derfor h
de alle sammen tatt pa seg
pafallende grOnn profit til val get for A fiske stemmer og f ci
A lede miljOkampen pa avvei r.
Det finnes flere varianter:
har det for godt, vanlige fo k
ma spise mindre, vi ma sk i
ned varmen i luksushus say 1
som trekkfulle leiligheter, ka F
talist som arbeider er i samn Le
bat — en masse store ord
samme findedrag som de lov
store inntekter av olja.
Vi ma ikke la oss lure a
dette prket. Vi mi rette angr
pet mot de som er ansvarlig
Kapitalistene som setter all
hensyn til side for profittert_o
regjeringa og politikerne son
legger forholda til rette for fort
satt rasering. Stilte for eks
pet SV krav om full stop
NordsjOen etter Bravo-utblfisinga? Nei, sett i gang igjen, sa
'de, bare ta det litt sakterc, s?.
tar det kanskje lenger tid ti
neste utblfisning.
Natur og miljOvern er klasse
kamp. Det er bare nar arbeider
klassen har makta de virkelit
kan sikre at friluftsomrfidem
blir bevart, at ingen olje blii
pampa opp fOr det er sikkert a
arbeiderne kan jobbe trygt, of
at ingen fabrikk blir bygd liter
at det er sikkert at folk kan be
ved siden av den uten A vxm
redde. Bare sosialismen settee
menneskenes liv og helse h0Yes
av alt. ROd Valgallianse vi
kjempe for sosialismen.

ungdommen er bekymra for
framtida. Problemene er pAtrengende, og sj01 de borgerlige
partiene kan ikke lukke Oa for

:
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Dette bildet er fra et oljeraf/ineri ved Peking i Kina. Sdnn
greier et sosialistisk samfunn

fowene industri tiled et godt

ntiljo for tnenneskene. Spillvannet fra raffineriet blir utnytta til vanning av jorda.
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STEIN OHRN: Bare RV

RV S1 ER VI SKAL

smatter soldatenes kamp

STOLE PA OSS SJO

Stein Ohm er hovedtillitsmannen pa kongeskipet «Norge», som blei beordra i land
og satt pa Akershus. Grunnen
var at han som tillitsmann
forsvarte soldatenes interesser
og ikke lot seg kue av ((forsvars»ledelsen.
— «Forsvars»ledelsen
er
livredde den Okende kampkrafta som soldatene utgjor.
De forsOker desperat A kvitte
seg med kampvillige tillitsmenn ved A stemple oss som
oppviglere. Da soldatene pa
kongeskipet ville ga til arbeidsnedleggelse etter A ha
blitt fratatt en lovlig valgt tillitsmann, blei de trua med en
straffelov som gir 6
Ars fengsel.
Et slikt grovt angrep pa
soldatenes demokratiske rettigheter skjer med DNAs fulle
stOtte. cForsvars»ledelsen gfir
hand i hand med den ratne
DNA-regjeringa nAr det gjelder A angripe oss soldater.
Eksempel pa slike angrep er
innskjerpingene som kom i
75. Da blei det kjOrt fram
aksjonsforbud, forbud mot
mOter pa kompaniplan, forbud av allmannamOter og
skjerping av tillitsmannsord-

ninga til et enda bedre samarbeidsorgan for dem. Det
hele blei sfi kalt en cdemokratiseringsprosess»!
Kampvillige soldater skal
knebles og tillitsmenn fratas sine very. Saka
mi er pa ingen mate swregen.
For et halvt fir siden blei en
tillitsmann i Porsanger sparka
fordi han dreiv med streikestOtte. I Stortinget sa forsvarsminister Rolf Hansen at soldaten ikke blei sparka fordi
han stOtta streikende arbeidere, men rett og slett fordi
han br0t aksjonsforbudet.
SV ayslOrer seg gang pa
gang som regjeringas alter
beste stOttespillere. De stemmer for bevilgninger til «forsvaret» som er borgerskapets
voldsapparat, og de forsOker
seg ikke pa en aldri sa svak
protest nar vi soldater blir utsatt for de groveste angrep!
Kampen var pa kongeskipet har gitt oss viktige erf aringer. Den har satt et sylskarpt skille mellom dem som
stOtter oss og dem som forracier oss og lOper «forsvars»ledelsens wrend. Det gikk ikke
mer enn en dag ft r vi fikk
stOtte fra ROd Valgallianse og

ROd Ungdom, men ikke et pip
fra SV/SU. RV stater den
kampen soldatene fOrer mot
den reaksjonwre forsvars»ledelsen og staten og for A
bygge var egen interesseorganisasjon. Derfor finnes det
bare et alternativ ved valget
og det er ROd Valgallianse!

Aud er innflytterjente i
Oslo, og jobber i Postverket i
byen. Hun har ikke mye pent
A si om denne gsosialistiske»
statsbedrifta:
Ta bare hyblene de byr
oss. De fleste jentene som jobber her kommer direkte fra
utkantstrOka og begynner i
Posten. Hyblene Postverket
skaffer oss er forferdelig dyre
og standarden er elendig. For
eksempel ma. 20 jenter dele
et lite kjOkken pA ett av hybelhusa. Arbeidsforholdene er
ille, vi blir pressa til a bruke
de siste kreftene vi har — na
om sommeren ma en person
gjOre like mye arbeid som
fem vanligvis, nAr det er pa
det verste. Vi er delt inn i
grupper og har ikke fast arbeidstid, dvs. at vi far gfi hjem
nar vi er ferdige med jobben.
Dette fungerer sann at vi sliter oss forderva og det skaper
splittelse og konkurranse
blant oss som jobber her. Og
det er jo sjOlsagt nyttig for
Postverket.
L0nna er ogsa elendig —
jeg har jobba her over to fir
og har stigi ca. 100 kroner

brutto pr. maned pa denne
tida. NA tjener jeg 3862,40
brutto i mAneden. SA regjeringas 'caner om reallOnnsOkning er bare blOff. I det hele
tatt er kombioppgjOrsformen
bare til skade for oss lavt!Owe.
Mot alle disse angrepa mot
oss fra regjeringa og pfi jobben nytter bare kamp. Vi ma
fagorganisere oss og delta alctivt pa mOtene. GjOr vi ikke
det vil ikke pampestyrte klub-

,

ber ta opp saker som angfir
oss. Da vi hadde ArsmOte for
eksempel, manipulerte forkvinna sa godt at valget plutselig var klappa igjennom
uten at vi skjOnte noenting.
Skal det ikke \Imre valg, spurte ei da det hele var over!
En av de tinga vi jobber
mest med for tida, er A fa
daghjem pa jobben. Dette er
blitt lova oss siden det nye
postgirobygget blei bygd og
tegningene og alt er klart,
men noe daghjem har ikke
vi 1400 kvinnfolka sett noe
til. Vi har starts underskriftsaksjon og til na samla 1200
underskrifter. Saerlig vil jeg
nevne den flotte stOtta vi har
fatt av mannfolka pa transportavdelinga.
Jeg skal stemme pi ROd
Valgallianse ved valget fordi
jeg synes de har en bra politikk. Serlig er det fint at ROd
Valgallianse sier at folk ma
kjempe sj01 — ikke bare stole
pa dem, men pa seg sj01.
Ingen av de andre partiene
kan fA gjennom noe av alt
det de lover, ROd Valgallianse
stiller ingen falske honer.
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;OVJET I BARENTSHAVET:

Tek norsk havomrade
dratkilometer av norsk havomrade skal verte .fellesomrade».
Av den norske 200-mils grensa
er det berre omlag 20-25 mil
att.
Ei deling slik den Sovjet
har klart a true fram strir mot
dole havomradet etter midtlina mellom landa, eit prinsipp
som byggjer pa Geneveavtala

Gjennom lange tider har
hhvrettsminister Evensen tinga
riled Sovjet om kor delelina
*nom Noreg og Sovjet i Barintshavet skal gfi.
I juli i ar kom eit resultat av
ti gingane: ei fiskeriavtale. Innh ldet i avtala er at Sovjet skal
h
20 000 kvadratkilometer
rsk havomrfide. 64 500 kva-
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Bent As er ein av nestleiarane i SV. Ho har nett yore pa afredskonferanse3. i Murmansk der Soviet har den stOrste flhtebasa i
verda. Trass i dei kolossale opprustingane til Sovjet, og trass dei
stadige provokasjonane overfor Noreg i Barentshavet klarte Bolt
As mellom anna a seie dette: «I fredsarbeidet er Soviet pa mange
tnater for et foregangsland a regne.»!!

av 1958, underteikna av bade
Noreg og Sovjet.
Medan Jens Evensen har
fore som ein strikkball mellom
Moskva og Oslo har Sovjet
drive det refine kanonbAtdiplomatiet. I dei havomrada som
etter midtlineprinsippet er norske, har Sovjet gong etter gong
drive med rakettOvingar for
tvinge Noreg i kne. Dette har
dei na oppnadd med det tingingsresultatet Evensen har drege med seg heim.
Sovjet var det fOrste landet
der arbeidarklassen tok makta
fed borgarskapet og oppretta
sin eigen sosialistiske stat. I dag
er Sovjet ikkje lenger sosialistisk. Eit nytt borgarskap har
teke makta, kapitalismen er
gjenoppretta. Sovjet er ei imperialistisk supermakt som na
tevlar med USA om herred0met i verda. Denne tevlinga
kan ende i krig, begge supermaktene rustar opp og fOrebur
seg til ein slik rOvarkrig.
Sovjet sitt spel i Barentshavet
kjem fra krigsfOrebuingane. I
ein krigssituasjon er Barentshavet den einaste frig og sikre
passasja Sovjet kan Otte for
kome ut i Atlanterhavet. Den
stOrste flate-basen til Sovjet,
ogsA den stOrste i verda ligg pA
Kola-halvOya. Dette er grunnen
til at Sovjet pressar sa sterkt pa
fora fa Noreg til A gi etter.
Og den norske regjeringa er
villig til A gi etter for den sovjetiske framferda. Om regje-
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RV med full stotte til YLI's krav
I dag er yrkesskoleelevene blunt de elever som er dfirligst
stilt Okonomisk. Ved siden av at lfinet ligger langt under behovet og at grunnstipendet er a se pa som en symbolsk sum,
blir ikke pengene utbetalt fOr 2 til 4 maneder etter at skolen
er begynt.
Med bakgrunn i dette har Yrkesskoleelevenes og Lterlingenes Interesseorganisasjon (YLI) sendt et brev til alle partier,
som stiller til valg til hOsten, med spy rsmal om hvordan de
stiller seg til elevenes kray. I brevet ber de partiene to klart
stilling til mu de stotter YLIs krav om utbetaling av lin og
stipend 10. september, kravet om minimum kr. 790 pr. maned
til alle elever og kravet om kr. 390 pr. maned i grunnstipend.
ForelOpig har bare IRO Valgallianse svart pa brevet fra
YLI.
Vi trykker svaret i sin helhet.
Raud Valallianse stOr Yrkesskuleelevane og La'rlingane
sin interesseorganisasion
sine krav fullt ut
Vi vii gjere kva vi kan for
stOtta den kampen de reiser for
a innfridd desse rettferdige
krava. Om vi skulle fa representant pfi Stortinget etter valet,
vil vi fremja og stOtta desse

fa

krava.
Ungdom under utdanning
har fan forverra Okonomi dei
siste Ara. Stipenda krympar inn,
og held - ikkje eingong fOlgje
med prisstigninga. Dessutan ma
tusenvis av skuleungdom yenta
i to til fire mAnader i haustsemestret fOr ein ffir utbetalt
stipenda og Ifina. DNA-regjeringa, som er direkte ansvarleg

for denne arrogante framferda
mot skuleungdommen, kan
berre tvingast til a gje etter for
dei rettferdige krava YLI har
stilt gjennom at det blir sett
makt bak krava. Dersom mange av dei 10 000 som har skrive
under pA kravet om utbetaling
aystipenda 10. september, gar i
spissen for aksjonar og ikkje
bOyer av for trugsmfil og freistnader pa a splitta kampen, er
vi visse pfi at de vil vinna fram.
Lit ikkje pa lovnadspolitikarane pa Stortinget
I eit valfir sit feite lovnader
frA Stortings-partia laust. Som
alltid fOr, vil desse lovnadene
vere glOymt sa snart valet er
over. Det er dette som er oppgava til Stortinget avleia og
ayspora kampen. Lit pa eigne
krefter og reis kamp for krava,
det er einaste vegen som fOrer
fram. Rand Valallianse vil gje
si fulle stOtte til bade krava og
den kampen de reiser.

Bresjnev har teke over rolla til dei gamle tsarane i Russland. Mcilet
er verdensherredOme, og oppustinga og krigsfOrebuingane gar• for
fullt.
ringa godtek tingingsframleggjet til Evensen sA syner det at
ho er villig til a selje landet bit
for bit.
I tida fOr den andre verdskrigen gjekk borgarskapet inn
for A gje Hitler alt han peika
pa. Hitler skulle staggast pa
dette viset, og verdskrigen skulle ein unna Det vart omvendt,
appetitten berre yaks jo meir

han fekk.
Nett det same kan ein i dag
finne att hos borgarskapet nfir
det gjeld Sovjet. Aftenposten,
Arbeiderbladet, Ny Tid og alle
dei andre er innstilt pfi. a gje
Sovjet ein liten bit for A stagge
svolten.
Til valget er det berre Raud
Valallianse som konsekvent forsvarar norsk sjOlraderett. Det

er berre Rand Valallianse som
tek opp dei Ataka Sovjet rettar
mot Noreg i Barentshavet og
Svalbard. Men Raud Valallianse
vil ikkje alliere seg rued den
andre supermakta USA i ein
rovarkrig. Raud Valallianse reiser aktivt kampen mot begge
dei to supermaktene og deira
krigsfOrebuin gar.

Stem Rod Valgallianse
Hva dreier stortingsvalget
seg om? Er det et spOrsmal
om arbeiderklassen eller
borgerskapet skal styre? Er
det «arhundrets viktigste
valp som SVs Berge Furre
sier? Nei, uansett om Arheiderpartiet eller HOyre far
regjeringa — eller om SV
hadde ffitt den — sA er det
like mye kapitalisme i Norge, like mye arbeidslOshet,
boligmangel, press pa skolen og politivold mot ungdom og streikende arbeidere. Vi er like mye undertrykt for det. For det valget dreier seg om er at vi
skal stemme pa hva undertrykkerne skal hete, og sA
skal vi ga hjem og holde

kjeft i fire fir.
En stemme til Rod Valgallianse er en protest mot
hele dette sirkuset. I stedet
for a gi opp og sette oss til
A sture over alt valgflesket
som alle de borgerlige politikerne, med SV og «NKP)
i forreste rekke, spyr tit over
oss, skal vi samle oss til
aktiv kamp mot all 10ftepolitikk og undertrykking.
Valgallianse stiller
ikke til valg for A fa vxre
med A administrere det rattle
kapitalistiske samfunnet.
ROd Valgallianses representanter i kommunestyrer og
storting skal vxre der for A
reise arbeidsfolks og ungdommens krav og for A av-

slOre alle de andre partienes
samarbeid med kapitalistene. Og R¢d Valgallianse tar
del i de kampene folk reiser
rundt om i landet, for det er
disse kampene som er Virkelig viktige — det er de
som peker framover mot et
sosialistisk samfunn.
Derfor Onsker ROd Valgallianse en aktiv revolusjonxr valgkamp. I de mange
RV-gruppene som finnes
rundt omkring kan vi sj01
vxre med A utvikle
Valgallianses politikk, reise
og stOtte aksjoner og fOre
en aktiv valgkamp for flest
mulig stemmer mot det parlamentariske skuespillet.
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