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Med ROD VALGALLIANSE
for revolusjon og sosialisme!
sosialistiske revolusjonen i Norge. Valget er, som Lenin sa, en o smrskilt
anledninp til a propagandere for revolusjon og sosialisme». Mer
om Rod Valgallianses syn pa og oppgaver i valgkampen kan du
lese i dette intervjuet med forstemann pa RV-lista i Oslo, Brynjulf
Mugaas, industriarbeider pa Nyland Vest.
«Vi ser pa valgkampen som en del av kampen for

•

Forts. fra side 1

RV ser det som sin oppgave a stotte,
utlose og lede kampen til det arbeidende
folket i Norge. For at sosialismen skal
gjennomfores i Norge, ma de borgerlige
arbeiderpartienes innflytelse i arbeiderklassen nedkjempes. Disse partiene gir seg
ut for a representere arbeiderklassens
interesser, mens de finansieres og opprettholdes av staten for at de skal fore ut
borgerskapets politikk i arbeiderklassen.
Med sift prat om statsovertakelse under
kapitalismen som sosialistiske tiltak, om
den fredelige veien» til sosialismen
gjennom valg til Stortinget, med lofter om
ookt arbeidermakt» drygging av arbeidsplassene» og «arbeiderregjering» foran
stortingsvalget, sprer disse partiene illusjoner om parlamentarismen. De tilslorer
egentlige
klassemotsigelsene og de
maktforholda, og slik er de med pa a
opprettholde det kapitalistiske systemet.
I kampen som det arbeidende folket
forer for sine daglige interesser spiller de
borgerlige arbeiderpartiene rollen som
sabotorer og svikere. DNA erklxrer enhver
streik for ulovlig og tariffstridig, og gar
agent inn fora knekke den. SV og oNKP»
erklaerer i beste fall sin ostotte», men
jobber aktivt i kulissene for a sabotere
stottearbeidet. Vi husker SV-ledelsens
direktiv til sine medlemmer under Llnjegodsstriken med pa legg om ikke a stotte
de streikende.
Dessuten sa har arbeiderklassen daglige
erfaringer med hvordan de fleste lokale
tillitsmennene i disse partiene forer ut
klassesamarbeidspolitikk og bremser pa

enhver bevegelse i klassen. Fra min
arbeidsplass kan jeg nevne Gunnar Nilsen,
central SV'er og klubbformann. Til tross
for at alle kan se at faren for permitteringer pa Nyland er stor, har han ikke lofta en
finger for a mobilisere arbeiderne til kamp
mot den utrygge arbeidssituasjonen.
IMPERIALISMENS
STOTTESPILLERE
RV star for en konsekvent antiimperislistisk politikk.
De borgerlige arbeiderpartiene pynter
seg ogsa med antiimperialistiske paroler.
Sin sanne anti-imperialisme viser de
derimot nat. de:
— som DNA meldte Norge inn i NATO og
som SV som hittil har stemt for
bevilgninger til NATO-forsvaret.
ikke lofter en finger mot Sovjets
krenkinger av norsk suverenitet over
Svalbard og Sovjets forsok pa anneksjon av 155.000 kvadratkilometer av
norsk havomrade.
ikke har gjort noe for a bryte de diplomatiske forbindelsene med Chile.
Til tross for rode paroler — denne
politikken fortjener ikke a bli kalt annet
enn pro-imperilistisk.
Til dere som er for klassekamp og mot
klassesamarbeid vil jeg derfor si: Bryt med
de borgerlige arbeiderpartiene. Stem RV.
Det betyr en stotte til klassekamplinja og
til kampen for et sosialistisk Norge.
Og til alle anti-imperialister: A stemme
RV er a vise solidaritet med de undertrykte nasjonenes kamp mot de to supermaktene USA og Sovjet og mot all
imperialisme.

VALGRESULTATET — EN GRADMALER FOR KLASSEKAMPEN
I oppropet til RV star det: gHvilket
parti arbeidsfolk stemmer pa har ingen
betydning for makta i det kapitalistiske
samfunnet. Valget avgjor bare hvilket av
de borgerlige partiene som skal forvalte
kapitalismen for borgerskapet*. Vil du
med det si at valgresultatet er uviktig?
Nei, tvertimot sa mener jeg at en
framgang i stemmer for RV er et viktig
skritt pa veien for a rive arbeiderklassen og
progressive los fra kontrollen til de borgerlige arbeiderpartiene og det borgerlige
valgsirkuset. Mange stemmer til RV er en
gradmaler for den revolusjonxre bevegelsen i Norge.
Det finnes enkelte revolusjonxre og
progressive som gjor den feilen a hevde at
valgkampen er uviktig. En slik innstilling
er til hinder for at arbeiderklassen skal
gjennomfore sosialismen i Norge. For de
parlamentariske illusjonene sitter djupt i
den norske arbeiderklassen, og uten at
parlamentarismen ayslores bl.a. av
revolusjonaere representatnter i de parlamentariske organene, sa vil ikke arbeiderklassen reise seg mot det kapitalistiske
utbyttersystemet.
Sa fins det andre som vil underordne
massekampen det parlamentariske arbeidet. De tenker: Bare vi far rode representanter pa Stortinget sa ordner de opp fpr
oss.» RV vil avvise en slik ideologi om at
arbeidsfolk kan forbedre sine kar og bygge
sosialismen gjennom valg og lovreformer.
Dette er den linja DNA star for og som har
hensikt a passivisere arbeidsfolk og hindre
dem i a to sakene i sine egne hender.

— Forst, Brynjulf Mugaas, hva er Rod
Valgallianse?
— Rod Valgallianse bestar av AKP(ml)
og uavhengige sosialister, og bygger videre
pa samarbeidet fra stortingsvalget i 1973
og ved kommune- og fylkestingsvalgene i
1975. Ved hastens stortingsvalg vil RV
stille liste over hele landet.
RV henvender seg til alle dem som
onsker a bryte med de borgerlige loftepolitikerne, som onsker a bekjempe klassesamarbeid og styrke klassekamplinja, som
onsker revolusjon og sosialisme og er mot
all imperialisme og utbytting.
For at arbeiderklassen skal vinne seire i
dagskampen og i den sosialistiske revolusjonen, ma den ledes av et kommunistisk
parti. RV ser pa AKP(m-1) som
proletariatets parti i Norge. Derfor vil RV
stotte AKP(m-1)'s politkkk, og arbeide for
a styrke partiet.
VALGKANPEN — ET LEDD I
KAMPEN FOR DEN SOSIALISTISKE
REVOLUSJONEN

den

— Hvilke politiske saker vil RV fremme
i valgkampen?
— Forst litt om hvordan vi ser pa valget.
\Tart syn pa valga star i skarp motsetning
til de borgerlige partiene og de borgerlige
arbeiderpartiene. De innbiller arbeidsfolk

at de kan lose problemene sine ved en
stemmeseddel. Slik prover disse partiene
gi inntrykk av at det er folket som
bestemmer gjennom de ofolkevalgteo. Slik
prover de a skjule at i et klassesamfunn
avgjor valga ikke hvem som skal ha makta
i landet, men hvem som skal forvalte
makta for borgerskapet.
Vi ser pa valgkampen som en del av
kampen for den sosialistiske revolusjonen i
Norge. Valget er, som Lenin sa, en «sxrskilt anledninp til a propagandere for
revolusjon og sosialisme.
Jeg vil peke ut noen kampomrader som
vil sta sentralt i RV's valgpropaganda.
(forts. ph baksida!)
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RVs liste i Oslo, Brynjulf Mugaas:
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Borgerskapets parlament
Vi star nit foran ei tid hvor alle de borgerlige partiene, fra
SV og oNKPAil Hoyre og Kristelig Folkeparti, vii forsake
overgit hverandre i populiere lofter. Det er ei tid da SVpampen Gunnar Nilsen lar seg avbilde ifort kjeledress og
Kfire Kristiansen gfir p a husmorbesok for a sanke stemmer.
Heradstveit vil stille TV'en til disposisjon for a fortelle oss
OFFENSIV FOR
BORGERSKAPET
Den viktigste funksjonen til denne
borgerlige offensiven er A opprettholde
myten om at det er folk sjol som bestemmer gjennom de representantene
de velger inn pa Stortinget. PA den
myten forsaker borgerskapet a skjule
at det tvert imot «folkestyre» er monopolkapitalen som utover diktatur over
det arbeidende folket. Det virkelige
innholdet i parlamentarismen er, for a
bruke Lenins ord, «A avgjore hvilket
medlem av den herskende klasse som
skal fA underkue og trampe ned folket i
parlamentet».
I denne offensiven blir borgerskapets
propagandaapparat satt pa full styrke.
I uke etter uke fram til valget vii presse
og kringkasting male ut om hvor uovertruffent vart parlamentariske system er
og hvilken makt det Jigger i stemmeseddelen.
PARLAMENTET — REDSKAP
FOR BORGERDIKTATURET
«Se pa hvilket som heist parlamentrisk styrt land, fra Amerika til Sveits,
fra Frankrike til England, Norge osv.:
de virkelige «stats»forretningene blir
avgjort bak kulissene og ordnes av
departementene, kontorene, stabene. I
parlamentet blir det bare pratet, i den
spesielle hensikt a lure «almuen».
(Lenin i Staten og revolusjonen).
Parlamentariske organ som Stortinget eksisterer for a gi det borgerlige
diktaturet skinn av demokrati. De store
debattene mellom stortingsrepresentanter fra de forskjellige partiene er i
virkeligheten iscenesatt for a fore folk
bak lyset. I tillegg er sjolsagt debattene
uttrykk for en viss uenighet de borgerlige partiene imellom om hvem som
best kan forvalte monopolkapitalens
interesser.
Noen annen makt enn det a forvalte
og stro sand pa avgjorelser som
kapitalen og borgerskapet har fattet,
det har ikke Stortinget.
A gi formell godkjenning til utdeling
av blokker i Nordsjoen, foreta Arelange
utredninger om sikkerheten ved oljekatastrofer for a hjelpe oljemonopola
fra ekstrautgifter, og fore hissige diskusjoner om boring nord for 62 skal

utsettes ett Al-, to ar eller om det skal
settes i gang umiddelbart — slik er
Stortingets rolle i et netteskall.
INGEN SOSL4LISME GJENNOM
STORITNGET!
For kommunister er den viktigste
oppgave a ga i spissen fro a gjennomfore en sosialistisk revolusjon i dette
landet. Myten om at det er mulig a na
sosialismen via «den fredlige og parla-

RV

hvilke grtumleggende forskjeller det er i mellom Senterpartiet og Venstre og hvorfor vi na star foran et skjebnevalg
— vii de borgerlige sondorene klare a forvandle det sosialistiske Norge til et borgerlig?
Jo — valgkampen er et gedigent sirkus, men samtidig er
den en viktig politisk offensiv for borgerskapet.
mentariske veien» har blitt spredd i tiar
etter tiar av sosialdemokratene og
revisjonistene. Denne svindelen sprer
DNA, SV og «NKP» fortsatt sa aktivt
de kan. MAlet med den era avvxpne
arbeiderklassen og folket slik at de star
hjelpeslose framfor klassefienden.
Overalt hvor den var vunnet fram har
folket mAttet betale for den med blod.
Som kommunisteer veit vi at ingen
tidligere revolusjon har seira uten

vxpna oppror, uten at reaksjonen forst
blei nedkjempa med vapenmakt.
Borgerskapet vil aldri gi fra seg makta
frivillig, men kjempe med rasende sa
lenge de har noe a kjempe med.
Linjegodt, brygga og Hammerborg
viser til fulle at dette ogsA gjelder
dagens Norge!
En arbeiderklasse som tror pa Stortinget vil aldri kunne gjennomfore noen
revolusjon. Derfor er det kommunist-_

enes soleklare plikt a gA aktivt ut for
bryte ned de illusjonene arbeiderklassen og dens allierte har om valget og
om Stortinget. Dette er en av de aller
viktigste malsetningene med den
revolusjonxre valgkampen som Rod
Valfallianse vii gjennonfore. Dette blir
ogsA av de aller storste oppgavene for
RVs eventuelle representanter pa Stortinget.

Folkehavet utenfor Stortin g et under behand!ingen av «kneblingsloverb) 8 . juni 1934.

REVOLUSJON/ERE PA
STORINGET
Hva vil revolusjonxre gjore pa tinget
dersom de blir valgt inn? La oss se pA
noen eksempler pa RV-representantenes praksis i kommunestyrene.
— Under streiken pa brygga i Oslo
framsatte RV interpellasjon som protesterte mot bruken av politi pa
kommunens havneomrAde og de grove
bruddene pa sikkerhetsforskriftene i
forbindelse med streikebryteriet. Men
interpellasjonen blei nekta satt opp pá
dagsordenenen. Mens ordforeren klubba ned RV-representantet, applauderte
ie frammotte bryggearbeiderne for
RV. Da trua ordforeren med a rydde
galleriet. Bryggearbeiderne har sjol
oppsummert dette som ei lekse om
hvem kommunestyrene er til for A
tjene. Samtidig leerte de en hel del om
SV som sammen med de andre borgerlige partiene stemte ned interpellasjonen.
— I Trondheims bystyre har det
kommet opp forslag om a nekte bruken
av interpellasjoner. Interpellasjoner er
den eneste muligheten for opposisjonen
til a slippe til. Dette framstotet kom
etter det som ble kalt RVs «inflasjon» i
interpellasjoner (bl.a. stotte til Hustadstreiken).
RV-representanten i Tromso bystyre
meldte en interpellasjon om Tromsopolitiet og attentatet mot Oktoberbokhandelen. Den blei nektet behandla
fordi den etter bystyret mening ikke
vedkom bystyret. Denne interpellasjonen blei opptatta som en sa stor
trusel at RV-representanten blei
innkalt til politiavhor. Da han ikke
matte blei han henta av politi pa
arbeidsplassen sin.
— RV i Odda kommunestyre har
ayslort DNA-pampene i kommuneadministrasjonen for korrupsjon ved
behandling av kommunale ansettelser.
Han har ogsA ayslort at SVerne i
kommunestyret har sett taushetsplikten som viktigere enn det a opplyse
de 14 ansatte ved Odda Konfeksjon om
at arbeidsplassene deres er i fare.
Dette er en praksis som konsekvent
og usvikelig tjener arbeiderklassen og
folkets interesser. Det er en praksis
som RV-kandidatene vil folge pa
Stortinget ogsä: de vil arbeide for a
ayslore at Stortinget er borgerskapets
redskap-og ikke kan were noe annet, de
vil ayslore alle de borgerlige politikerne
og spesielt de borgerlige arbeiderpartiene, DNA, SV og «NKP», som trass i all
verdens «sosialistiske» talemAter konsekvent arbeider for borgerskapets og
imperialismens interesser.
— FOR DEN SOSIALISTISKE
REVOLUSJON OG PROLETARIATETS DIKTATUR, MOT BORGERSKAPETS DIKTATUR OG
PARLAMENTARISMEN!
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