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FOR ET SOSIALISTISK NORGE! 
I dag går tusenvis av bygningsarbeidere ledige, samtidig som folk har 
et enormt behov for boliger. Så vanvittig er kapitalismen. 

Mens småsjukehus og fritidsklubber nedlegges fordi det ikke «fin
nes penger», bruker staten 40 millioner kroner på politiaksjoner for å 
tvinge igjennom Alta-utgygginga, og stiller garantier på 800 millioner 
kroner til en Reksten som har sylta ned enorme summer i utenlandske 
skatteparadiser. Slik opptrer borgerskapets stat. 

Kapitalismen og imperialismen skaper stadige økonomiske kriser. 
Den forgifter havet og lufta vi puster inn. Den gjør at ordet «fred» ikke 
betyr annet enn mellomrommet mellom en krig og den neste. Kapita
lismen og imperialismen må ødelegges før den ødelegger oss. 

Vårt mål er en sosialistisk revolusjon og et sosialistisk samfunn. Det 
er ikke et system som i Sovjet og Øst-Europa, der et lite privilegert 
sjikt undertrykker og utbytter arbeiderklassen og det arbeidende fol
ket, og nekter dem de mest elementære demokratiske rettigheter. So
sialisme betyr at arbeiderklassen har makta i staten, og at utbyttinga 
tar slutt. Den private eiendomsretten til de viktigste produksjonsmid
lene vil være opphevd. Produksjonen vil kunne planlegges for det be
hov folket har, og ressursene vil kunne utnyttes på en planmessig og 
økonomisk måte. 

Opp mot kapitalismens passivisering og umyndiggjøring av arbeids
folk, stiller sosialismen solidaritet og aktiv deltaking i kampen for å 
skape et bedre samfunn. 

Rød Valgallianse kan ikke stemme sosialismen gjennom på Stortin
get. Men ved konsekvent å representere arbeidsfolks interesser, vil 
våre representanter gjøre det klarere for folk at det ikke er disse inte
ressene regjeringa og stortingsflertallet representerer. Flere vil skjøn
ne at skal det bli noen virkelig forandring her i landet, nytter det ikke å 
bytte ut ei DNA-regjering mot ei Høyre-regjering. Det er selve kapita
lismen som må byttes ut. 

STEM EN UREDD TALSMANN INN PÅ TINGET! 
Rød Valgallianse er en allianse av partiet AKP(m-11 og uavhengige sosi
alister. 

En stemme til Rød Valgallianse er en stemme til en uredd talsmann 
for arbeidsfolks krav og interesser . Rød Valgallianse vil gjøre krava til 
alle som slåss for bedre levekår og demokratiske rettigheter, kjent fra 
Stortingets talerstol og tvinge regjeringa og de andre partiene til å sva
re. Med Rød Valgallianse i stortingssalen vil det bli vanskeligere å tie 
arbeidsfolks krav ihjel. 
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En stemme til Rød Valgallianse er en stemme til en konsekvent for
kjemper for solidaritet med alle som slåss mot aggresjon og under
trykking - som folkene i Afghanistan og El Salvador, ~rbeiderne i Po
len og samene her i Norge. 

En representant for Rød Valgallianse vil motarbeide privilegier og 
sjøl ikke ta imot mer enn vanlig arbeiderlønn for jobben som stortings
representant. 

En representant for Rød Valgallianse vil ikke nøle med å avsløre det . 
som foregår bak kulissene, og vil ikke være redd for å bryte taushets
plikten om det tjener arbeidsfolks og landets interesser. 

En representant for Rød Valgallianse vil oppsøke og rådføre seg med 
vanlige folk for å gjøre en best mulig jobb på Stortinget. 

Rød Valgallianse vil være den eneste virkelige opposisjonen mot 
DNA/Høyre-politikken på Stortinget, den eneste som tar arbeidsfolks 
krav og interesser på alvor. 

1. FOR ET STERKT, UAVHENGIG FORSVAR 
- MOT SUPERMAKTENES KRIGSFORBEREDELSER 
• For et sterkt, uavhengig forsvar - Sovjet truer Norge 

De to supermaktene Sovjet og USA truer med å kaste verden ut i en ny stor
krig. Sovjet er i dag ~erdens mest aggressive militærmakt. I et oppgjør mellom 
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supermaktene vil Norge være et klart angrepsmål. Vi krever at det bygges opp 
et sterkt, uavhengig forsvar, ikke et forsvar basert på NATO-styrker og 
NATO-kommando, knytta til USAs supermaktsinteresser. Norge må ut av 
NATOs felles kommandosystem . Vårt mål er et sterkt, uavhengig forsvar uta
for NATO. 

I dag går 70 prosent av investeringene i forsvarsbudsjettet til F-16-fly. Dette 
bygger på en feilaktig strategi, og styrker den norske forsvarsevnen lite. Vi 
krever i stedet stående styrker i Sør-Norge, og bedre luftvernvåpen og panser
vernvåpen. Vi krever kvinnelig verneplikt, og reelle muligheter til militær opp
læring for kvinner over vernepliktig alder . 

Vi støtter soldatenes krav om større demokratiske rettigheter, og går mot 
kadaverdisiplin i forsvaret. 

Et slikt sterkt, uavhengig forsvar vil virke mer avskrekkende og være en be
dre beskyttelse mot invasjon enn det statiske flyplassforsvaret vi har i dag . RV 
krever grunnlovsfesta forbud mot kapitulasjon fra regjeringas og generalsta
bens side . 

Om vi blir angrepet og okkupert , vil RV arbeide for å reise det norske folket 
til en langvarig folkekrig mot okkupantmakta, den eneste veien til full frigjø
ring av landet. 

RV krever utbygging av tilfluktsrom og budsjetter som hindrer forfallet av 
dem som finnes. Vi krever opptrapping av hele den sivile beredskapen, og går 
mot nedskjæringer av midler til Sivilforsvaret . 

• For en aktiv fredspolitikk - nei til atomvåpen 
- supermaktene Sovjet og USA må ruste ned! 

Kravet om nedrustning må rettes til dem som i dag truer verdensfreden: Sov
jet og USA, ikke til dem som trues med angrep og invasjon. Vi krever at super
maktene ruster ned, både når det gjelder atomvåpen og konvensjonelle vå
pen. 

Vi vil arbeide for"fullstendig forbud mot atomvåpen, bakteriologiske og kje
miske våpen. Vi støtter kravet om atomfri sone i nordområdene, en sone som 
må inkludere de atomvåpnene som er retta mot Norden på Kola-halvøya og i 
Leningrad forsvarsdistrikt . Vi vil arbeide mot utplassering av nye sovjetiske og 
amerikanske atomvåpen i Europa, inkludert nøytronvåpen. 

RV går mot forhåndslagring av amerikansk militært materiell i Norge . 
Vi støtter alle rettferdige frigjøringskamper. Slike kamper svekker super

maktene og tjener dermed fredens sak. Det afghanske folket går i dag i spis
sen for kampen mot verdens verste angrepsmakt, Sovjet. Vi vil arbeide for po
litisk og materiell støtte til den afghanske frigjøringskampen. 
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2. FOR INTERNASJONAL SOLIDARITET 
Vi støtter den væpna frigjøringskampen i Afghanistan og El Salvador, i Eritrea 
og Kampuchea. Vi støtter den tredje verdens kamp for nasjonalt sjølstyre og 
økonomisk uavhengighet. Kravet om en ny økonomisk verdensordning er en 
del av denne kampen. 

Vi krever at regjeringa retter en kraftig advarsel til Sovjet mot å invadere Po
len . Vi krever klar og konkret støttet til den uavhengige fagbevegelsen Solida
ritet, både fra regjeringa og LO. 

Vi støtter det tsjekkoslovakiske folkets kamp for nasjonal sjølråderett og de
mokratiske rettigheter. 

RV støtter den kampen urbefolkninger og minoriteter verden over fører for 
sine rettigheter. 

Vi krever at Norge anerkjenner PLO og bryter forbindelsene med den sionis
tiske staten Israel. Vi krever lovforbud mot alt økonomisk samkvem med Sør
Afrika . Ingen norsk u-hjelp til okkupantmakta Vietnam. 

3. JOBBETID FOR STORKAPITALEN, DYRTID FOR AR
BEIDSFOLK - MOT STATENS ØKONOMISKE POLITIKK 
Mens det ikke er «realistisk politikk» å oppfylle regjeringas egne løfter om å 
bedre minstepensjonistenes kår, fikk Norsk Hydro i fjor beholde sitt overskudd 
på en milliard kroner til fri disposisjon. Det samme vil Statoil få i år. Ikke ett øre 
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av Statoils overskudd på 1.5 milliarder skal inn i statskassa . Samtidig har sta
ten ikke «råd til» å bevilge helt nødvendige midler til Radiumhospitalet. Og 
mens arbeidsfolk flås av skatter; betaler oljeselskapene inn skatten et halvt år 
etter at pengene er tjent. Dette tjener de mellom en halv og en milliard kroner 
på i året . 

DNAs industrimelding gir samtidig en gavepakke til industrilederne ved å 
foreslå senket bedrifsbeskatning . Det vil bety halvannen milliard i skattelette 
for kapitalistene i 1982. 

Og mens eierinntektene i norsk næringsliv steg med 55 prosent fra 1979 til 
80, og eierinntektene i industrien med 25 prosent, har arbeidsfolks kjøpekraft 
gått ned . Det er jobbetid for storkapitalen og dyrtid for arbeidsfolk. Statens 
politikk er å støtte storkapitalen og åla arbeidsfolk betale regninga. DNA fører 
nå en rein høyrepolitikk, med åpne angrep på arbeidsfolks levekår og velferd 
på område etter område . RV vil kjempe mot denne politikken. 

• Ta pengene der de finnes - hos kapitalistene . 

Vi er for et stort offentlig forbruk til viktige fellessaker. Men pengene må tas 
der de finnes - hos kapitalistene. Arbeidsfolk må betale skatt av hele inntekta 
si, mens skattereglene gir kapitalistene utallige muligheter til å redusere skatt
bar formue og inntekt . Svære summer gjemmes hvert år unna i storbedrifte
nes regnskaper. Vi krever at avskrivningsreglene endres slik at næringslivet 
betaler skatt av reell formue og inntekt . Vi krever rentetak som ikke rammer 
vanlige folk, men som begrenser muligheten til spekulasjon. Vi krever kraftig 
aksjon mot de store selskapenes skattesvindel 

Realinntekta til vanlige folk synker stadig. RV går inn for skattelette for alle 
vanlige lønnstakere og andre deler av det arbeidende folket. Skattetrykket må . 
særlig lettes på de lave inntektene, på individuelle inntekter under 100 000. 
Dette er stikk i strid med regjeringas skattepolitikk. Regjeringas siste skattelet
te betydde 450 kroner mindre i skatt for nettoinntekter på 50 000, 11 400 min
dre i skatt for inntekter på 200 000. 

Vi krever det skattefrie fradraget ved kommuneskattlikninga økt til 20 000 i 
skatteklasse 1 og 40 000 i skatteklasse 2. Ingen statsskatt på nettoinntekt i 
skatteklasse 2. Progresjonsgrensene må indeksreguleres. 

Vi krever momsen erstatta med en omsetningsavgift på 15 prosent. Mom
sen rammer dem som har dårligst råd hardest. Vekk med moms på matvarer 
og boliger. 

• Mot dyrtida - prisstopp nå! 

Lønningene ti l vanlige folk har i mange år sakket akterut i forhold til prisene. I 
1981 når prisstigninga nye høyder, vi er inne i ei ukontrollert dyrtidsutvikling . 
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Regjeringa slipper den frie prisdannelsen løs og tar bort store deler av subsi 
diene, blant annet på matvarer. 

Vi krever prisstopp nå, og subsidiene gjeninnført. Vi går mot alle forsøk på å 
innf.øre lønnsstopp eller andre former for lønnstak. Vi vil arbeide for frie, for
bundsvise oppgjør og automatisk indeksregulering med lavt svingetall. Ingen 
skal tjene under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 

• Åbo er en menneskerett - mot bolignød og boligdyrtid. 

Regjeringa har nå sagt definitivt farvel til tanken om sosial boligbygging. Hus
bankrenta har steget fra 2,5 til 7,5 prosent. Det gis lavere lån enn før pr. bolig i 
forhold til totalkostnadene, og mer av finansieringa presses over på det private 
lånemarked. Vi ser økt bolignød og skyhøye boutgifter. Det frie boligmarkedet 
gir banker, entreprenører og hushaier alle muligheter til å sko seg på bolig
mangelen. 

Gode boliger til alle er et s,Jmfunnsansvar. Lov om offentlig boligformidling 
må gjelde over·hele landet . Vi krever 50 000 bol iger bygd pr . år, og at standar
den ikke senkes . 

Boutgiftene må ikke overstige 20 prosent av vanlig industriarbeiderlønn . 
Husbankrenta må senkes, avdragstida på lån må ikke settes ned. Utlånsram
,:nene må økes slik at de finansierer 80 prosent av nye boliger. Egenandelen må 
ikke overstige 15 prosent av byggekostnadene ved husbankfinansierte boliger. 
Vi krever senka «inngangsbillett» for unge familier. 

RV krever økte utlån fra husbanken ti l opprustning av eldre boliger . Antallet 
boliger som rehabiliteres må økes kraftig. 

• Stans den sosiale nedrustninga! 

Daghjemsutbygginga stanses, sjukehusavdelinger nedlegges, eldreomsorg og 
tilbud til ungdom skjæres ned i kommune etter kommune. Det er staten som 
har ansvar(;lt for at dette skjer, ved sin økonomiske innstrammingspolitikk 
overfor kommunene og fylkene . Vi krever økte tilskudd til kommunene fra det 
statlige skattefordelingsfondet. Staten må oppfylle løftet sitt fra 1975 om å fi
nansiere skattefordelingsfondet sjøl. Ordninga med rammefinansiering for 
bygging og drift av helseinstitusjoner betyr at staten kan fraskrive seg alt an
svar for prioritering og drift av helsearbeid innafor det enkelte fylke . Ordninga 
legger en kraftig demper på utbygging av helt nødvendige helseinstitusjoner. 
Vi krever at staten gir tilskudd som tilsvarer 75 prosent av driftsutgiftene ved 
de helseinstitusjonene fylkene finner det nødvendig å bygge og drive . RV kre
ver en primærhelse- og sosialtjeneste som dekker folks behov der folk bor. 
Kommunene må derfor sikres 75 prosent statlige tilskudd til drift, og rimelig 
lån til nyetableringer. 
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3 milliarder av folketrygdfondets 15 milliarder er gitt som billig 1·ån til finan
sieringsselskaper som A / S Strukturfinans og A/S Næringskreditt. Vi krever i 
stedet billige lån til kommuner og fylker til helsemessige og sosiale tiltak. 

I 1979 la regjeringas eget Leveraas-utvalg fram forslag om å bedre minste
pensjonistenes kår. Vi krever at løftene fra Leveraas-utvalget oppfylles som et 
første skritt på veien . På lengre sikt krever RV at minstepensjonistenes pen
sjon skal tilsvare det en industriarbeider med fullt opptjente pensjonsrettighe
ter får i pensjon . 

Vi krever at pensjonsalderen senkes til 60 år, men med rett til å stå i arbeid 
så lenge en sjøl ønsker . 

4. NEI TIL ØKT UTVINNINGSTAKT 
- OLJEPENGENE SKAL BEDRE FOLKS LEVEKÅR 
• Utvinningstakten for olje må holdes på dagens nivå. 

Regjeringas planer går ut på at det skal utvinnes dobbelt så mye olje og gass i 
1990 som i dag . Oljeselskapene, både de utenlandske og de norske, presser på 
for å få tempoet i været . Det raske utvinningstempoet, fører til at kapital , både 
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statlig og privat, trekkes til oljen. Resultatet blir mange .nedlagte industriar
beidsplasser, innstrammingstiltak og offentlig fattigdom. Rask utvinningstakt 
undergraver mulighetene for nasjonal kontroll med oljeressurse·ne. D.en truer 
arbeidernes liv og helse og livet i havet, og legger grunnlaget for flere «Alexan
der Kielland»- og «Bravo»-ulykker. Rask utvinningstakt betyr kortere byggetid 
på oljeoppdrag, med pendling, leiefirmaer og Klondyke-samfunn som resultat. 

RV krever at utvinningstakten holdes på dagens nivå, dvs. 50 millioner tonn 
oljeekvivalenter pr. år, og at boring og utvinning nord for 62. breddegrad stan
ses. 

• Full nasjonal kontroll over oljevirksomheten. 

Regjeringa har sjøl beregnet profitten for oljeselskapene i perioden 1980-85 
til 69 milliarder kroner. Dette er like mye som de samlede direkte statsskattene 
fra personlig skatteytere og bedrifter. Store deler av denne profitten går til 
utenlandske selskaper. Disse selskapene har dessuten utallige måter å lure 
unna midler fra skatt. Vi krever nasjonalisering og full statlig overtaking av 
oljevirksomheten - de multinasjonale selskapene ut av norsk sektor. Det må 
satses på opplæring på alle nivåer i oljefaget, slik at Norge kan gjøre seg uav
hengig av utenlandsk ekspertise. 

Ilandføring av olje og gass må skje i Norge. Foredlingsindustrien må bygges 
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opp desentralisert, der det er behov for arbeidsplasser. Opplæring av arbeide
re til oljebasert industri må skje lokalt, slik at,arbeidsplassene kommer lokalbe
folkninga til gode. Staten må yte større tilskudd til utbygging av skoler, helse
og sosialvesen, kommunikasjoner, barnehager osv. i kommuner som får 
oljeindustri . 

• Oljepengene til å bedre folks levekår - ikke til kapitaleksport. 

I år er statens inntekter av olje og gass beregnet til 28 milliarder kroner. Det er 
like mye som staten budsjetterte på helsevern og forsvar til sammen. 1980 ga 
oljen staten et driftsoverskudd på 13 milliarder kroner. Innen ti år regner en 
med at inntektene vil bli mer en doblet . Borgerskapet og regjeringen planleg
ger å investereen stor del av oljeinntektene i utlandet. Samtidig vil de fortsette 
politikken med å presse ned folks kjøpekraft og stramme inn på offentlige ytel
ser her hjemme. 

Vi krever at oljepengene brukes til å dekke arbeidsfolks behov - ikke eks7 
parteres for å styrke norsk imperialisme. Så lenge oljevirksomheten ikke erna
sjonalisert, krever vi økt skattelegging av oljeselskapene. Regjeringa går inn 
for at Statoil bare skal beskattes som andre selskaper og beholde mesteparten 
av overskuddet. Vi krever at Statoils samlede inntekter skal inn i statskassa . 

RV går inn for at det opprettes et eget nasjonalt oljemarked, så oljeproduk
ter og bensin til vanlige forbrukere kan selges under prisen på verdensmarke
det. 

5. ARBEID TIL ALLE - ARBEID DER FOLK BOR 
• Kamp mot arbeidsløshet. 

Den registrerte arbeidsløsheten er nå oppe i 2 prosent. Det virkelige tallet er 
langt høyere. Undersøkelser viser at over 200 000 ønsker arbeid dersom for
holda ble lagt til rette. Kvinner, ungdom, eldre og folk som ikke er 100 prosent 
arbeidsføre holdes utenfor arbeidsmarkedet eller skjules i trygdebudsjettet. 

DNA stiller parola «Arbeid til alle». Men DNA har sjøl ansvaret for den poli
tikken som fører til økende arbeidsløshet. Et hovedargument fra statens side 
mot å bruke oljepengene i Norge, er dessuten at det vil føre til stramt arbeids
marked! DNAs parole om «Arbeid til alle» er en bløff. 

Industriarbeidsplasser legges i dag ned i stor skala. Dels skyldes dette at 
borgerskapet ønsker å frigjøre kapital til å investere i mer profitabel industri , 
dels skyldes det beinhard rasjonalisering av eksisterende industri. 

RV krever at oljepengene brukes bl.a. til utbygging av helse og sosialsekto
ren, og til fornying og utbygging av kommunikasjonsnettet og boligmasse. Vi 
krever investeringer i industrien på land. Dette vil komme folk til gode og vil 
skape arbeidsplasser . 

11 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Vi krever alternativ produksjon på arbeidsplasser der det ikke er mulig å 
opprettholde tradisjonell produksjon. Om nødvendig er RV for å bruke stats
støtte for å opprettholde utsatte arbeidsplasser i f.eks . teko-industrien og næ
ringsmiddelsindustrien . 

RV ønsker å opprettholde den kraftkrevende industrien på dagens nivå. 
Mange av disse bedriftene er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet . Vi krever 
utgygging av industri for videreforedling av norske råvarer og halvfabrikata. 
Staten må garantere arbeidsplasser der folk bor. 

Arbeidsplassene i handelsflåten må forsvares mot rederienes flaggflukt til 
bekvemlighetsflagg. Rasjonaliseringa i handelsflåten må stoppes. Nei til reder
nes innsparing på bekostning av sjøfolkas sikkerhet. Ikke br.uk sjøfolka som 
salderingspost. 

RV går inn for en utvidelse av arbeidsløshetstrygda. Bedriftene må betale 
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karantenedagene ved permitteringer. Vi vil kjempe mot det ydmykende byrå
kratiet som permitterte arbeidere i dag utsettes for. 

• Innfør 6-timersdagen 

Innføring av datateknologi sparer arbeidskraft . Men i dagens kapitalistiske 
Norge kan datateknologien føre til omfattende arbeidsløshet. RV vil støtte 
fagforeningenes kamp mot en slik utvikling. Vi går imot at 8-timersdagen opp
rettholdes mens arbeidsplasser legges ned. 8-timersdagen er dessuten under
gravd av lange reiser t il og fra arbeidet. · Vi krever 6-timersdagen innført med 
full lønnskompensasjon. Vi støtter tilsvarende arbeidstidsforkortning for lang
tidspendlere og folk med spesielle arbeidstider. Vi krever den femte ferieuka 
innført nå. 

6. STYRK ARBEIDSMILJØLOVEN - NEI TIL UTHULING! 
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø ble vedtatt under en høykonjunktur. 
dag blir både sykelønnsordningen og arbeidsmiljøloven angrepet for å «øde
legge bedriftenes økonomi». RV vil forsvare de rettighetene som er oppnådd, 
og krever styrking av arbeidsmiljøloven. Ingen uthuling av sykelønnsordnin
gen og arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidstilsynets mulighet til å gi dispensa
sjoner må strammes inn . Vi krever klare lovbestemmelser om beskyttelse av 
gravide og ammende, og utvidet rett til lønnet svangerskapspermisjon. Prin
sippet om omvendt bevisbyrde må inn i arbeidsmiljøloven, og fagforeningene 
må sikres forhandlings- og streikerett ved innføring av ny teknologi. 

Arbeidsmiljøloven må gjelde fullt ut i Nordsjøen og i skipsfarten. Oljeutvin
ninga drives i dag i stor utstrekning på dispensasjoner fra nødvendig fagutdan
nelse og praksis. RV krever at alle dispensasjoner må oppheves. 

Alexander Kielland-ulykken avslørte at kontrollapparatet i Nordsjøen er 
skandaløst. RV går sterkt imot prinsippet om oljeselskapenes egenkontroll. 
RV krever opprusting av Oljedirektoratet slik at de blir i stand til å føre effektiv 
kontroll. Oljedirektoratet må støtte verneombudene på plattformene. I dag 
fins en rekke rigger i Nordsjøen som ikke fyller minstekrava. RV krever disse 
riggene ut av Nordsjøen. RV krever at produksjonsutstyr og redningsutstyr 
som er avlegs blir skifta ut. Nei til utstyr som dreper. 

7. KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING! 
Kvinnenes rett til arbeid har aldri vært reell, store grupper kvinner holdes helt 
eller delvis utafor arbeidslivet . Fortsatt har bare mellom 1 / 4 og 1 /3 av kvinne
ne heltidsarbeid. Kvinnene er dessuten lavtlønte: I 1978 tjente 62 prosent av 
heltidsarbeidende kvinner under 800 kroner i uka, mot bare 24 prosent av 
mennene. 
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I dag trues arbeidsplasser som tradisjonelt har sysselsatt kvinner, med ned
legging. Datateknologien .truer yrker innen handel og kontor, helse- og sosial
.sektoren blir rasert, mange arbeidsplasser i fiskeindustri nedlegges. 

6-timersdagen er et viktig kvinnekrav. Kampen for å heve lavtlønnsyrkene er 
også en sentral del av kampen mot kvinneundertrykkinga . 

Kvinnenes plass i arbeidslivet trues også fra en annen kant : Daghjemsut
bygginga stanser opp, nedskjæringene på helse- og sosialsektoren gjør at sju 
ke og gamle må pleies hjemme. Dette tvinger kvinnene tilbake til privat om
sorgsarbeid i hjemmet. Kampen mot den sosiale nedrustninga er særlig viktig 
for kvinnene. ' 

Norge ligger på jumboplass i Vest-Europa når det gjelder barnehagedek
ning . Det er langt igjen til oppfylling av regjeringas målsetting om 100 000 bar
nehageplasser innen utgangen av 1981. Vi krever at alle-planlagte barnehager 
og fritidshjem bygges raskt, og at målsettinga på 100 000 oppfylles innen 
1983. Vårt langsiktige krav er gratis daghjem til alle barn. 

I forhandlingene om regjeringas arbeid etter valget kjøpslår 8 -partiene om 
kvinnens rett til sjølbestemt abort. Vi vil forsvare denne retten! 

Alvorlig voldskriminalitet mot kvinner bagatelliseres i dag som «husbråk». 
Dette er ekstrem kvinneundertrykking . Vi krever krisesentra i alle større byer 
og tettsteder. Staten må ta ansvar for finansieringa. 
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At unge jenter tvinges ut i prostitusjon er også uttrykk for ekstrem kvinne
undertrykking. Det svenske Malmø-prosjektet har vist at det går an å bekjem
pe prostitusjonen hvis en bare vil satse nok . Vi krever at staten setter i gang ett 
eller flere norske «Malmø-prosjekter». 

Porno er kvinnediskriminerende. RV krever at forbudet mot hardporno 
handheves. 

RV går inn for kjønnskvotering som et middel i kampen mot kvinneunder
trykking. 

8. FOR SAMENES RETT TIL NASJONAL 
SJØLBESTEMMELSE 
Det samiske folket er en nasjon som i dag er oppsplitta av fire stater. Målset
tinga til disse statene, også den norske, er å assimilere den samiske nasjonen 
for fritt å kunne tilrane seg naturressursene i de samiske områdene. Den nor
ske assimileringspolitikken er også en trussel mot sørsamene. Deres områder 
er i dag trua med planer om både skytefelt og flere vassdragsområder. Det 
samme gjelder i lulesamisk område. 

RV støtter det samiske folkets rett til nasjonal sjølbestemmelse, deres rett til 
land og vann i Sameland, deres rett til å bevare og utvikle sin egen kultur. 

Vi støtter kravet om eget sameparlament. 
Varig vern av Alta / Kautokeino-vassdraget! 
Internasjonalt har Norge ofte vært talsmann for urbefolkningens rettigheter. 

Men innenlands tramper den norske staten på sin egen urbefolkning - same
ne. Vi krever at den norske staten etterlever de prinsipper den sjøl har hevda 
internasjonalt. Vi støtter kravet om at samene må få grunnlovfesta status som 
urbefolkning. 

9. MOT ALL RASISME - OPPHEV 
INNVANDRINGSSTOPPEN! 
Innvandringsstoppen fungerer rasistisk - den rammer innvandrere fra den 
tredje verden, mens høystatusfolk fra Vest-Europa og USA slipper inn i landet 
uten problemer. Vi krever innvandringsstoppen opphevd. 

Nasjonalt Folkeparti og andre rasistorganisasjoner får uhindra spre sin hat
propaganda mot innvandrere i Norge. Vi krever at lovforbudet mot rasediskri 
mineringa håndheves. 

Vi krever fulle demokratiske rettigheter for innvandrere, bl.a. stemmerett 
ved alle valg etter to års opphold her i landet. Innvandrerne må få gratis norsk
undervisning i arbeidstida, og innvandrernes barn må få fullverdig morsmåls
undervisning gjennom hele skolen. Det må bli programmer på flere språk for 
innvandrere, både i radio og TV. 

15 

www.pdf-arkivet.no (2020)



10. FORBY NASJONALT FOLKEPARTI OG ANDRE 
NYNAZISTISKE ORGANISASJONER! 
Nazismen er en kriminell ideologi som fostrer terror og voldshandlinger. Bom
ben mot Faglig 1. maifronts tog i Oslo i 1979 og de to drapene på Hadeland 
vinteren 1981 viser dette helt klart. Nynazistene kan ikke behandles som ei po
litisk gruppe på linje med andre politiske grupper - de må behandles som kri
minelle. Vi krever forbud mot Nasjonalt Folkeparti og andre nynazistiske orga
nisasjoner. 

Vi krever skjerpete tiltak mot nynazistisk infiltrasjon i Forsvaret og Heime
vernet. 

11. MOT ROVDRIFT PÅ NATUR OG RESSURSER 
- PÅLEGG INDUSTRIEN ENERGISPARING 
Vi vil kjempe for at Norges natur og ressurser brukes forsvarlig og planmessig 
og vernes mot rovdrift . V.i av'viser påstanden om at det er kraftkrise i Norge. 
Siden 1971"har vi i alle år unntatt ett eksportert 7-8 prosent av den samla el
produksjonen. Modernisering av de små, eldre kraftverka vil kunne øke strøm
produksjonen med en mengde som tilsvarer om lag 10 Alta-kraftverk. På den
ne bakgrunn støtter RV kravet fra Naturvernforbundet om utflating av el
forbruket innen 1990. 
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RV krever at overføringsnettet fra Salten til Finnmark bygges ut og at kraft 
fra Nord-Norge sendes til Finnmark. 

RV krever a.t det utarbeides en samlet verneplan for vassdraga våre som sik
rer de store, uberørte vassdraga varig vern. Varig vern av Alta / Kautokeino
vassdraget! 

Store energimengder går i dag tapt på grunn av dårlig utnytting og sløsing. 
Storindustriens utslipp av avfallsvarme tilsvarer det samla forbruket av energi 
på boligsektoren! Industrien må pålegges energisparing. 

Vi går mot atomkraft. RV vil arbeide for økt støtte til forskning på alternative 
energiformer. 

12. STYRK NORSK JORDBRUK - FOR ØKT 
SJØLBERGING 
Nedskjæringene i utlån fra Landbruksbanken truer i dag eksistensen til tusener 
av gardsbruk, og hindrer oppretting av nye. Vi krever at utlånsrammene økes 
og renta senkes, og vi krever skikkelige oppstartingstilskudd. 

Bare 40 prosent av matbehovet dekkes i dag av innenlandsk produksjon. 
For å øke sjølberginga vesentlig, må det satses på mer korndyrking, oppstar
ting av sukkerproduksjon, og økt nydyrking . Overproduksjon av mjølk og kjøtt 
må hindres ved tiltak som rammer storproduksjonen; ikke småbruk og utbyg
gingsbruk. Vi vil arbeide for økt grovforproduksjon og reduksjon i kraftforfor
bruket. Vi vil arbeide for økt avvirkning av tømmer. 

Vi krever at stortingsvedtaket om økonomisk jamstilling mellom industriar
beidere og bønder blir gjennomført straks, og vi vil styrke de små og vanskelig 
stilte bruka ved hjelp av kvantumsavgrensa pris, distriktstilskott og statsgaran
tert grunnpris p'å poteter og mjølk. Saueholdet må styrkes . 

Fellestiltak som gir bonden mer fritid og bedre økonomi må stimuleres .. . 
Vi krever statsfinansierte beredskapstanker til dieselolje for et års forbruk på 

hver gård. Staten må overta qet fulle økonomiske ansvaret for avløserordnin
ga . 

Bondekvinner må få økonomiske og sosiale rettigheter som mennene. 
Vi vil ha en kraftig økning av antallet elevplasser på landbruksskolene . Styrk 

fagutdanninga! 

13. BEVAR FISKERESSURSENE - NEI TIL NEDBYGGING 
AV FISKERINÆRINGA 
Vår overordna fiskeripolitiske målsetting er å bevare fiskeressursene, opprett
holde kystflåten som ryggraden i norsk fiskerinæring , forbedre fiskeindustriar
beidernes lønns- og arbeidsforhold og forbedre fiskernes sosiale forhold . 

Regulering av fisket må settes inn mot aktive redskaper. Vi krever at Norge 
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gjennomfører en ensidig utvidelse av maskevidda til 155 mm i norsk økono
misk sone og i Svalbard-sona . Sovjet må presses til det samme i sin sone. 12 
mils grense for norske trålere, 50 mils grense for utenlandske trålere. EF
trålere må ikke gis kvoter nord for 62. breddegrad . Ingen kvote til norske 
fabrikk- og saltfisktrålere nord for 62. breddegrad. Reguleringer av kystfisket 
med passive redskaper må bare skje som siste utvei. Trålfiske etter sei på gyte
feltene i gytetida må stanses, maksimumsdybden på seinøtene må ikke 
overskride 50favner, og seifisket må kvotereguleres . 

Vi krever at nødvendige midler øremerkes til modernisering og miljøopprust
ning av fiskeindustrien, til utbygging av et desentralisert høyforedlingsappa
rat, til produktutvikling og markedsføring av tradisjonelle og utradisjonelle fis
keslag , samt til kraftig økt aquakultur. 

Vi krever at avløserordning innføres for fiskerne, og at ferieordninga og sy
kepengeordninga forbedres kraftig . 

Gråsoneavtalen må sies opp, og nye delelinjeforhandlinger må innledes. 
· Den nåværende gråsoneavtalen styrker Sovjets krav om deling etter sektorlin
ja. Vi krever at Barentshavet blir delt etter midtlinja. 

Den eneste midlertidige gråsoneavtalen som kan aksepteres, er ei gråsone 
mellom sektorlinja og midtlinja . I denne sona må det være forbud mot fiske fra 
tredjeland, gjensidig kontroll av hverandres fiskefartøyer, og forbud mot mili
tærøvelser. 
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14. FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT 
- VIDEREFØR NORDNORGE-BANEN! 
Nord-Norge-banen må forlenges til Narvik, Harstad og Tromsø snarest. Hurti
gruta må bevares med store båter . Nei til storflyplass - bygg ut småflyplasse
ne. Bedre flyrutetilbud mellom Sør- og Nordnorge. 

Biltrafikken øker stadig. 10 000 personskadeulykker årlig, støy, eksos, usik
kerhet og energisløsing er stikkord for de ulempene denne utviklinga fører 
med seg . Godt over halvparten av landets befolkning er avhengig av kollek
tivtransport . Kollektivtrafikken må bygges ut og prisene reduseres. Dette er en 
forutsetning for å kunne redusere skadevirkningene av biltrafikken. RV vil og
så arbeide for at trafikk - og bomiljø skilles, at hovedveiruter legges utenom bo
ligområdene, og at gang- og sykkelveinett bygges ut . I distriktene må både 
vei - og kollektivforbindelsene bedres. 

I dagens situasjon er svært mange arbeidsfolk i Norge avhengige av privatbil 
for å komme til jobben og for å frakte barn til dag.hjem. Bilkostnadene er nå så 
høye at det å ha bil er i ferd med å bli et rikmannsprivilegium . RV går inn for å 
senke prisen på diesel og bensin til vanlige forbrukere. Vi går inn for økte fra
dragsmuligheter for pendlere, bønder og fiskere . 

15. RETT TIL ARBEID OG MENINGSFYLT FRITID FOR 
UNGDOMMEN! 
Foran stortingsvalget i 1977 gikk DNA til valg på ungdomsgarantien . De lovte 
all ungdom under 20 år rett til utdanning eller arbeid innen 1981 . RV krever at 
ungdomsgarantien realiseres og utvides til å gjelde all ungdom under 25 år. 

I dag er e,n av fem ungdommer som ikke går på skole uten arbeid. Vi krever 
statlige særtiltak som skaffer ungdom arbeid. RV går inn for at staten pålegger 
bedriftene åta inn en bestemt kvote lærlinger i forhold til antall fagarbeidere. I 
første , andre og tredje læreår gis henholdsvis 70, 80 og 90 prosent av fagarbei
derlønn . Statens tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger må økes. Oppsigel
sesvern av lærlinger i prøvetida og etter endt læretid. 

Rett til arbeidsløshetstrygd for all ungdom etter 9-årig skole . 
RV vil arbeide for at AUF fratas status som LOs ungdomsorganisasjon . 
I dag blir fritidsklubber stengt eller må innskrenke, og store drabantbyer 

bygges uten fritidstilbud. RV støtter og vil kjempe for å gjøre fritidsklubber til 
en lovbestemt rett for alle barn og unge. Vi krever økt offentlig innsats i ung
domsarbeidet. Bevilgningene til fritidsklubber må økes. Videre må alle kom
muner gi rusfrie tilbud til ungdom som faller utafor fritidsklubbene. Vi krever 
at kommunene støtter ungdommens egne initiativer for aktive fritidssentre . 
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16. LIK RETT TIL UTDANNING - BEDRE 
ARBEIDSFORHOLD FOR ELEVER OG LÆRERE 
RV vil kjempe for lik rett til utdanning . Vi går mot alle forsøk på snikinnføring 
av skolepenger, f.eks. i form av egenandel på skoleskyss, papir- og materialut
gifter. RVs målsetting er rentefrie studielån. Stipendandelen av studiefinansie
ringa må økes, ikke senkes. 

De økonomiske nedskjæringene er en trussel mot kvaliteten på utdanninga, 
både i grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning. RV vil forsvare 
kunnskapsnivået i skolen. 

Det synkende barnetallet blir av myndighetene brukt som påskudd for å ra
sjonalisere og trekke store ressurser vekk fra skolen. Maksimum 20 elever pr. 
klasse i fulldelt skole og en tilsvarende senkning i fådelt skole har lenge vært et 
krav fra elever og lærere. RV krever at dette nå blir gjennomført . . Ressursene 
må ikke trekkes ut av skolen . 

Staten må oppfylle sin målsetting om 16 000 nye yrkesskoleplasser fram til 
1985/86. Videregående kurs 1 og 2 i videregående skole må bygges ut slik at 
påbegynt yrkesutdanning fører fram til fagbrev. 

RV går imot kristen formålsparagraf i barnehager, og vi krever konfesjonsfri 
skole. 
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RV vil forsvare lærernes rett til kritisk .undervisning, og går mot alle forsøk 
på kriminalisering av lærere som bruker denne retten . RV vil kjempe for større 
demokratiske rettigheter for skoleelever . 

17. KAMP MOT RUSGIFT 
Spredninga og bruken av rusgifter påfører ungdommen og folket svære helse
messige og sosiale skader, og svekker evnen til organisert kamp mot undert
rykking og utbytting. RV vil føre en restriktiv alkoholpolitikk i kommunestyrer 
og Storting. Vi vil motarbeide alle tendenser til avkriminalisering av cannabis. 
Vi krever bedre kontroll fra politi og tollvesen ved grensene for å stoppe den 
organiserte storimporten av narkotika. 

Vi vil støtte alle tiltak for å skape rusfrie tilholdssteder, kafeer og fritidsklub
ber for ungdom. Vi vil arbeide for, og for vår del gjennomføre, et rusfritt orga
nisasjonsliv . 

RV krever et differensiert tilbud til ungdom med stoffproblemer, både tilbud 
utenfor institusjon og ei rask utbygging av små kollektive bo- og arbeidsenhe
ter. Vi krever at staten legger fram en plan for utbygging av hjelpetilbudet, 
med målsettinger og tidsfrister . 

RV mener at det i visse situasjoner er nødvendig å ty til tvangsbehandling. 
Men de borgerlige politikernes rop om mer tvang er i dagens situasjon bare et 
forsøk på å skyve ansvaret for bevilgningspolitikken fra seg. Nå er det ikke en
gang nok plasser for dem som ønsker frivillig behandling. Hovedspørsmålet nå 
er økte ressurser. 

Stoffmisbrukernes rettssikkerhet må styrkes. 

18. NEI TIL «KULTURPAUSE» - ØKTE 
BEVILGNINGER TIL KULTURARBEID 
De dramatiske forslagene om økonomiske nedskjæringer truer i dag store de
ler av kulturlivet. RV ser ikke på kunst og kultur som en unødvendig luksus, og 
kan ikke godta at myndighetene går inn for åta «kulturpause». De som skaper 
verdiene i samfunnet har krav på et rikt kunst- og kulturtilbud, og på sjøl å få 
delta i kulturaktiviteter. 

Den profesjonelle kunsten må styrkes på alle områder. Staten må bære ho
vedansvaret for finansiering av kulturlivet, også der hvor fylker og kommuner 
svikter sitt ansvar . 

Teatrene i de store byene og regionteatrene må få faste og stabile arbeids
forhold. Frie teater- og dansegrupper og verksteder for billedkunstnere og 
kunsthåndverkere må få spesielle støtteordninger. 

Kunstnernes krav om vederlag for offentlig og økt bruk av arbeidene deres 
må innfris . 
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Garantert minsteinntekt til alle yrkesaktive kunstnere! 
Kulturmidlene må i hovedsak kanaliseres direkte til kunstnerne og kunstner

styrte organisasjoner. 
Staten må gi økte utfoldelsesmuligheter til den folkel ige kulturen , amatør

kulturen og den t radisjonelle arbeiderkulturen. Kulturen til innvandrerne, bar
nekulturen og den samiske kulturen må prioriteres. 

RV forsvarer kunstnere mot sensur og innskrenket ytringsfrihet. Ytringsfri
hetens snyltere som profiterer på salg av vold og pornografi må stanses . 

19. FOR NYNORSK OG DIALEKTENE 
RV støtter den kampen målrørsla kj-emper mot språklig undertrykking . Alle 
skal kunne bruke dialektene sine og nynorsk skiftspråk i alle sammenhenger. 

RV vil delta i kampen for nynorsk skolemål og for å styrke sidemålsopplæ
ringa i skolen . Nynorsk og bokmål må sidestilles i alle skoleslag. 

Vi krever at mållova blir etterlevd og at nynorsk blir likestilt med bokmål i all 
offentlig målbruk, i kommune- og statsstyring og all annen offentlig virksom 
het. 

Vi vil arbeide for mer bruk av nynorsk i massemedia , og for at NRK som et 
absolutt minimum fyller kvoten med 25 prosent nynorsk . 

20. HOMOFIL KJÆRLIGHET - EN MENNESKERETT 
Homofiles organisasjoner har ført en framgangsrik kamp mot fordømmelse og 
diskriminering av homofile . Stadig flere homofile står åpent fram. RV støtter 
denne utviklinga. Men ennå skjuler mange homofile sin seksuelle legning i 
frykt for bolig , jobb og fordømmelse fra venner og naboer . RV krever at ho
mofiles organisasjoner får nødvendig politisk og økonomisk støtte av myndig
hetene. 

RV ser på homofile kjærlighetsforhold som fullverdige. Homofile og hetero
file samboende må likestilles i forhold til samfunnsmessige rettigheter. Homo
fili må få større plass i skolens samlivslære . 

21. RETTFERD FOR DE FUNKSJONSHEMMEDE 
RV støtter de funksjonshemmedes krav om rett t il arbeid og tilrettelagt fritid. 

Grunnskolelovens paragraf 13.4. skal sikre alle funksjonshemmede et full
verdig undervisningstilbud. Men myndighetene bryter sjøl denne loven, gjen
nom økonomiske innstramminger som fratar funksjonshemmede retten til ut
danning . RV krever økte bevilgninger som gjør de funksjonshemmedes rett til 
utdanning reell. 

Vi krever at trygdede får samme levestandard som en arbeider med gjen
nomsnittlig industriarbeiderlønn. Sjukehusopphold, legebehandling, annen 
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nødvendig behandl ing, tekniske hjeipemidler for uføre m.v. må være gratis. 
RV vil kjempe mot innstramming på disse områdene. Staten må ta ansvar for 
de funksjonshemmedes levekår, vekk med veldedigheten. 

Vi krever utbygging av boliger for funksjonshemmede og av hjemmehjelp
sordninger, slik at alle som ønsker det og er i stand til det, kan leve utenfor in
stitusjon . 

Vi krever forhandlingsrett for de funksjonshemmedes organisasjoner. 
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