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MELD DEG INN I RV! 
Du kan melde deg inn i RV ved å ta kontakt med RVere der du 
bor, skrive til oss eller via våre internettsider. Her er adressene: 

Rød Valgallianse 
Osterhausgate 27, 0183 Oslo 

tlf 22 98 90 50, fax 22 98 90 55, 

e-post rv@rv.no 
internett: www.rv.no 

NÅR DU HAR MELDT DEG INN I RV 
Vi sender beskjed til nærmeste lokallag dersom du har meldt 
deg til RV sentralt. Vår steds- kontakt eller lagsleder vil da ta 
kontakt med deg. Det kan også hende at du blir vervet av en du 
kjenner som allerede er medlem, du har fått denne "pakka" på 
en stand eller bestilt den. 
Uansett kan det være greit å ha tenkt igjennom: 

- vil jeg bare være støttemedlem? 
- hvilke aktivitet vil jeg være med på? 
- hvilke interesser har jeg? 
- har du forslag til hva RV bør gjøre der du bor? 
- vil du ha politisk skolering 

a) teori, lære mer om marxismen 
b) på enkeltsaker slik som MAI-avtalen 
Eller er det andre ting du vil ta opp? 

Dersom du trenger mer materiell fra RV kan du benytte deg av 
bestillingsskjemaet som fulgte denne informasjonspakken eller 
bruke nettsidene våre. 

Heftet er utarbeidet av Organisasjonsutvalget og redi
gert av partisekretær Finn Olav Rolijordet, august 2000. 

Opplag: 500 Trykk: Copyline 
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Slikjobber RV 
D

en ideelle RV-aktivisten er dama som 
blir forbanna når kommunen planlegger 
å legge ut næringstomter og ny hovedvei 

i et viktig rekreasjonsområde for byens befolk
ning. Hun tar det opp i et leserinnlegg, tar det 
opp i RV-gruppa og i fagforeninga. Det dannes 
ei aksjonsgruppe som f¼r til mange oppslag i 
lokalavisa. Når kommunestyret har møte sitter 
100 folk i salen og alle representantene skjelver i 
buksa og tør ikke stemme for planene. To fra 
aksjonsgruppa melder seg inn i RV fordi de vil 
vite mer om det som er galt i samfunnet og hva 
sosialisme er. 

Slike historier, eller deler av den, finnes det 
noen av på ulike saker. Hensikten med å illustre
re med en slik vakker historie er å vise hva som er 
det viktigste for RV i vårt politiske arbeid - nem
lig å jobbe sammen med de som rammes av ulike 
planer og vedtak. Vi vil ikke sitte i kommunesty
ret for å være "flinke", men utfordre makta på 
noen saker sammen med folk. Derfor har vi sla
gordet "med folk, mot makta". 

I tillegg legger vi vekt på politisk skolering, 
har temamøter, studiesirkler osv. Men det må 
nok innrømmes: ikke alle RV-lag er like flinke 
hele tiden til slik jobbing. Det har sammenheng 
med at RV-ere jobber med mange andre saker 
slik som tillitsverv i fagforening, Nei til EU, opp
mann i et idrettslag eller andre ting. Og tida 
strekker ikke til for oss heller slik som det er for 
andre. Den beste løsningen på dette problemet er 
å bli flere. RV vil bli bedre, et bedre redskap for 
folk, dersom vi blir flere aktive medlemmer. Tar 
du utfordringen? 
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Viktige punkter i 
RVs politikk 

1. RV er et marxistisk arbeiderparti. RV er et 
parti av og for alle som ønsker en revolusjonær 
samfunnsendring. 

2. RVs mål er det klasseløse samfunn i økolo
gisk balanse, et samfunn uten klasse- og kvinne
undertrykking, rasisme, utbytting og krig. 

3. Det kapitalistiske systemet forutsetter 
plyndring av råvareressurser, produserer uavbrutt 
kriser, arbeidsløshet og fattigdom. Et slikt sys
tem lar seg ikke reformere, det må avskaffes. 

4. Arbeidere og undertrykte over hele verden 
må stå sammen. RV står for internasjonal solida
ritet med verdens arbeidere og undertrykte folk 
og nasjoner. RV er for folks og nasjonene sjølbe
stemmelsesrett. Det imperialistiske systemet er 
hovedårsaken til undertrykking, fattigdom, 
arbeidsløshet, kriger og miljøødeleggelser. 
Kampen for frigjøring, framskritt og sosialisme i 
Norge og internasjonalt forutsetter kamp mot 
imperialistiske blokker, maktredskaper for de 
multinasjonale selskapene og mot vårt eget impe
rialistiske borgerskap. 

5. Dette innebærer kamp mot handelsblok
ker, militærblokker og bruk av internasjonale 
organisasjoner til undertrykking og utbytting av 
folk. RV forsvarer norsk sjølråderett mot med
lemskap i storkapitalens EU og EØS. RV arbei
der for norsk utmelding av NATO. 

6. Mellom kapitalismen og det klasseløse 
samfunnet ligger det sosialistiske overgangssyste-
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met. RV vil slåss for en demokratisk sosia
lisme. bygd på arbeider- og folkemakt 
nedenfra, med organisasjonsfrihet, mangfold 
og planøkonomi. Klasse-, kvinne- og miljø
kampen fortsetter under sosialismen. 

7. Overgangen mellom kapitalisme og 
sosialisme er bare mulig gjennom en revolu
sjon med oppslutning i flertallet. 
Arbeiderklassen og folket kan ikke ta over 
den borgerlige staten, men må utvikle sine 
egne maktfora med basis på arbeidsplassene 
og i lokalsamfunnene. 

8. Hovedmotsetningen i det norske 
samfunnet går mellom kapitalistklassen og 
arbeiderklassen. Bare en sosialistisk revolu
sjon med arbeiderklassen i spissen kan gi fol
keflertallet reell makt og innflytelse over 
egen hverdag. Enhet og samhold i arbeider

klassen må utvikles for å gi klassekampen 
kraft og retning, og gradvis moden vilkårene 
for revolusjonært opprør. arbeiderklassen 
trenger en sterk og uavhengig fagbevegelse, 
miljøperspektiv og må bekjempe undertryk
kelse. EU-kampen viste at alliansen mellom 
arbeidere, småbønder og kystfiskere er 
grunnleggende for å forandre Norge. 

9. Som en del av den overordnede kam
pen for et nytt samfunn, kjemper RV for 
alle demokratiske reformer og mot alle 
angrep på rettigheter som arbeidsfolk har til
kjempet seg. RV gir aktiv støtte til kamper 
folk fører, eksempelvis streik, kvinnekamp, 
internasjonalt solidaritetsarbeid og aksjoner 
mot fascisme og rasisme. RV vil forene den 
daglige kampen for naturen og folket med et 
sosialistisk perspektiv, og kombinere parla
mentarisk arbeid og aktivisme. Når RV stil
ler til valg, er det ikke fordi en kan vedta seg 
til sosialisme i Storting, kommunestyrer eller 
fylkesting. Vi bruker representasjonen i par
lamentariske organer til å kjempe for viktige 
krav og som "talerstol" til støtte for den 
utenomparlamentariske kampen. 

10. RV er et åpent, demokratisk organi

sert og samlende revolusjonært parti som 
søker forankring i arbeiderklassen. Partiet 
har både aktive og passive medlemmer og 
tendensfrihet for grupper som vil organisere 
seg i partiet. RV vil møte andre radikale 
strømninger med klarhet og åpenhet, dialog 
og ideologisk strid - bare slik kan det bli 
mulig å ra et sterkere revolusjonært venstre. 

Program, vedtak og dokumenter .fra Rød Valgallianse: 

• Antirasistisk Manifest. Vedtatt på landsmøtet februar 1997. 
• Veien videre for RV Vedtatt på landsmøtet februar 1997. 
•Norskimperialisme. Vedtatt på landsmøtet februar 1997. 

• RV lyt bli det .fremste Nei til EU-partiet. Vedtatt på landsmøtet februar 1997. 
• Forslag til ny utlendingslov. Fremlagt av stortingsgruppa juni 1997. 

Programmene files ved henvendelse til partikontoret. Pris kr 20,- pr stk. 
Prinsipprogrammet skal nyskrives og vedtas på landsmøtet i februar 2001. 

Arbeidsprogrammet skal revideres. 
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Kvinners 
muligheter og 

rolle i RV 
E

t velkjent mønster i mange organisasjoner og 
partier er at mennene dominerer debatter og 
meningsutvekslinger, har lederposisjoner og 

er ansiktet utad. Kvinnene har en tendens til å delta 
mindre i diskusjoner, ta på seg mer administrative 
oppgaver og være organisasjonens "arbeidsmaur" 
som gjør en masse, men som ikke nødvendigvis har 
like mye makt og innflytelse som mennene. 

Kvinner blir også oftere utsatt for "hersketek
nikker" i diskusjoner og ellers i det politiske arbei
det ved å usynliggjøres eller ikke f¼ tilgang til infor
masjon. (For eksempel hvis mye informasjon 
utveksles i uformelle sammenhenger mellom menn, 
hvor kvinner kanskje ikke deltar, slik som røykepau
ser, trening, badstu eller annet.) 

Dette er et mønster vi også ser spor av i RV -
som andre steder. I motsetning til mange andre 
organisasjoner jobber vi imidlertid aktivt for at 
kvinner skal f¼ større innflytelse i partiet - akkurat 

. som vi jobber for kvinnefrigjøring generelt i sam
funnet. 

Vi ønsker at kvinner skal bli hørt og tas på 
alvor i diskusjoner, at kvinners erfaringer skal syn
liggjøres i og legge premisser for politikken vår og at 
vi kan legge forholdene best mulig til rette for at 
kvinner skal f¼ lyst og mulighet til å ta på seg poli
tiske verv i RV. 

Hva gjør vi for å f¼ til dette? I RV har vi sære
gen kvinneorganisering i partiet både på sentralt 
plan og lokale kvinnegrupper flere steder. Vi jobber 
både med kvinnepolitiske saker generelt, diskuterer 
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Oslo RVs andrekandidat i forrige stortingsvalg, Kaja Storvik, på RV-stand. 

feministisk teori og deltar i arbeidet med å 
arrangere kvinnedagen 8.mars. Samtidig er 
kvinneutvalgene et sted hvor kvinnelige 
medlemmer kan hjelpe og støtte hverandre i 
det interne politiske og organisatoriske 
arbeidet - enten det dreier seg om hvordan 
møte hersketeknikker, lufte tanker og fa inn
spill på et innlegg man skal holde, eller hvil
ke strategier man kan ta i bruk for å fa flere 
kvinner til å ta ordet på medlemsmøtene. 

Kvinneutvalgene arrangerer jevnlig 
landsdekkende kvinnekonferanser, hvor vi 
både diskuterer kvinnepoliske spørsmål og 
henter styrke og inspirasjon hos hverandre, 
noe som er spesielt kjærkomment for med
lemmer som bor på mindre steder i landet 
hvor det ikke finnes en egen kvinnegruppe. 

For å hente fram alle de ressursene 
kvinner sitter på, trenger selvtilliten ofte et 
ekstra puff i motsetning til mennene. For å 
nettopp fa flere kvinner til å bli hørt i fagfor
eninger og organisasjoner, utvikla kvinner i 
AKP/RV på slutten av 70-tallet et "kast-deg-

frampå-kurs" for kvinner - i dag mest kjent 
under navnet "bøllekurs". 

Siden den gangen har kurset blitt opp
datert og videreutvikla, og tusenvis av kvin
ner fra mange ulike arbeidsplasser og organi
sasjoner har deltatt. Kurset fungerer som en 
slags treningsleir, hvor vi blant annet øver 
oss på å skrive og holde innlegg fra en taler
stol - i trygge og støttende omgivelser. 
Bøllekursene tilbys også med jevne mellom
rom for RVs egne kvinnelige medlemmer, 
og flere blir også inspirert til å bli kursledere 
selv. 

I tillegg har vi ofte egne "jente og gut
tesamlinger" i forbindelse med våre arrange
menter for å sette fokus på egen og andres 
bruk av hersketeknikker og hvordan vi kan 
skape en ramme for debatten som gjør at fle
re kvinner deltar. 
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Nestleder 
Randi 

Holmelid, 
kokk, 26 år, 

fra Askøy. 

Partisekretær 
Finn Olav 
Rolijordet, 

industrisnek
ker, 44 år, 
fra Gjøvik. 

Leder 
Aslak Sira 
Myhre, 26 år, 
renholder/ 
student, fra 
Stavanger. 

Nestleder 
Chris 
Hartmann, 
teknisk teg
ner, 51 år, 
fra Oslo. 

Organisa: 
Rød Valgallianses ledelse består av et Landsstyre på 
20 medlemmer. 

6 av disse + 3 vararepresentanter utgjør et 
Arbeidsutvalg. 

Den daglige politiske ledelsen i partiet blir 
ivaretatt av de til enhver tid fastlønte tillitsvalgte. 

Utvalgene er «spesialistsamlinger» - her treffes de 
som er spesielt opptatt av et saksområde. Alle 
utvalg er til enhver tid åpne for medlemmer i RV. 
Du kan bli aktiv i utvalget eller knyttes til utvalget i 
et nettverk. Nettverkene holdes informert via epost 
eller sneglepost. 

RVs utvalg, med kontaktperson: EU/EØS
utvalget, Faglig Utvalg (Anita Hanebo 
Fiskeriutvalget (Svein Olsen), Innvandrerutvalget 
(Ana Lopez), Internasjonalt utvalg Bjarke Friborg), 
Kvinneutvalget (Chris Hartmann). 

Lokallagene er de grunnleggende enhetene i organi
sasjonen. RV har om lag 70 lokallag. Dessuten har 
vi stedskonktakter 40 andre steder. 

Opprør
redaktør: 

Bjarke 
Friborg, 

can.polit, 
28 år, Oslo 

Kasserer: 
Asgeir Bell, 
sekretær/byg
ningssnekker, 
51 år, 
Sandnes 
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• MEDLEMSUTVIKLINGEN: 

§JOD 1992: 1.680 Lokale opplysninger 

1993: 800 Lokalt registrert. 

1994: 1.690 Sentralt register første gang. 

1995: 1.076 
1996: 1.434 
1997: 1.151 

Kun de som har betalt konting-
1998: 1.212 ent for kalenderåret blir regnet 
1999: 1.356 som medlem dette året. 

VALGTALL 
År Type valg Stemmer % Lister Repr. 
1973 Storting 9.360 0,4 19 0 
1975 Kommune 7.215 0.4 14 4 

Fylkesting* 8.913 0,5 7 1 
1977 Storting 14.515 0,6 19 0 
1979 Kommune 14.614 0,7 32 21 

Fylkesting* 16.915 0,8 14 5 
1981 Storting 17.844 0,7 19 0 
1983 Kommune 24.837 1,1 122 34 

Fylkesting* 26.153 1,2 19 7 
1985 Storting 14.818 0,6 19 0 
1987 Kommune 27.209 1,2 115 49 

Fylkesting* 27.929 1,3 19 9 
1989 Storting** 22.139 0,8 19 0 
1991 Kommune 32.841 1,5 110 57 

Fylkesting* 31.526 1,5 19 9 
1993 Storting 26.360 1, 1 19 1 
1995 Kommune 32.441 1,5 68 74 

Fylkesting* 34.054 1,7 18 9 
1997 Storting 43.404 1,7 19 0 
1999 Kommune 40.708 2,0 88+ 8*** 68 + 10*** 

Fylkesting* 41.467 2,1 17+ 2*** 13 + 2*** 

* I statistikken er Oslo tatt med både under kommunevalget og fylkestingsvalget. 
** I 1989 stilte ikke RV lister, men var ei viktig drivkraft for å danne og drive valgkamp for 
"Fylkeslistene for miljø og solidaritet". 
*** Gjelder felleslister 
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lli
d Valgallianse (RV) ble dannet i 
973 fordi Arbeidernes 
ommunistparti Parti (marxist-leni

nistene) ikke fikk være med i Sosialistisk 
Valgforbund, og fordi Kommunaldepar
tementet ikke ville godkjenne AKP(ml) som 
partinavn. RV var opprettet og kontrollert 
av AKP(ml) . I RVs vedtekter var det slått 
helt klart fast hvilken dominerende stilling 
AKP(ml) hadde i RV: "Rød Valgalli
anse/Raud V alalllianse er en allianse av 
Arbeidernes Kommunistparti (m-1) og uav
hengige sosialister. Navnet disponeres av 
AKP (m-1)." 

En valgkamporganisasjon 

Likevel var RV helt fra starten noe annet 
enn AKP. Mange av dem som sto på RVs 
valglister og deltok i valgkampgrupper og 
valgkampledelse var ikke medlemmer av 
AKP. Det var derimot ingen tvil om at det 
var AKP som drev all regulær partivirksom
het. RV var kun en valgfront. Det var også 
slått fast i vedtektene: "Oppgaven for RV er 

Rød Val 
å føre valgkamp og drive politisk arbeid i og 
rundt parlamentariske forsamlinger: 
Stortinget, fylkesting, kommunestyrer o.l. 
på grunnlag av RVs program." (Vedtektene 
fra 1981). 

Fram til 1979 ble RVs sentrale ledelse 
og lokalgrupper bare opprettet i forbindelse 
med valgkamper. Når valget var over, ble 
ledelsen og gruppene nedlagt. Dette skjedde 
bl.a. etter at RV ble valgt inn i fire kommu
nestyrer i 1975. Landsrådet, som var valgt til 
å lede valgkampen i 1975, vedtok å nedlegge 
seg sjøl, og oppfordret "de uavhengige sosia
listene som har vært med i RV til å vurdere å 
søke medlemskap i AKP (m-1) eller dets ung
domsforbund." Landsrådet uttalte at det 
"Ut i fra vårt politiske grunnsyn ser det som 
feilaktig å organisere en permanent "parla
mentarisk" organisasjon. Samarbeidet mel
lom AKP (m-1) og de uavhengige sosialistene 
vil derfor i tida framover ta nye former. I de 
kommunene der RV vant mandat vil også 
partiet (AKP) være den krafta som kan sikre 
at våre talsmenn hele tida står fast på og for
svarer RVs politiske plattform ... " (Fra utta
lelse fra RVs Landsråd høsten 1975). 

Fastere organisering 

I 1979 ble det for første gang i RVs historie 
valgt en landsledelse som skulle fungere mel
lom valgene. Da ble det også for første gang 
valgt en leder for RV; Hilde Haugsgjerd. 
Fram til da hadde d~t vært AKPs leder som 
også var RVs leder. 

Den store framgangen for RV ved val-
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lianses historie 
- fra AKPs valgfront til sjølstendig parti -

get i 1979 førte til et større behov for 
lokal organisering rundt kommune- og 
fylkestingsrepresentantene. Det var 
også en del RVere, både i og utenfor 
AKP, som ønsket et klarere skille mel
lom RV og AKP, med bl.a. egen med
lemsorganisering i RV. Debatten var 
ikke ny i 1979, men valgframgangen 
bidro til en større debatt om organisa
sjonsformene. Og debatten fortsatte 
senere, med nye topper foran hvert 
landsmøte. 

Viktigere enn alle diskusjonene 
var antagelig det "presset virkeligheten 
la" mot større RV-organisering. I 
kommunestyrene og fylkestingene 
behandlet RV-representantene alle 
mulige spørsmål og måtte diskutere 
dem med andre i RV. Et parti som la 
hovedvekten på den utenomparlamen
tariske kampen, fikk også behov for å 
vise at partiet markerte seg på dette 
området og ikke overlot det til AKP. 
Og ikke minst; mange aktive i RV -
både AKPere og personer som ikke var 
med i AKP - ønsket egen RV-organise
ring mange steder. Det ble derfor dan
net flere permanente RV-grupper etter
hvert. Men de fleste stedene RV har 
stilt kommunevalglister har det imid
lertid vært fungerende grupper bare i 
forbindelse med valgkampene helt 
fram til 1990-tallet. Fortsatt er det slik 
at det mange steder bare er aktivitet i 
gruppene rundt valgkampene. Men 
det er en stor forskj ell fra 1970-tallet; 
Det er fa steder der RV "går i dvale" at 

RV-LEDERE: 

1973-75: 
Sigurd Allern* 

1975-79: 
Pål Steigan* 

1979-81: 
Hilde Haugsgjerd 

1981-83: 
Finn Sjue 

1983-87: 
Jahn Arne Olsen 

1987-95: 
Aksel Nærstad 

1995-97: 
Jørn Magdahl 

1997-
Aslak Sira Myhre 

* AKP (m-l)s leder var også 
leder for RV) 
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det finnes noe AKP-lag som driver kontinu
erlig virksomhet. 

Endringer drives fram 

En viktig forandring i RV skjedde ved lands
møtet i 1987. Fram til da hadde AKP egne 
rettigheter i RV som bl.a. retten til å peke ut 
en representant til landsstyret, en represen
tant til lokale styrer, og grupper og lister 
skulle godkjennes både av RV og AKP, og 
landsstyret skulle velges av RVs landsmøte "i 
samråd med AKP {m-1) ". På landsmøtet i 

1987 ble helt nye vedtekter vedtatt, og alle 
AKPs rettigheter i RV utover eiendomsret
ten til navnet ble fjernet. 

I perioden 1989-91 var det store disku
sjoner med mye uenighet i AKP og RV om 
framtida til den revolusjonære bevegelsen. 
Hovedårsakene til diskusjonene er å finne i 
organisasjonene selv og problemene de sto 
oppe i, men det er liten tvil om at både de 
militæres knusing av demonstrasjonene på 
Den himmelske freds plass i Peking og 
Berlinmurens fall spilte en stor rolle. Selv om 
det var flere år siden AKP og RV hadde hyllet 
Kina som sosialistisk foregangsland, og partie
ne aldri hadde støttet verken Sovjetunionen 

eller de østeuropeiske statene "slo hendelsene 
inn" i de interne diskusjonene. Var det mulig 
å kalle seg kommunist lenger? Var det riktig 
med et kommunistisk parti? 

Diskusjonene i AKP fikk stor betyd
ning også for RV. AKP vedtok på sitt lands
møte høsten 1990 å fortsette som et kom
munistisk parti, men gikk samtidig inn for 
at RV skulle være et sjølstendig parti uten 
noen formell tilknytning til AKP. 

Et selvstendig parti 

Fra 1987 ble det arbeidet systematisk for å 
bygge opp medlemsgrupper i RV, men del-

takelsen i "Fylkeslistene for miljø og solida
ritet" i 1989, og de store diskusjonene og 
uenigheten i AKP, gjorde at det var en tilba
kegang i antall grupper igjen fra 1988 til 
1990. 

Fra sommeren 1990 skjøt imidlertid arbei
det med å danne lokalgrupper fart igjen. 
Organisasjonen vokste og debatten og kravet 
om selvstendighet som parti fikk økt tilslut
ning. På landsmøtet i 1991 strøk så RV alle 
formuleringer i vedtektene som omhandlet 
forholdet til AKP. Det ble vedtatt at RV 
skulle være et parti med helt normale med
lemsforhold. Fram til dette landsmøtet var 
det ingen vedtektsfestet bestemmelse om 
medlemskontingent eller medlemsregistre
ring i RV, og delegatvalg til landsmøtene 
hadde skjedd på bakgrunn av stemmetall og 
ikke medlemstall helt fram til landsmøtet i 
1991. Landsmøtet vedtok også å beholde 
formuleringen i vedtektene om at partiets 
virksomhet skal konsentreres rundt valg
kamp og "politisk arbeid i tilknytning til 
parlamentariske organer". Denne formule
ringen ble først fjernet av landsmøtet i 1993, 
slik at RV fra da av kort og godt "driver 
politisk arbeid på grunnlag av RVs pro
gram". 

RV har helt fra dannelsen i 1973 hatt 
egne programmer som er vedtatt av RVs 
landsmøter (landskonferanser i 1973 og 
1975), der hver delegat har hatt en stemme, 
og partiet har vært ledet av landsmøtevalgte 
ledelser. Men det spesielle ved at partiet var 
en allianse av AKP og uavhengige sosialister 
varte ved i 18 år - fra 1973 til 1991. 

Andre organisasjoner i RV 

RV ønsker å være et samlende parti for alle 
revolusjonære. Det tillates at man er medlem 
i andre partier og organisasjoner så lenge det 
ikke stilles konkurrerende lister ved valg. 
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Dette har vært RV sin organisasjonsmodell 
lenge og dette ble ytterligere poengtert i et 
strategivedtak på landsmøtet i 1997 - "Veien 
videre for RV". 

På landsmøtet i 1991 var medlemmer 
av Arbeidermaktgruppa (AMG) tilstede og 
gjorde det klart at dens medlemmer ville 
arbeide aktivt i RV. AMG var opprinnelig 
ei utbrytergruppe fra SVs ungdomsorganisa
sjon. Den hadde allerede i flere år drevet 
sjølstendig arbeid, spesielt med fagligpolitisk 
innretting. Fra og med 1995 deltok også 
Revolusjonært Forbund (RF) i Bergen og 
ML-gruppa Revolusjon i RV. RF sin opp
rinnelse kom etter at et miljø i Bergen brøt 
ut av Rød Ungdom på slutten av 80-tallet. 
Revolusjon har sin bakgrunn i ulike ml
grupper på 70-tallet .. Selv om AMG, RF og 
Revolusjon bare besto av noen titalls perso
ner, var medlemmenes inntreden i RV en 
viktig markering av at RV tok sikte på å 
være "et samlende parti for revolusjonære i 
Norge" som det heter i et landsmøtevedtak. 

AKP opprettholdt sin tilknytning til 
RV etter at RV ble et selvstendig parti og de 
fleste av partiets medlemmer er aktive i RV. 
Partiet har en viss egenaktivitet ved siden av 
arbeidet i RV. Det har også Ml-gruppa 
Revolusjon som utgir et magasin med sam
me navn. 

Enkeltpersoner fra Revolusjonært 
Forbund, AMG og RV gikk vinteren 
1999/2000 sammen i organisasjonen 
Forbundet Internasjonalen og Fl-medlem
mene jobber innafor RV. I samme periode 
er også organisasjonen Tjen Folket etablert 
av bla tidligere AKP-medlemmer og med
lemmer fra Tjen Folket deltar i RV. 

Norges Kommunistiske Parti deltar 
ikke i RV. Men ved kommunevalgene i 
1995 og i 1999 inngikk RV og NKP samar
beid i en håndfull kommuner og til fylkes
tingsvalget i Østfold i 1995 og i Finnmark i 
1999. NKP-medlemmer ble nominert på 

framtredende plasser på RV-listene noen Ri 
steder både i 1995 og 1999. 

Kommunevalget 1995 

Ved valget i 1991 stilte RV 110 lister og fikk 
en oppslutning på 1.5%. Ved kommuneval
get 1995 var det en svekket organisasjon 
som stilte opp med bare 68 lister. Flere ste
der der vi satt i kommunestyrene, stilte vi 
ikke lister. Organisasjonen var stivnet, 
rekrutteringen hadde stoppet opp og aktivis
tene var "slitne". Mange prioriterte annet 
interessearbeid som f.eks fagforening fram
for å stille opp på listene. Allikevel gjorde vi 
et veldig godt valg ved å holde på samme 
oppslutning som i 1991. I en del kommuner 
gjorde vi et kjempevalg og kom inn med 
opp til 4 representanter. Eksempler på gode 
lokalvalg er Hammerfest 8%, Bodø 7.4%, 
Vågan 7.3%, Høyanger 7.1 %, Odda 8.7% 
og Kragerø 8.5%. Slike resultater er resultat 
av RV på sitt beste; klare kandidater og en 
lokal sak som engasjerer folk slik som når 
Kragerø RV kjempet mot at skjærgården 
skulle drukne i hyttefelt. 

RV gikk på en stor tilbakegang i Oslo. 
Fra kommunevalget i 1991 til 1995 mistet 
Oslo RV 3.000 velgere, enda flere dersom vi 
ser i forhold til stortingsvalget. I denne peri
oden hadde viktige deler av organisasjonen i 
Oslo brukt mye tid på debatt om utviklinga 
av RV. I tillegg "kvittet" RV seg med en 
framtredende innvandrerpolitiker, pakista
neren Athar Ali,- som også var den første 
innvandrer fra 3.verden som talte på taler
stolen i Stortinget som 2.vara for RV. Han 
brøt flere ganger med bystyregruppa og pro
grammet og slike politiske uenigheter førte 
til at Athar Ali ikke ble renominert. Det ble 
sagt i en av de store hovedstadsavisene at 
"man kvitter seg ikke med landets fremste 
innvandrerpolitiker ustraffet". Summen av 
denne interne uroen var at en svekket lokal-

www.pdf-arkivet.no (2020)



organisasjon stilte til valg. I tillegg var 
antall representanter i bystyret redusert fra 
84 til 59. RV mistet dermed sin represen
tant nr 2 selv om vi gjorde det nest beste 
kommunevalget i Oslo hittil. 

RV inn på Stortinget ... 

Helt fra stiftelsen i 1973 hadde et mandat 
på Stortinget vært et av de viktigste måla 
for RV. Resultatet ved kommunevalget i 
1991 viste at mandatet var innen rekkevid
de. For å erobre et mandat på Stortinget i 
1989 trengtes det 12.600 stemmer. Ved 
kommunevalget i 1991 fikk RV 11.055 
stemmer. I tillegg fikk Erling Folkvord 
4.000 personlige stemmer (d.v.s. at han var 
ført på andre partiers lister). RVs gode 
arbeid i hovedstaden gjennom mange år, og 
Folkvords avsløringer av snusk og korrup
sjon kunne gi stortingsplass 20 år etter stif
telsen! 

Men selv da Folkvord sa ja til å stå 
øverst på lista i Oslo, var det langt fra enig
het i RV om at en skulle satse så mye på å 
erobre partiets første stortingsmandat. 
Mange var redd for en nedtur om målet 
ikke ble nådd. Mer enn en gang ble det 
minnet om valget i 1985 da mange trodde 
at partiet skulle fa valgt inn Jorun 
Gulbrandsen. Og det ble minnet om den 
store forskjellen mellom lokalvalg og stor
tingsvalg. RV hadde alltid fatt færre stem
mer ved riksvalg enn ved lokalvalg. Men 
landsstyret bestemte seg: Nå skulle det sat
ses! Landsmøtet i februar 1993 støttet hel
hjertet opp om målsettinga: "Folkvord på 
Tinget". Ingen så det som et Oslo mandat. 
Nå skulle det jobbes for et RV-mandat. 
Og det var i Oslo det var muligheter for å 
fadet. 

Valgkampen i 1993 viste et lagspill i 
RV som mange toppklubber i fotball kan se 
på med misunnelse. Selv om RV stilte lis-

Erling Folkvord satt på Stortinget fra 1993 til 1 

ter i alle fylker og drev lokal valgkamp, var 
det Osloresultatet som telte. Det ble laget 
politiske utspill og bakgrunnsmateriale over 
hele landet som støttet opp om valgkampen 
i Oslo. Det ble ringt til venner og kjente i 
Oslo for å fa dem til å stemme RV, og de 
siste ukene ble det sendt flere tusen post
kort med bilde av Erling Folkvord på 
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17.12001 skal RV tilbake på tinget! 

Stortingets talerstol fra hele landet til Oslo 
med oppfordring til å stemme ham inn. 

De politiske sakene RV la størst vekt 
på i valgkampen, var: 
• kampen mot EU og utmelding av EØS, 
• for 6-timers normalarbeidsdag, 
• kamp mot arbeidsløshet, 
• mot uverdige forhold innen helse- og sosi-

al omsorgen, 
•kampenmot rasismen. 

Men hovedbudskapet var at Folkvord 
og RV trengtes på Stortinget. 

Det ble vist til arbeidet som var gjort i 
Oslo bystyre og at RV ville føre både stand
punkter og, ikke minst, måten å arbeide på 
videre inn på Stortinget. 
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Et par måneder før valget viste 
meningsmålinger i Oslo at RV manglet 
under 50 stemmer på å Bi Folkvord valgt 
inn. Det ble en inspirasjon til en skikkelig 
innspurt i valgkampen - og det ble utnyttet 
til siste trevl. Budskapet ble gjentatt og 
gjentatt helt til valglokalene stengte: "Hver 
eneste stemme kan være den som avgjør! 
Mange folk i ulike miljøer vil ha Erling 
Folkvord på Stortinget. Men det holder 
ikke å ønske - en må stemme på RV. Og 
nesten alle kjenner noen soin bor i Oslo, så 
folk over hele landet kan hjelpe til med å f¼ 
Folkvord valgt inn på Stortinget. RV lover 
at han skal bli en talsmann for vanlige folk 
over hele Norge på Stortinget, ikke bare 
Oslofolk." (Fra en valgkampløpeseddel i 
1993). 

RV og Erling Folkvord ble valgt inn, 
vararepresentanter var Mai Gythfeldt og 
Athar Ali - den første innvandreren som har 
snakket fra talerstolen på Stortinget. Ett 
viktig mål var nådd. 

... og ut igjen 

Men ved Stortingsvalget i 1997 falt RV ut 
igjen fra Stortinget. Erling Folkvord stilte 
opp igjen sammen med en gjeng aktive jen
ter, men Erling ble ikke gjenvalgt og RV 
mistet mandatet. Hva gikk galt? Hadde ikke 
RV folks tillit? Gjaldt ikke sjølskrytet fra 
valgkampen i 1995: 

"Vi holdt hva vi lovet. RVs ene stor
tingsrepresentant (og vararepresentanter) har 
stått på for vanlige folks interesser over hele 
landet, og vist at en RVer på Tinget betyr 

li noe. 
Valgresultatet i 1997 er et paradoks. 

Gjennom hele valgkampen profilerte RV seg 
godt. De viktigste politikerne fra RV var 
leder Aslak Sira Myhre, nestleder Charlotte 
Kristiansen som stilte på første plass i 
Troms, økonomen Torstein Dale fra Bergen 
som stilte på første plass i Hordaland, Jon 

Michelet på førsteplass i Østfold og Astrid 
Holm, mangeårig bystyre-representant for 
RV i Trondheim, på førsteplass i Sør
Trøndelag. RV gjorde en god innsats på 
valgsendingene, spesielt svarte leder Aslak 
Sira Myhre godt for seg på partileder-utspør
ringene, og samtidig drev vi en god valg
kamp lokalt. Valgresultatet var det beste vi 
har f¼tt, nærmere 44.000 stemmer og 1.7%. 
Men vi mistet mandatet fra Oslo - vi mang
let imidlertid bare 600 stemmer. Vi trengte 
4.1 % og fikk 4%! 

Oslo RV gjorde som nevnt et svakt 
valg i 1995. Valget i 1997 var en betydelig 
framgang. Men det holdt ikke, selv om RV 
hadde gjort en kjempejobb på Tinget. Vi 
markerte oss i løpet av perioden som en 
konsekvent EU-motstander, en talsmann for 
de fattige og utslåtte, en samarbeidspartner 
for fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Men 
Erling Folkvord ble i alt for stor grad hele 
RV-landet sin representant og mistet noe av 
den profilen han hadde - korrupsjonsjegeren 
fra Oslo. 

Vi ble det vi hadde lovd - men det 
holdt ikke helt fram til mål valgnatta. 

Det er forøvrig skrevet om RV sitt 
arbeid på Stortinget i boka "Livet bak mure
ne" av Erling Folkvord. Utgitt av RV i 
1997. Årsakene til mandattapet er belyst i 
beretningen til landsmøtet i 1999. 

Kommunevalget 1999 

Dermed må vi på nytt rulle opp skjorteer
mene og ta et krafttak ved kommunevalget i 
1999 for å legge et grunnlag for å komme 
tilbake på Stortinget i 2001. Vi tok et slikt 
krafttak blant annet ved å øke antallet rene 
RV-lister fra 68 i 1995 til 88 lister i 1999. I 
tillegg deltok RV på felleslister med både SV 
og NKP i noen kommuner. Spesielt felleslis
tene med SV gjorde gode valg, slik som i 
Alstahaug, på Notodden og på Nøtterøy. I 
to fylker deltok vi på felleslister. I Finnmark 
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samarbeidet vi med NKP og lista tok et 
mandat for første gang. I Vest-Agder ble 
samarbeidet med Miljøpartiet De Grønne 
videreført og lista beholdt sitt mandat på fyl
kestinget. 

Men flere steder har RV gjort et virke
lig gjennombrudd på egen hånd i dette 
kommunevalget. Beste resultat oppnådde vi 
i Risør med 11.6%, Kragerø med 9.5% og i 
Vågan med hele 13.6 %. I Hordaland fylke 
gjorde vi totalt sett et så godt valgresultat at 
det kan holde til et stortingsmandat. Totalt 
har et sted mellom 55.000 og 60.000 folk 
stemt på RV-lister eller lister der RV deltar. 
På landsbasis økte vi antall folkevalgte. Hva 
skyldes slike gode valgresultat? 

I mange år har en av hovedsakene til 
RV vært kampen for velferdsstaten, kampen 
for et godt skole- og helsetilbud i din kom
mune. Vi har brukt mye tid og ressurser på å 
grave fram fakta om norsk økonomi, finne 
tallmateriale på statens rikdom og kommu
nal fattigdom. Vi har stått i fremste rekke 
når det gjelder kamp mot nedskjæringer og 
nedleggelser av f.eks grendeskoler. En slik 
konsekvent praksis gir resultater. Få er i dag 
i tvil om at staten sitter på en enorm formue 
- for 10 år siden ble RV latterliggjort fordi 
det ikke fantes penger til alt det vi ville ha 
gjennomført. 

Folk er også lei av de andre politiske 
partiene, av halvkorrupte og udugelige poli
tikere. Mange søker alternativer, folk vil ha 
engasjementet for fellesskapet. Flere ser også 
at dette systemet vårt - kapitalismen - bare 
produserer problemer, men de fleste stem
mer nok RV i lokalvalg fordi de kjenner 
godt til hva vi står for i dagliglivet i kommu
nen. Folk vil ha en opprører inn, folk vil ha 
noen som konsekvent jobber for dem i kom
munestyret. 

Ungdom stemmer RV, de er vår stør
ste velgergruppe. I flere skolevalg har vi nå 
gjort det ganske bra. Vi har lenge ligget 

rundt 6 prosent i skolevalgene. 
Til grunn for godt valgresultat ligger 

også det faktum at RV er noe mer enn et 
valgparti. Vi driver et allsidig arbeid og våre 
medlemmer står på i fagbevegelsen, i kvin
nebevegelsen, i miljøbevegelsen og andre 
interesseorganisasjoner. Vi jobber mot rasis
me og nazisme. 

Vi skal tilbake på Tinget! 

ÅI 2000 er viktig for RV. Vi diskuterer nytt 
prinsipprogram, vi arrangerer flere konferan
ser og vi skal arrangere et nytt 
Sosialismestevne. Allsidigheten til RV skal 
utvikles, det ideologiske grunnlaget skal for
nyes. Vi fortsetter det viktige arbeidet med å 
drive folkeopplysning om norsk økonomi. 
Vi kjemper med nebb og klør mot privatise
ring - sammen med fagbevegelsen og vanlig 
folk. Alt dette tror vi også vil tjene arbeidet 
med å komme tilbake på Stortinget. Vi skal 
finslipe politikken slik at RV framstår som 
det eneste alternativet for sosialistiske velgere 
som er lei den kvalme regjeringsdebatten 
mellom alle partier, som er lei bortforkla
ringene på brutte løfter og at statens rikdom 
går til oljefond og norsk imperialisme, som 
er lei at den kapitalistiske krisa veltes over på 
vanlig folk med renteøkning og budsjett
kutt, som er lei at det mangler midler til sju
kehus, skolebygg og studielån og som ønsker 
seg en redelig representant på Løvebakken 
som kan peke på løsninger utover rammene 
for dette samfunnet - ja, som kombinerer 
sitt arbeid på Stortinget med å mobilisere 
arbeidsfolk til kamp for sosialismen! Det er 
ikke små mål RV setter seg. Men det blir let
tere å nå når du blir med. 
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Vedtekter 

Vedtatt på RVs landsmøte i 1993, revidett på RVs 

landsmøte i 1999 

§ 1. Grunnlag 

Rød Valgallianse driver politisk arbeid på grunnlag 

av RVs program og vedtekter. 

§ 2. Medlemskap 
Alle som godtar RVs program og vedtekter og 

betaler kontingent kan bli medlem. Kontingenten 

betales første gang ved tegning av medlemskap, sei

nere for hvert kalenderår. 

Medlemsrettigheter går tapt ved et års kontingen

trestanse. Landsmøtet fastsetter RVs kontingent. 

§ 3. Grunnorganisasjon 
RVs grunnorganisasjoner er kommuneorganisasjo

ner som omfatter en eller flere kommuner. De skal 

arbeide etter vedtektene, RVs program og vedtak 

fra landsmøtet eller landsstyret. Blant medlemme

ne velges et styre med minst leder og kasserer. En 

kommuneorganisasjon må ha minst 3 medlemmer. 

Kommuneorganisasjonene kan vedta å opprette lag 

under seg. Reglene for kommuneorganisasjoner 

gjelder også for lag. Et medlem kan bare være regis

trert med medlemsrettigheter i ett lag. 

Kommuneorganisasjonene fører kontroll med at 

ingen avgir stemme i flere lag. 

§ 4. Fylkesorganisasjon 
Det skal om mulig opprettes eget fylkes- eller dis

triktsstyre. Styret skal minst bestå av leder og kasse

rer. Det kan etableres fylkesorganisasjon selv om 

det ikke er grunnorganisasjon i fylket. 

§ 5. Godkjenning 

Nærmeste overordnede ledd godkjenner opprettel

se av nye organisasjonsledd. Det kan også trekke 

tilbake godkjenning. Tvist om slik avgjørelse kan 
ankes inn for landsstyret og/eller landsmøtet. 

§ 6. Årsmøter 

Årsmøter i lag, kommune-, distrikts- og fylkesorga

nisasjoner holdes innen 15. februar. Til årsmøtet i 

kommuneorganisasjoner innkalles alle medlem

mer. Årsmøtet i kommune-organisasjoner kan ved

ta at framtidige års- og eventuelt representantskaps

møter innkalles med delegater fra lagene etter 

medlemstall. Årsmøte i distrikts- og fylkesorganisa

sjoner holdes med delegater fra kommunene etter 

medlemstall eller som felles medlemsmøte. 

Sakspapirer skal være alle delegater i hende senest 

14 dager før møtet. For å ha stemmerett må en ha 

blitt medlem (betalt kontingent) minst 14 dager 

før møtet. Årsmøtet skal minst behandle regnskap 

og velge styre. Ekstraordinært årsmøte innkalles 

dersom 1/3 av medlemmene, 1/3 av styret eller 

landsstyret krever det. 

§ 7. Landsmøtet 
Landsmøtet er det høyeste organet i RV. Det skal 

avholdes landsmøte minst annet hvett år. 

Landsmøtet innkalles av landsstyret med minst 12 

ukers varsel. Alle kommuneorganisasjoner som er 

opprettet og godkjent minst 8 uker før landsmøtet 

har rett til å sende delegater til landsmøtet. 

Landsstyret fastsetter delegatnøkkel. Antall delegater 

avgjøres ut fra medlemstall 8 uker før landsmøtet. 
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I kommuner der det er organisert lag, kan årsmøtet 

vedta å fordele kommuneorganisasjonenes delegater 

på laga ut fi-a medlemstall. Delegatene velges på 

egne medlemsmøter som behandler landsmøtesaker. 

For å ha stemmeren og være valgbar må en ha blin 

medlem (betalt kontingent) minst 14 dager før 

møtet. Frist for valg av delegater og innsending av 

forslag cil vedtak senes av landsstyret. Sakspapirer 

iberegnet alle innsendte forslag skal være delegatene 

i hende seinest 2 uker før landsmøtet. Landsmøtet 

skal minst vedta og revidere RVs program, behandle 

revidert regnskap og remingslinjer for budsjen og 

velge landsstyret med leder og nestleder. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles av landsstyret 

eller når minst 1/3 av kommuneorganisasjonene 

krever det. 

§ 8. Landsstyret 
Landsstyret leder arbeidet mellom landsmøtene inn

afor de rammer som vedtektene, programmet og 

landsmøtet trekker opp. Landsstyret velger arbeids

utvalg som leder arbeidet mellom landsstyre- møte

ne. Landsstyret avholder minst tre møter i året. 

Vedtak i landsstyret kan ankes inn for lands- møtet. 

Landsstyret i RV skal alltid ha minst 1 samisk repre

sentant. 

§ 9. Nominasjoner 
V ed valg skal det innkalles cil nominasjonsmøte 

med minst 14 dagers varsel. For å ha stemmeren må 

en ha blirt medlem (betalt kontingent) minst 14 
dager før møtet. Nominasjonsmøte for kommune

valg kan være medlemsmøte eller med valgte delega

ter fra lagene etter medlemstall. Nominasjonsmøter 

for fylkes- og stortingsvalg kan være sarnmensan av 

delegater fi-a kommune regnet på grunnlag av stem

metall ved siste tilsvarende valg (jfr. valglovens §20), 

av delegater fra kommuneorganisasjonene ener 

medlemstall eller som felles medlemsmøte. Alle 

valglister som bruker navnet Rød Valgallianse/Raud 

Valallianse/Rukses Valglihtta skal godkjennes av 

landsstyret i RV. 

§ 10. Kvotering 
Ved valg cil RVs organer og nominasjon til RVs 

valglister skal kjønnskvotering gjennomføres slik at 

kvinner blir representert med minst 50 prosent. For 

å sikre kvinner høyt opp på lister ved valg bør mini

mum hver annen være kvinne. Unntak fi-a denne 

paragraf vedtas av landsstyret eller de organer lands

styret bestemmer. Sentralt skriftlig materiale skal 

rotalt ha minst 50% nynorsk språkdrakt. 

§ 11. Disiplinærfurføyninger 

Ethvert medlem eller tillitsvalgt kan ekskluderes av 

RV dersom vedkommende skader, motarbeider RV 

eller bryter vedtektene. Vedtak om eksklusjon skal 

grunngis skriftlig. Eksklusjon kan vedtas av grunn

organisasjon eller landsstyre og krever 2/3 fleccall. 

Eksklusjon kan ankes cil landsstyret og/eller lands

møtet. 

§ 12. Rusmidler 

Møter i regi av RV skal være rusfrie. 

§ 13. Økonomiske spørsmål 
All offentlig panistøne cil RV (gruppe-, represen

tant- og stemmestøne, "beinpenger" m.m.) er RVs 

kollektive eiendom og disponeres av landsstyret til 

fordeling til kommuner, fylker og dri& av RV sen

tralt. Ansane tillitsvalgte i RV eller i parlamentariske 

stillinger skal ikke tjene mer enn gjennomsninlig 

industriarbeiderlønn. Landsstyret kan vedta unn

tak. 

§ 14. Oppløsning 
Dersom et organisasjonsledd blir oppløst, tilfuller 

eiendelene deres uavkortet nærmeste overordna 

organisasjonsledd. 

§ 15. Vedtektsendringer 
Vedtak i RVs organer gjøres med alminnelig flettall 

der vedtektene ikke sier noe annet. 

Tvister om tolking av vedtektene avgjøres av lands

styret med simpelt flettall. Avgjørelsen kan ankes 

inn for landsmøtet. Endring av vedtektene kan bare 

foretas av landsmøtet og krever 2/3 flertall. 
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Rød ungdom 
Vldublimed 

1 Rød 
Ungdom? I 

vårt samfunn blir 
mennesker og miljø 
ødelagt for at de rike 
skal bli enda rikere. 
Hvis du er lei av at 
storselskaper og 
menn i dress styrer 
framtida di, hvis du 
vil skape virkelig for

andring, er Rød 
Ungdom organisa
sjonen for deg. 

Mange snakker 
om rettferdighet. 

milliarder på kapita
lismens idioti og 
>barbari. Etter at 
overklassen har hatt 
grepet i mange tiår, 
er flertallet nå i ferd 
med å våkne. 

Alle politiske partier Leder i Rød Ungdom: Eivind Volder Rutle 
sier nesten det sam-· 

Demonstrasjonene 
mot WTO og de 
andre organisasjone
ne som gjør de rike 
rikere, viser at vi er 

mange som har ratt 
nok. Men hvis 
demonstrasjonene 
skal føre til foran
dring, må det skapes 
et alternativ til kapi
talismen. Rød 

me. Men bak alt babbel om fred og frihet er 
partiene karrierestiger for pratmakere og 
innbilske elevrådsledere. De skal liksom ord
ne opp på vegne av oss andre, men det enes
te de rar ordna er sine egne frynsegoder. Og 
når de far innflytelse ett eller annet sted, 
bryr de seg stort sett om å legge Norge til 
rette for «næringslivet». Det vil si Preben og 
den rike furen hans. Og Kjell Inge Røkke. 

Å bli med i Rød Ungdom er å velge 
den motsatte veien. Rød Ungdom har føl
gende utgangspunkt: 

1 Vår verden er umenneskelig, urett
ferdig og ikke så reint lite idiotisk 

2 Derfor er det vår oppgave å forandre 
den 3 Forandring skapes ikke av innbilske 
elevrådsledere, bare organisering av det fler
tallet som har interesse av forandring kan 
skape en ny verden. 

Derfor må vi slåss for flertallets interes
ser, mot det lille mindretallet som håver inn 

Ungdom vil reise kampen for et sosialistisk 
folkestyre. Samtidig deltar vi i de aktuelle 
kampsakene; mot kvinneundertrykking, mot 
rasisme, for gratis skole, mot EU, Nato og 
WTO og for en miljøvennlig politikk. I Rød 
Ungdom kan du engasjere deg i enkeltsaker, 
samtidig som vi setter kampene i sammen
heng og slåss for et bedre samfunn. 

Når du blir med i Rød Ungdom, vil vi 
at du skal være et aktivt medlem. Vi har 
bruk for engasjerte ungdommer som disktu
erer, organiserer, lærer nye ting og trekker 
med flere i kampen. Det fins mange av oss i 
Rød Ungdom allerede, men det må bli langt 
flere hvis ikke Preben og Kjell Inge skal ha 
styringa til evig tid. 

Det er på tide å engasjere seg. Det er 
på tide at du blir aktiv i kampen for et sosia
listisk folkestyre. Ta kontakt med Rød 
Ungdom i dag! 
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