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Arbeiderpartiet og Høyre prøver nå 
godt støttet av massemedia - å fram-
stille «Gro og Kåre» som de store alter
nativene i valgkampen. Og sjølsagt fin
nes det nyanser og forskjeller mellom 
de to regjeringsalternativene. 

Men disse går ikke på hovedspørs
målene i norsk politikk. 

Enten det gjelder industripolitikken, 
bruken av oljemilliardene, angrepene 
på folks levekår, Alta-utbygging eller 
utenrikspolitikk, står A og H i praksis 
fram som den store koalisjonen i norsk 
politikk. 

En stemme til RV er en støtte til den 
virkelige opposisjonen. Her presenterer 
vi 12 saker som viser hvorfor. 

,1 Ta pengene der de fins! 

Aldri har Norge vært så rikt . I 1980 økte 
landets disponible inntekt med hele 42 
milliarder sett i forhold til året før, en reell 
økning på 11, 7 prosent . Staten hadde 
pga . oljeinntektene et driftsoverskott på 
13 milliarder siste år . Sjøl om industripro
duksjonen bare økte litt, steg eierinntek
tene i industrien kraftig. Oljeselskapenes 
profitter var ifjor på hele 9 milliarder . 

Likevel klager industriledere, DNA
regjering og Høyres folk over de dårlige 
tidene . De svartmaler økonomien og prei
ker måtehold for arbeidsfolk . Siden 1978 
har det store flertallet av lønnstakere fått 
redusert sin disponible realinntekt. Lønna 
holder ikke tritt med prisene. Progre
sjonsgrensene sørger for at skattetrykket 
øker. På felt etter felt angripes offentlige 
velferdstiltak. 

Den voldsomme kontrasten mellom 
økende rikdom og sosial nød merkes i Os
lo. Hovedstaden har 1000 millionærer, 
her fins de største industri- og finansgi
gantene. Men nettopp i Oslo legges syke
husavdelinger og _§koler ned . Prisene på 
offentlige kommunikasjoner øker . Barne
hagetakstene stiger. Det trues med å inn-

føre kostpenger på sykehus . Staten har 
ikke engang «råd» til å bevilge nødvendi
ge midler til Radiumhospitalet eller side
st ille Oslo med andre fylker når det gjel
der statsstøtte til kollektivtrafikken . 

Rød Valgallianse vil på alle felter kjem
pe for å beholde og utbygge fellesgoder . 
Vi støtter fagbevegelsens kamp mot dyr
tid og reduserte levekår. 

RV krever: 
• De raskt voksende eierinntektene i næ

ringslivet må beskattes hardere . Inve
steringsavgifta må økes, ikke senkes . 
Skjerp skattlegginga av Oslos rike 
overklasse . 

• Skattlegginga av oljeselskapene må 
raskt skjerpes. Målsettinga må være 
full nasjonalisering av hele oljesekto
ren. 

• Skattelette for vanlige lønnstakere og 
regler som gjør det umulig for millio
nærer å bli nullskatteytere. Det må inn
føres et rentetak som begrenser mul ig
hetene til spekulasjon . 

• Statens støtte til helsestell , skoler og 
kollektivtrafikk i Oslo må økes. 
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J2 For et st~rkt uavhengig forsvar 
- og_ ~n ak~iv -fredspolitikk 

Kravet om nedrustning må rettes til dem 
som truer verdensfreden : Sovjet og 
USA, og ikke til land som trues med an
grep og invasjon . Vi støtter alle rettferdi 
ge frigjøringskamper, de svekker super
maktene og tjener dermed fredens sak . 
Det afghanske folkets kamp mot verdens 
verste angrepsmakt i dag , Sovjet, er et 
eksempel på dette. 

RV går inn for forbud mot atomvåpen, 
bakteriologiske og kjemiske våpen . Vi 
støtter kravet om en atomfri sone i nord
områdene . Denne må imidlertid ikke bare 
omfatte de skandinaviske land, men også 
atomvåpnene som er rettet mot Norden 
fra Sovjet . Vi vil kjempe mot utplassering 
av nye sovjetiske og amerikanske atom~· 
våpen i Europa, inkludert nøytronvåpen . 

RVs målsetting er et sterkt, uavhengig 
forsvar utafor NATO. Et viktig første 

~ ~ >~•-

skritt er uttrekking av NATOs felles kom
mandosystem.. Vi avviser dagens for
svarsstrategi, og går mot forhåndslagring 
av amerikansk militærmateriell i Norge. 
RV krever stående styrker i Sør-Norge, 
bedre luftvern og panservernvåpen. RV 
krever grunnlovsfestet forbud mot kapi
tulasjon fra regjeringas og generalstabens 
side . Om Norge blir angrepet og okku
pert, vil RV arbeide for å reise det norske 
folket til en langvarig folkekrig mot okku
pantmakta. 

RV k~ever utbygging av tilfluktsrom og 
nok midler til å hindre forfall av dem som 
Ji11s. I Oslo er 30 000 av 57 000 offentlige 
:tilftuktsrompfass_er ikke i stand. I nye dra

. bantbyer- som· bLa . Furuset fins ikke et 
!')ne~te . B åde· sivilforsvaret og hele den si
vile beredskapen må styrkes. 

- ' • ·'·'.\: IJ.",': , 

RV krever stående styrker i Sør-Norge, bedre luftvern og panservernvåpen. 

1-3 Stans den sosiale nedr~stninga . 

I Oslo administreres den statlige rikdom
men fra regjeringskvartalet, mens politi
kerne i Rådhuset fordeler den kommuna
le fattigdommen . Statlige budsjettover
skudd og kommunale nedskjæringer i 
helse- og sosialvesen er i dag to sider av 
samme sak . DNA-regjeringa har i praksis 
fått Høyres støtte i å påtvinge kommune
ne stadig større fattigdom . 

Rød Valgallianse vil forsvare det vi har 
av helse- og sosialtjenester . Vi vil slåss for 
utbygging der folkets behov krever det. 
Derfor er vårt standpunkt: 
• Staten må dekke 75 prosent av drifts
utgiftene både til helseinstitusjonene og 
til helse- og sosialvesen forøvrig. 
• Statstilskuddet til _barnehager må økes 
kraftig og foreldrebetalinga må «fryses». 

De øvrige partiene, som har støtta ut
armingspolitikken overfor kommunene, 
velger i stedet å finansiere en del av hel
sevesenet ved å skjære ned på et annet 
område i samme sektor. 

Høyre og DNA sier at eldreomsorgen 
er «topprioritert» i Oslo. Men i praksis har 
de redusert utbyggingstakten kraftig de 
siste fem åra. RV krever at det ytes statli
ge tilskudd nå som gjør at køene i eldre
omsorgen kan avvikles, slik at byens 
gamle slitere får en menneskeverdig til
værelse . 

I bystyret har DNA og Høyre vedtatt at 
1982 skal bli det største nedskjæringsåret 
i Oslos helse- og sosialvesen. Helse- og 
sosialvesenets samla driftsbudsjetter skal 
skjæres ned med minst 2-3 prosent. 
Men samtidig nekter politikerne å fortelle 
hva som ska: skjæres vekk. Dette vil de 
ikke fortelle velgerne før etter valget. I 
valgkampen vil de bare snakke om hva de 
skulle ha gjort hvis kommunen hadde nok 
penger . Rød Valgallianse ser det som en 
av sine oppgaver å gjøre dette dobbelt
spillet kjent og slåss mot den sosiale ned
rustninga . 
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Forsvar industriarbeidsplassene . 

Nyland er nå så godt som nedlagt. Foss 
Jernstøperi er blant de bedriftene som 
står på Akergruppens B-liste. Flere 
tradisjonsrike Oslobedrifter er trua . Kapi
taleierne investerer mindre og mindre i 
Oslos industri . Den grunnleggende årsa
ken til dette er at profitten er så mye høy
ere i oljevirksomheten. Så lenge kapitalis
tene fritt får styre investeringene, søker 
de selvsagt dit de får mest igjen. Den tra
disjonelle industrien, bl.a. i Oslo, blir ikke 
profitabel nok . Eierne lar bedriftene gå til 
utstyr og maskiner er nedslitt . Så kom
mer nedleggingene. 

RV vil slåss mot ei utvikling som gjør 
Oslo til en by av kontorer og bankpalas-

o, 

ser. Vi vil kjempe for å opprettholde en 
allsidig industri og en tallrik arbeider
klasse i Oslo. I bedrifter der det ikke er 
mulig å fortsette den tradisjonelle pro
duksjonen, krever vi omlegging til nye 
produkter istedenfor nedlegging . 

Vi krever at oljeinntektene bl.a. blir 
brukt til å opprettholde ny industri der 
folk bor, istedenfor å bli investert der pro
fitten til enhver tid er størst . Norge har 
over 25 000 som er registrert arbeidsløse. 
Men fire ganger så mange ønsker seg 
lønna arbeid . 6 timers arbeidsdag med 
full kompensasjon er viktig bl.a . for å 
hinde at arbeidsløsheten øker enda mer. 

15 Boutgiftene må ned 

Boutgiftene øker, hovedsakelig fordi lå
nevilkårene i Husbanken er blitt dårligere. 
« Boutgiftsutvalget» varsler ny tilstram
ming. Flertallet - der er det både DNA
og Høyrefolk - vil at Husbanken bare 
skal finansiere 55-60 prosent av bygge
summen . Resten skal være innskudd. Og 
husbankrenta skal heves til 10,5 prosent i 
løpet av 5 år! Tilbakebetalinga av moms 
skal falle helt bort. 

Regjeringas målsetting er at bare 
21 000 boliger skal få lån fra statsbankene. 
i 1981. RV krever at 35 000 boliger blir 
husbankfinansiert hvert år, slik det var 
bl.a. i 1972-73 . Hvert år må det bygges 
50 000 nye boliger. Lånevilkårene må sik
re at boutgiftene ikke blir mer enn 20 pro
sent av gjennomsnitts industriarbeider
lønn . 

Moms på boliger må fjernes helt, ikke 
økes. Statens momsinntekter er alt nå 
større enn de samla utgiftene på boligfor
mål. I Oslo øker boutgiftene raskt bl.a . 
fordi utgifter til anlegg av vei, vann og 
kloakk blir belasta hver enkelt bolig, sam
tidig som ulike avgifter økes raskt . RV 
mener at slike offentlige utgifter skal dek
kes over kommunens budsjett . 

Tempoet i rehabiliteringa i Oslo er nå 
knapt 1000 pr. år, mens kommunens mål 
er det dobbelte. Gårdeiernes forsømming 
av vedlikehold er hovedårsaken til at det 
nå blir så dyrt . RV krever at kommunens 
målsetting om 2000 rehabiliterte boliger 
hvert år blir oppfylt. Kostnadene for for
sømt vedlikehold må belastes gårdeier og 
myndigheter. 

16 Billigere og bedre kollektivt~ansport 
0 

Oslo har store trafikkproblemer, noe som 
særlig går ut over beboerne i de indre by
områdene. Ulykker, støy, eksos og utryg
ge lekeforhold for unger gjør bymiljøet 
ubeboelig for mange. De som bor i dra
bantbyene har lange arbeidsreiser på 
overfylte kollektivmidler, eller i lange bil 
køer. 

Den eneste løsninga er å forbedre kol
lektivtilbudet og redusere bruken av pri-

vatbil i indre by. !:itaten må gi Oslo drifts
støtte til kollektivtrafikk på linje med an
dre fylker. 

RV i Oslo vil kjempe for at staten støt
ter utbygginga av T-banenettet, bl.a. til 
Søndre Nordstrand, der 25 000 beboere 
skal flytte inn i løpet av 80-åra . RV krever 
at veisystemet i Gamlebyen / Vålerenga 
legges rundt boligområdene med en ka
pasitet som fører til redusert bilbruk 

lr'JJ Rett til arbeid og meningsfylt fritiq 
for ungdommen . 

0 

Foran Stortingsvalget i 1977 gikk DNA til 
valg på «ungdomsgarantien». De lovte all 
ungdom under 20 år rett til utdanning el
ler arbeid innen 1981. Den har ikke blitt 
realisert. I Oslo har 1000 yrkesrettede ut
danningsplasser forsvunnet på to år. For
an denne valgkampen kommer nå regje
ringa på ny og forteller at ungdomsgaran
tien skal stå ved lag. 

Men det som teller er handling, ikke 
tomme valgløfter. RV krever at ungdoms
garantien realiseres og utvides til å gjelde 
alle under 25 år . Staten må pålegge be
driftene en kvote lærlinger i forhold til an
tall fagarbeidere og tilskuddet til bedrifter 
som tar inn lærlinger må øke . RV krever 

rett til arbeidsløshetstrygd for all ungdom 
etter 9-årig skole . 

RV kjemper for lik rett til utdanning og 
går mot alle forsøk på innføring av skole
penger, f.eks. i form av egenandel på 
skoleskyss, papir- og materialutgifter. 
Stipendandelen av utdanninga må økes, 
ikke senkes. 

RV støtter kampen for å bevare fri
tidsklubbene og går inn for at de bygges 
ut i alle bydeler . Etter vår oppfatning er 
det også en sammenheng mellom ung
domsarbeidsløshet, dårlige fritidstilbud 
og de økende narkotikaproblemene. RV 
støtter Folkeaksjonen mot hasj og andre 
aksjoner og tiltak mot stoff-spredninga. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



RV kjemper for kvinners rett til arbeid og 
mot lønnsdiskrimineringa av kvinner i ar
beidslivet. Etter vår oppfatning er 6-
timersdagen et viktig kvinnekrav. En slik 
reform vil lette kvinners muligheter til yr
kesarbeid , gi bedre grunnlag for likestil
ling i hjemmet og kunne hindre større ar
beidsløshet pga . data-rasjonalisering. 

Kvinnenes plass i arbeidslivet trues og
så av at daghjemsutbygginga stopper 
opp og av nedskjæringene i helse- og so
sialsektoren som gjør at sjuke og gamle 
må pleies hjemme._ RV krever at alle plan-

lagte barnehager og fritidshjem må byg
ges raskt. Nei til økt foreldrebetaling . 
Vårt langsiktige krav er gratis daghjem til 
alle barn . 

RV ser på porno som kvinnediskrimine
rende og krever at forbudet mot hard
porno må handheves. At unge jenter 
tvinges ut i prostitusjon er også uttrykk 
for ekstrem kvinneundertrykking . Det 
svenske Malmi:i-prosjektet har vist at det 
går an å bekjempe prostitusjonen hvis en 
bare vil satse nok . Vi krever at staten set
ter igang slike prosjekter, bl.a. i Oslo. 

Bekjemp all rasisme 

Rasediskriminering og hets mot innvan
drere er et viktig problem. Rasistiske 
grupper driver åpen trakassering og opp
fordrer til fremmedhat . Fordommer og 
uvitenhet blir utnyttet til å så splid mellom 
arbeidere av ulik nasjonalitet. 

RV går inn for at staten aktivt skal bru
ke lovforbudet mot rasediskriminering . 
Innvandringsstoppen, som er skredder-

sydd for å stenge arbeidere fra fattige 
land ute, må oppheves. Innvandrere i 
Norge må ha fulle demokratiske rettighe
ter, inkludert stemmerett i Stortingsvalg. 
De nye nasjonale minoritetenes språk må 
anerkjennes av myndighetene. Staten og 
kommunen må støtte arbeidet for en mo
ske i Oslo. 

,10 " Forsvar samenes rettigheter 0 

RV støtter det samiske folkets rett til na
sjonal sjølbestemmelse, deres rett til land 
og vann i Sameland, deres rett til å beva
re og utvikle sin egen kultur . 

Vi støtter kravet om et eget sameparla
ment, og går inn for at samene må få 

grunnlovsfestet status som urbefolkning. 
Varig vern av Alta / Kautokeino
vassdraget! 

I Oslo bor det flere tusen samer. RV 
krever at de skal ha rett til opplæring og 
utdanning i og på samisk. 

Forby nazistiske organisa~joner! _ 

LO-kongressen vedtok med stort flertall å 
kreve forbud av nazistiske og rasistiske 
organisasjoner . RV har lenge kjempet for 
dette kravet . Nazismen er en ideologi 
som fostrer voldshandlinger og fremmed
hat. Bombeattentatet 1. mai 1979, 

Hadeland-mordene og Blucherbandens 
rasepropaganda er eksempler på dette. 

Vi krever også at det blir truffet tiltak 
mot den nynazistiske infiltrasjonen i For
svaret og Ungdommens Heimevern . 

For et sosialistisk Norge 

Vårt mål er en sosialistisk revolusjon og et 
sosialistisk samfunn. Det er ikke et sy
stem som i Sovjet og Øst-Europa, der et 
lite priviligert sjikt undertrykker og utbyt
ter arbeiderklassen og det arbeidende fol
ket, og nekter dem de mest elementære 
demokratiske rettigheter. Sosialisme be
tyr at arbeiderklassen har makta i staten, 
og at utbyttinga tar slutt. Den private ei
endomsretten til de viktigste produk
sjonsmidlene vil være opphevd . Produk
sjonen vil kunne planlegges for det behov 
folket har, og ressursene vil kunne utnyt
tes på en planmessig og økonomisk må
te. 

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

Rød Valgallianse kan ikke stemme sosi
alismen gjennom på Stortinget. Men ved 
konsekvent å representere arbeidsfolks 
interesser, vil våre representanter gjøre 
det klarere for folk at det ikke er disse in
teressene regjeringa og stortingsflertallet 
representerer. 

Rød Valgallianse er en allianse av par
tiet AKP(m-1) og uavhengige sosialister . 

En stemme til Rød Valgallianse er en 
stemme til en uredd talsmann for arbeids
folks krav og interesser. Rød Valgallianse 
vil gjøre krava til alle som slåss for bedre 
levekår og demokratiske rettigheter, kjent 
fra Stortingets talerstol og tvinge regje
ringa og de andre partiene til å svare. 
Med Rød Valgallianse i stortingssalen vil 
det bl i vanskeligere å t ie arbeidsfolks krav 
i hjel. 
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