
ROD VALG
ALLIANSE 
(AKP(m-1) og uavhengige sosialister.) 

~ 

Rød Valgallianse ser de t som sin vikt
igste oppgave under stortingsvalget å 
bruke valgkampen til å støtte opp om 
de kampene folket i Norge har reist 
mot kapitalens og statens undertrykk
i ng, og å legge fra□ en sosiali s tisk 
politikk. 

:ifad Valgallianse mener det er viktig å 
få talsmenn for vanlige folks krav inn 
på Stortinget, men vi vil da samtidig 
understreke at dette ikke er nok. 
Det er helt nø dvendig at folk gjennom 
sine fagf oreninger og andre organisa
sjoner samler seg til kamp for sine 
krav. 

Dette er de viktigste sakene Rød Valg
allianse vil kjempe for, :på Stortinget, 
i fagf oreningene og overalt ellers: 
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SENK SK.AJ:~:ETRYKKBT PÅ VANLIGE ARBEIDSINNTEKTER! 

La s t o:ckoris ernene, bankene og ski nsrederne be
tale ! Proeresjonsgrensene må heves slik at inn
tekter under 40 .000 kr. blir f ritatt for direk
te statsskatt. 
Prisstigninga de f3iste fem årene har vært 39<;t . 
Skattetrykket har økt med 53%. Lønnsøkningene 
i den....YJ.e perioden har ikke kunnet h.in,d]'e , at vi 
statsansatte kommer dårligere ut i ctag enn for 
fem år siden. For eksempe l har sekretær I med 
topplønn hatt en reallønnssekning på 1400 kr. 
Det te p.g.a. den kraftige pris- og skatteøkn
i.ngen. 
Samtidig har staten i denne perioden støttet 
storfinansen både direkte ved subsidiering og 
svært 5'"Unst.ige lån, og indirekte gjennom en 
meget gunstig beskatning . 

DE STATSANSATTES ARBEIDSPLASS}~R MÅ SIKRES l 

Skattetrykket på l ønnsmottakerne må 1kke lettes 
ved at det blir skåret ned på bevigningene til 
nødvendige offentlige tjenester. Når arbeidsy/r,... 
esset øker, er det behov for større bevilgninger 
for at arbeidet skal bl.i forsvarlig gjennomført. 
Rød Va1ga1lianse går inn for at storindustrien; 
bankene og forsikringsselskapene skal betale en 
større del av disse utgiftene. 
Ingen reduksjon av bevilgningene t1l: 

Helse- og sosialvesnet 
Kornmun.ik·a.s jon 

Forskning og utdanning 
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UEI TIL SK.ÅJfLANDSUTVALGETS STATLIGE INNT1SKTSRÅD 

Et statlig inntektsråd vil være et organ der 
staten og arbeidslivets organisasjoner 11 løser 11 

lønnsoppgjørene ved å koble de sammen med stat
ens skatte og prispolitikk. 
De f.agorganisertes .frie forhandlingsrett må 
sikres. 
Det er bare gjennom egen kamp at de statsansatte 
kan sikre sine økonomiske og arbeidsmessige 
interessei~. 

BORT MED MOMSEN PÅ ALLE MATVARER ! 

Momsen, og særlig momsen på matvarer rammer 
først_. og .fremst leveforholdene til det arbeid
ende folket, til de trygdede og til ungdom un
der utdanning. 
Dette er de grupper i folket som bruker største 
delen av lønna tLl mat, og det er dermed disse 
som rammest mest av momsen. 
:Bort med momsen på matvarer er et krav som er 
stilt av fagforeninger over hele landet. 

"; ,'STATSANSATTI I 
> RØD VAlGAlllANSI 
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I BRYT MED lØf TE
POLITIKERNE I ÅR 

lA DIN STEMME GÅ Til 
RØD,' -VAlGAlllANSf 
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