
av AKP(m-1) og uavhengige sosialister 
Dette er RØD VALGALLIANSES Osloliste ved Stortingsvalget. 21 kvinner og menn med rik erfaring fra 
kampen for folkets krav og med tillit hos arbeidsfolk i fagforeninger og organisasjoner. 

* 
1. TOR MOSTUE, murer. Styremedlem i Murernes Union. Faglig leder i AKP(m-1). 30 år, 

»Som representant for RØD VALGALLIANSE akter jeg å være lydhor for alle de krav og 
kampsaker arbeidsfolk reiser, føre dem rett inn i Tinget og slåss for dem der. For 
skatteflåingen av vanlige lonnstakere kan minskes, momsen kan fjernes fra matvarene. 
Storfinansen kan tvinges til å betale i skatt det den nå lurer unna. Slike saker utgjør RØD 
VALGALLIANSES program, og dem vil jeg slåss for.» 

* 
2. KJERSTI ERICSON, universitetslektor, forfatter. 31 år. 

»Hvem tjener på dyrtida? Hvem håver inn de hoye rentene som driver husleiene i været? 
Hvem tar_gevinsten når vi blir snytt på lønnsoppgjør? Folket, kanskje? Nei , pengene havner 
hos storbanker og finansfyrster. Og derfra skal de tas når de okende utgifter til offentlige 
trygder, sykehus, skoler m.m. skal dekkes. 

I alle saker spor RØD VALGALLIANSE: "Hva tjener vanlige folks interesser best?" Det er 
grunnlaget for vår politikk. Vi støtter derfor av all kraft de k~pkrav kvinnene reiser. om 
barnehage- og daghjemsplasser, sjolbestemt abort og rettferdige lønner for kvinnene .» 

* 3. KRISTIAN GRØNDAHL, anleggsarbeider. Tidligere klubbformann ved Knaben Molybden
gruver. Medlem i LOs representantskap for Arbeidsmannsforbundet. 44 år. 
»Dette landet er lite . Vi har ikke råd til å splitte opp venstrekreftene. Tvert imot, skal vi 
forsvare folket mot monopolherrene og høyrekreftene må hele venstresida stå samlet. Det 
norske folket trenger enhet. Ikke minst fordi RØD VALGALLIANSE konsekvent arbeider 
for denne enhetei1 er jeg med her.» 

* 4. RIGMOR LUIHN, kurator i Helsedirektoratet. Tillitsverv i Norsk Tjenestemannslag. 
5. TURID PETTERSEN, sykepleier. Aksjonsleder for Sykepleieraksjonen -72 ved Ullevål Sykehus. 
6. HENRY STOKMO, sporveiskonduktor. Nestformann i Osio Sporveisbetjenings Forening. 
7. KARLEIF HALVORSEN, lærling. Formann i YL! (Yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesseorganisasjon) 
8. ROSA SEIERSTAD, progrdmsekretær i NRK. 
9. SIGURD ALLERN, forskningsassistent, formann i AKP(m-1). 

10. FRØYDIS ARMAND; skuespiller ved Nationaltheatret. 
11. ÅKE FISKARSTRAND, idrettshogskolestudent. Formann for aksjonsutvalget i Idrettsaksjonen 1973. 
12. ELLEN PEDERSEN, husmor. Styremedlem i Kvinnefronten i Oslo. 
13. SVEIN ~AUGSGJERD, lege ved Gaustad sykehus. 
14. ØRNULF EGGE, fullmektig i Oslo kommune. 
15. BENTE LØVAAS, ind_ustriarbeider på Freia fabrikker: Sentralkomitemedlem i AKP(m-1). 
16. PÅL STEIGAN, industriarbeider. Studieleder i AKP(m-1). 
17. TOVE SYVERTSEN, lærer. Formann i Tillitsmannsutvalget i Fagerholt borettslag, Trosterud. Medlem av representant-

skapet i OBOS. 
18. GEIR NÆSS, teaterarbeider. Klubbformann ved Det Norske Teateret. 
19. INGER F AABORG, lege på Grunerlokka. 
20. KJELL WAHL, realfagsstudent. Formann i IFF (lnle?essecrfganisasjonen for funksjonshemmede). 
')1 TORTT RRFKKF tvnnørnflærlin!! i Aftenpo•ten. 
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