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Den økonomiske krisa 
□ Øyeblikkelig oppheving av lønnsstoppen 
□ Frie forbundsvise oppgjør i 1980 
□ Stans den sosiale nedrustningen - økte bevilgninger til helse

og sosialsektoren 
□ Opprett lærlingeplasser i offentlig regi for arbeidsløs ungdom 
□ Nei til nedlegging og permitteringer 

Miljø- og ressurspolitikk 
□ Ingen oljeboring nord for 62. breddegrad 
□ Nei til atomkraftverk 
□ Stans utbygginga av Alta/Kautokeino- og Orkla/Grana-vass

dragene. Stortingsvedtakene må omgjøres. 
□ Oppbygging, ikke nedtrapping av kollektivtransporten 

Boligbygging 
□ Husbankrenta må senkes til det gamle nivået på 2,5 prosent 
□ Økte kommunale garantier til boliglån, lavere avdrag de første 

åra etter innflytting 
□ Nei til oppløsning av borettslag 
□ Mangel på boliger fremmer svindel og spekulasjon - trapp opp 

boligbygginga 

Barn 
□ Alle prosjekterte daghjem må bygges straks . 
□ Økt bemanning på daghjemmene, 3 på hver avdeling 
□ Lekesentra og fritidshjem i alle kommuner og bydeler 
□ Utbygging av gangveier, sykkelstier og fotgjengeroverganger 

Skole og utdanning 
□ Storstilt utbygging av yrkesskolen 
□ Mot rasering av fagopplæringa, nei til felles grunnopplæring 
□ Nei til borgerlig ensretting og konkurransepress 
□ Ingen innskrenkninger i ytringsfriheten for elevene 

Mot rasering av landsbygda 
□ Stans sentraliseringa i landbruket - tilleggsjord til småbøndene 
□ Nei til diskriminering av små bruk i Landbruksbanken, låneram

ma må økes kraftig 
□ Full yrkesstatus for bondekvinnene 

Fiskerinæringa 
D Økte minstepriser på fisk 
□ Bevar fiskeriressursene - slå ned på alt rovfiske 
D Si opp «gråsone»-avtalen med Sovjet . Deling etter midtlinja 
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Karl Antonsen, 
tidl. formann i 

, Longyearbyen DNA. 

· Jeg gikk ut av DNA fordi jeg sy
nes ikke lenger at DNA-toppen for
svarte arbeidsfolk sine interesser. 
Det gjør ondt i hjertet når jeg ser 
den distriktsfiendtlige politikken 
DNA driver, f.eks. ved SIVA i 
Sandnessjøen og ved Stord Verft. 

Jeg er først og fremst enig med 
RV i standpunktene de har i utenrik
spolitikken. Vi må kjøre ei hardere 
linje overfor fiskerimyndighetene i 

Veslemøy Haslund, 
skuespiller, Oslo 

Det var ikke sulten som lærte Ham
sun å skrive. 

Kunstnere er ikke mer mystiske 
eller spesielle enn andre mennesker, 
slik den borgerlige myten prøver å 
framstille oss. Vi mener at vi yter 
best og mest under de samme so
siale forhold som resten av befol
kningen. 

Kato Johansen, 
formann i 
Folkeaksjonen mot utbygging 
av Alta/Kautokeino-vassdraget, 
Alta. 

Raud Valallianse 
vil krevje omgjering av stortingsved
taket om utbygging av Alta / Kauto
keino og Orkla / Grana-vassdraga, 
og dei vil støtte alle aksjonar mot ut
bygging. 

RV karakteriserar det borgarlege 
demokratiet som eit skindemokrati, 
og seier at det er den kampen som 

Marit Mathiesen, 
22 år, post-
ekspeditør og amatørmusiker, 
Tromsø: 
Når kommunen nekter å gi oss 
øvingslokaler, spillesteder og Lær
fabrikken til ungdommens hus, er 
det fordi den frykter kulturen .vår. 
Ansvarlige myndigheter vet at hvis 
vi får forholdene lagt til rette, er 
kreftene våre enorme og det kom
mer til å resultere i store ting. De vet 
at vi til sist kommer til å vende oss 
mot dem og hele samfunnet for å 
forandre det. 

Sovjet. Sovjet undergraver livs
grunnlaget for kystbefolkninga med 
piratvirksomheten sin i Nordområ
dene. · 

Regjeringa gjør lite for å motvirke 
den smårasistiske holdninga overfor 
fremmedarbeidere som fins blant 
ytterliggående høyrefolk. «Norsk 
Front» må forbys! 

I dag opplever vi et lite menne
skevennlig samfunn, avgjørelser blir 
tatt over hue på oss og vi blir opp
fordra til passivitet. RVs politikk er 
aktiviserende, og gir oss mening 
med livet. 

Vi vil ikke framstille en forgyldt og 
fordreid virkelighet, men brukes til å 
speile og avsløre den virkelighet 
som tilhører folk flest. 

Jeg mener at Rød Valgallianse er 
det partiet som står for denne kul
turoppfatningen. Det er viktig at 
disse synspunktene blir hørt, at no
en sier klart og åpent i fra. Rød, Val
gallianse driver en reinhårig politikk, -
uten å skjele til taktiske hensyn. 

folk sjølv fører som er avgjerande. 
Vedtaket om utbygging av 
Alta / Kautokeino-Vassdraget viser 
oss at styresmaktene er villig til å 
blåse i alle gyldne prinsipp om kom
munalt sjølvstyre og nærdemokrati. 

Det største trugsmålet mot næ
ringsgrunnlaget og bosettinga i 
Finnmark i dag er det systematiske 
yngeldrapet som særleg den sovje
tiske trålerflåta driv. Regjeringa ligg r, 

flat for dette rovfiske. I tillegg kjem 
planene om oljeboring . RV sin hold
ning til desse spørsmåla hersker det 
tingen tvil om. RV står saman med 
oss som strir for vern av ressursane. 

RVs representant i bystyret i 
Tromsø har alltid støtta ungdom
men når vi har krevd forbedringer, 
og forsvart oss mot hets og trakas
sering. Og RV har gjort mye for å 
avsløre kommunens arrogante poli
tikk overfor kulturarbeidere av alle 
slag. 

Vi trenger talsmenn som tør, som 
vet og som kan slåss . RV har sånne 
folk. 

NORSK[ 
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Foret 
sosialistisk Norge! 
□ Vårt mål er en sosialistisk revolusjon og et sosialistisk samfunn 
der arbeiderklassen har makta i staten og i produksjonen . I et slikt 
samfunn vil ressursene kunne utnyttes på en planmessig og økono
misk måte, og det vil være slutt på den sløsinga med menneskelige 
og materielle ressurser som kapitalismen har skapt. 

D RV kjemper for å forsvare og utvide de demokratiske rettighete
ne. Vi vil kjempe for streikeretten og mot lønnsstoppen. Vi krever 
frie forbundsvise oppgjør i 1980. 

□ RV kjemper for full kvinnefrigjøring. For retten til arbeid og lik 
lønn for likeverdig arbeid. Skal retten til arbeid være reell, kreves 
det også en storstilt daghjemsutbygging . Vi krever at abort skal ut
føres på alle sjukhus. Forby pornografi og kvinneundertrykkende 
reklame. 

D RV kjemper mot alle former for fascisme, nazisme, mot rasisme 
og nasjonal undertrykking. Vi krever forbud mot nazipartiet «Norsk 
Front». Vi går mot innvandringsstoppen som fungerer rasistisk, og 
vi støtter fremmedarbeidernes kamp for faglige, økonomiske og 
sosiale rettigheter og stemmerett, på lik linje med norske arbeidere. 

□ De to supermaktene Sovjet og USA gjør forberedelser til krig. 
Sovjet er på offensiven og er mest aggressiv. RV har ikke tenkt å tie 
om dette, sjøl om dette er et kommunevalg. Sovjet prøver å knuse 
fd_gj_ø_ting.s.kamp_en i Eritre_a_me.cLoapalm......og___sp.lintbom ber Sm4et -.. . 
sto bak Vietnams okkupasjon av Kampuchea. Det er vår plikt å 
peke på den økende truselen som den sovjetiske aggresjonspolitik
ken utgjør også mot Europa og Norge. Om Sovjet skulle angripe 
Norge, vil RV oppfordre til langvarig forsvarskrig for å frigjøre 
landet. 

□ RVs utenrikspolitikk bygger på støtte til frigjøringsbevegelsene 
og til den tredje verdens kamp for nasjonal og sosial frigjøring 

Blant underskriverne er 
Karl Antonsen, gruvearbeider, tidl. 
formann i Longyearbyen DNA 
Else Berg, husmor, Skatval 
Jack Berntsen, visesanger, Svolvær 
Bjørgulv Braanen, sveiser, Oslo 
Brita Derås, klubbformann ved Tro

sterud Lekesenter, Oslo 
Harald Dyrkorn, klubbsekr. , Dyno 
Industrier, Kongsvinger 
Mads Gi/bert, lege, Tromsø 
Mai Gythfeldt, medl. av repr.skapet 
Oslo Handel og Kontor 
Veslemøy Haslund, skuespiller, Oslo 
Per Haarberg, styremedlem i Vinmo 
nopolets Arbeiderforening, Oslo 
Kato Johansen, f ormann i Folkeaksjo
nen mot utbygging av Alta/ Kauto
keino-vassdraget, A lta 

Jon M iche/et,Jorfat ter, Oslo 
Nora Mel/in-Olsen, førskole/ærer, Be
rgen 
Arild Nedremo, k lubbformann, Ak
tuell A I S, H okksund, og sekr. i avd. 
46, Eiker Jern & Met. 
Ellen Pedersen, industriarbeider, Oslo 
Otto Risanger, journalist, Oslo 
Hans Sekse, fo rmann i avd. 61 NKIF 
Norzink, Odda 
Pål Steigan, fo rmann i AKP(m-1), Os
lo 
Tove Størdah /, f iskeindustriarbeider, 
Hammerfest 
John Asan, pensjonist, Steinkjer 
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En 
uredd 
-talsmann 
En stemme til Rød Valgallianse er en stemme til en uredd talsmann 
for fagforeninger, borettslag og interesseorganisasjoner. Rød 
Valgallianse stiller til valg for å fremme og støtte arbeidsfolks krav i 
kommunestyrer og fylkesting. Våre representanter vil arbeide og 
fremme saker i samarbeid med lokale aksjoner og lokalbefolkninga . 

Rød Valgallianse vil gjøre kjent for folk hva som skjer i 
kommunestyrene og kommuneadministrasjonen. 

En representant fra Rød Valgallianse vil være en revolusjonær 
representant som verken vil være kjøpt opp av kommuneadministra
sjonen eller private interesser. 

Uansett hvilke partier som vinner dette valget, vil 
monopolkapitalistene beholde makta si. 
Kampen for de daglige interessene til a·rbeidsfolk i Norge. 
er avhengig av mobilisering og aksjoner fra arbeidsfolk 

~-~------------·-------------------------~ 
RØD VALGALLIANSE, BOKS 211 SENTRUM, OSLO~ 

Jeg vil bli medlem av/få opplysninger om Rød Ungdom. 
Jeg vil bli medlem av/få opplysninger om Norges 
Kommunistiske Studentforbund 
Jeg vil ha kontakt med/få opplysninger om 
Rød Valgallianse 
(stryk det som ikke passer) 

Navn ......... . ... . .... . . . ....... . .............. . . . 

Adresse ... . ........... . . . ...... .. ......... . . . .... . 

Postnr. / -sted .... . .... .. . . . ........ ... . . ... . ....... . 
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