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«Røde Ellen» 
I 

i bystyret: RV den eneste 

Av GEIR IMSET 

Høsten for seks år 
sia var det lett nervøs 
stemning blant 
gamle partitravere i 
Oslo Rådhus. Det . 
var møter, overleg
ninger, la vm~lte 
korridorsamtaler. 
Skulle Rådhus-idyl
len bli ødelagt av 
uro, bråk og prote
ster? 

Årsaken til be
kymringene var Rød 
Valgallianse og Ellen 
Pedersens nyvunne 
plass i bystyret. Nå 
er ikke bystyret det 
samme som Stor
tinget. Skulle RV 
begynne å opptre på 
den talerstolen også 
etter valget, ville nok 
uroen fra 1975 vokse 
betydelig. - Like-

konsekvente 
- -

0s1s onen 
vel, de seks åra Ellen 
har slåss mot Nor
dengen, Wivegh & 
Co. gir en pekepinn 
om hva en RV-er på 
Løvebakken kan 
bety. 
- Jeg ble møtt med en isfront i 
starten, sier Ellen. - De andre 
representantene opptrådte hardt 
og uforsonlig. Prøvde å gjøre 
meg usikker på talerstolen. Men 
de fant fort ut det ikke nytta. 
Jeg er ikke der først og fremst 
for å overbevise dem. Jeg skal 
fremme politikken jeg er valgt 
på, og kravene til vanlige folk. 

Hun fikk raskt navnet «Røde 
Ellen» av motstanderne. I dag 
møter de henne med respekt. 
Avisene omtaler henne som en 
«skarp tunge» som skaper liv i 
kjedelige bystyremøter. Noen 
ganger får hun andre partier med 
seg. Hadde det ikke vært for 
partpisken hadde nok flere 
støtta henne. F.eks. da hun talte 
mot nedlegging av Krohgstøtten 
så det ble dødsstille i bystyresa
len og Høyre og DNA-repre
sentantene krympa seg. 

BYSTYREMEDLEM 
OG 
KLUBBFORMANN 

· Ellen er 33 år gammel tobarns-

mor, står på andreplass på RVs 
Stortingsliste. Oppvokst på in
dustristedet Tofte i Hurum. Er 
bokbinderassistent på Fabritius, 
formann i bokbindetklubben og 
styremedlem i den grafiske fel
lesklubben. 

På toppen er hun aktiv i be
driftsidretten. - Ei sånn jente 
må være laga av solid materiale. 
Og det kan nok trengs. For det 
er ikke mange som misunner 
henne jobben som enslig revolu
sjonær svale i Oslo Rådhus. 

- Hvordan vil du karakteri
sere bystyret? 

- Jeg har ofte sagt det er et 
«sandpåstrøingsorgan». Og slik 
er det. Det meste er bestemt 
lenge før bystyremøtet. Først 
dikterer regjeringa de økono
miske rammene. Så er det råd
mennene, finansutvalget, for
mannskapet og de andre utvalga. 
Høyre og DNA har delt alle 
nøkkelverva mellom seg. Før 
saka når bystyret vet de akkurat 
hvor landet ligger. Og er andre 
partier i vippeposisjon blir de 
oppringt på forhånd. Sjøl jeg 
har opplevd det. 

- RV sier Willoch eller 
Brundtland som statsminister 
gjør liten forskjell. Rimer det 
med bystyreerfaringene dine? 

- Ta budsjettbehandlinga 
som eksempel. Høyre og DNA 
var skjønt enige om å skjære ned 
årets helsebudsjett med 50 milli
oner. Fordi regjeringa krevde 
det. De er enige om hoved-

trekka. Og så krangler de om et 
par millioner innafor et 10 mil
liarders Oslo-budsjett. Eller ta 
Krohgstøttensaka. De «to store» 
gikk hand i hand og stansa syke
husdrifta. Og i siste runde slutta 
selv SV seg til dem. Nå har 
DNA/H-flertallet i bystyret på
lagt sykehusrådmannen å foreslå 
sykehusnedskjæringer for 140 
millioner i 1982. 

DE GRØNNES 
PROFIL 
Ellen kan også fortelle at Ven
stres «grønne profil» ofte er 
mindre grønn i praksis. Først 
ville de øke parkeringsgebyret 
for at det skulle satses på kol
lektivtrafikken. Så stemte de for 
takstøkninger på trikk og buss. 
De fremma også et forslag om å 
fjerne såkalt parallellkjøring 
med trikk og buss. Noe som i 
praksis må føre til dårligere kol
lektivtilbud. 

BYSTYRE
SOSIALISTENE 
- SV har også sine svin på 
skogen. Fra 1975 til 1979 stemte 
def or totalbudsjettene, etter at 
deres egne forslag var nedstemt. 
Slik stilte de seg ansvarlig for de 
statlige budsjettrammene. Og nå 
i år ville de kutte budsjettet for 
tekniske etater med 350 milli
oner. Det ville gjort et nedslitt 

, Slå tilbake hasien 
Sprednings og bruken av 
rusgifter påfører ungdom
men og folket svære hel
semessige og sosiale ska
der, og svekker evnen til 
organisert kamp mot un
dertrykking og utbytting. 
RV vil føre en restriktiv 
alkoholpolitikk i kom
munestyrer og Storting. Vi 
vil motarbeide alle ten
denser til avkriminaliser
ing av cannabis. Vi krever 
bedre kontroll fra politi og 
tollvesen ved grensene for 
å stoppe den organiserte 
storimporten av narkoti
ka. 

Vi vil støtte alle tiltak 
for å skape rusfrie til
holdssteder, kafeer og fri
tidsklubber for ungdom. 
Vi vil arbeide for, og for 
vår del gjennomføre, et 
rusfritt organisasjonsliv. 

RV krever et differen
siert tilbud til ungdom 
med stoffproblemer, både 
tilbud utenfor institusjon 
og ei rask utbygging av 
små kollektive bo- og ar
beidsenheter. Vi krever at 
staten legger fram en plan 
for utbygging av hjelpetil
budet, med målsettinger 
og tidsfrister. 

RV mener at det i visse 
situasjoner er nødvendig å 
ty til · tvangsbehandling .. 

. Men de borgerlige po
litikernes rop om mer 
tvang er i dagens situasjon 
bare et forsøk på å skyve 
ansvaret for bevilgnings
politikken fra seg. Nå er 
det ikke engang nok plas
ser for dem som ønsker 
frivillig behandling. Ho
vedspørsmålet nå er økte 
ressurser. 

Stoffmisbrukernes 
rettssikkerhet må styrkes. 
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Kristin Ha/voren, som leder Folke
aksjonen mot hasj, er nr. /0 på 
RV-lista i Oslo. (Foto: Klassekam
pen) 

DNA og Høyre er sammen om sykehusned!;kjæringene i Oslo,opplyser Elle1! 
Pedersen. Hun står på andreplass på RV-lista i Oslo. (Foto: Leif Gul/stein) 

veinett livsfarlig for både bilister 
og syklister. Og ville gjort det 
umulig å sikre bilparken på Ren
holdsverket. En rekke kom
munale arbeidsplasser ville gått 
tapt. 

- Ellers må jeg trekke fram 
mangelen på sivil beredskap. 
Bare et fåtall av befolkninga har 
tilfluktsrom å ty til. Og bare 
noen verner mot atomangrep. 
Likevel ble RV alene om å gå inn 
for økte bevilgninger. SVs Gun
hild Emanuelsen sa det slik: 
«Folka på Nordstrand, Holmen
kollen og Ullern kan bygge til
fluktsrom sjøl.» Akkurat som 
om det var problemet. 

Lista er lang over de sakene 
der det bare er Ellen som har 
reist befolkningas sak i bystyret. 
Hun har vært eneste konse
kvente talsmann mot nedskjæ
ringer i skolene og på helse- og 
sosialsektoren. I Kommune
plandebatten for et år sia mangla 
det ikke på fagre løfter og ved
tak. Men da Ellen under bud
sjettbehandlinga i desember 
krevde at de skulle finne dekning 
for løftene sine, da kom istedet 
sparekniven fram. · 

Da Nylandarbeiderne slåss 
mot nedleggelse, var det nettopp 
Ellen Pedersen som reiste saken i 
bystyret. Sammen med Venstre 
fremma hun et forslag som pro
testerte mot styrt nedlegging. 
Forslaget ble - som vanlig med 
brennbare saker - oversendt 
Formannsskapet. Og der er det . 
vel ennå i en skuff - henlagt. 
Og Nyland - nedlagt. 

Det var Ellen som i 1977 
krevde slutt på den ulovlige 
nattovertida på kommunens 
barnehjem. I flere år var hun de 
fagorganisertes eneste talsmann. 

- Det ble en pinlig sak for de 
store partiene. Kommunen brøt 
Arbeidsmiljøloven fra A til Å. 

Det er ikke bare RVs fortjeneste 
at det nå er blitt bedre. De an
satte sloss sjøl. Og det var min 
plikt å tale deres sak i bystyret, 
sier Ellen. 

Ellen har vært rundt på utal
lige møter med folk. Rivnings
og rehabiliseringssaker i indre 
by. Store og små saker. 

- Det har hendt jeg har fått 
kort og blomster. Etter bolig
sakene på Kampen for noen år 
sia, fikk ·jeg et 12-siders takke
brev. Slikt varmer. Kontakten 
med vanlige folk om deres saker, 
har veid opp den ensomme stil
linga i bystyret. 

Likevel, Ellen taler ofte for 
døve ører i bystyret. Om sin egen 
rolle sier hun: 

JEG KAN ROPE 
«ULV» 
- Jeg kan varsle om ting som vil 
komme. Forverringer som folk 
ikke veit om. Jeg kan reise folks 
kampkrav. Så de blir en varm 
potet i bystyret. Vi går mot ei tid 
da sparekniven vil bli brukt 
hardt på fellesgodene. Pålitelige 
talsmenn i de parlamentariske 
organene blir viktigere enn før. 
Men skal vi kunen slå angrepene 
tilbake, trengs det mye kraft
igere aksjoner fra folk i Oslo. De 
fleste i Storting og bystyre har 
høye inntekter og masse for
deler. De lever et annet liv enn 
folk flest. Og det slår selvsagt ut 
i politikken. Rød Valgallianse 
kan love representanter som ikke 
er til salg hverken for penger el
ler politiske bein. Og vi skal hel
ler ikke som SV bli en lillebror til 
DNA. En stemme til RV, er en 
stemme til den eneste kon
sekvente opposisjonen, sier Ellen 
Pedersen. 

Og hun er sjøl det beste be
viset på at det stemmer. 
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Visste 
du at ... 

fagforeningstil itsmann Bård Jacobsen: ______________ ;;;: 

. Oslo kommunes økonomi 
er på knærne. Et av Sosial
istisk Venstrepartis for-

! slag for å bedre dette er: 
' Øk kommuneskatten i 
: Oslo med 1 prosent. Det 
i betyr at lønnstakerne i 

Oslo skal betale inn 209 
i mill. kr. mer i skatt til 
.; kommunen, og få tilsva
; rende mindre igjen til 
" husholdningsutgifter. 
' Forslaget blei lagt fram i 

bystyret 21. mai. SV sa 
. dette skulle være en 

overgangsordning «i på
vente av» at staten skaf
fer kommunene bedre 
inntekt. RVs linje er det 
stikk motsatte: 
- Skattelette for vanlige 

lønnstakere. 
- Skjerpa skattleg-

ging av Oslos rike 
overklasse. 

- Og aksjoner mot 
statens ødelegging av 
kommuneøkonomien. 

* Også det grønne og mil-
jøvennlige Venstre har 
sine særstandpunkter for 
å bedre den dårlige Oslo
økonomien. 9. desember 
1980 foreslo de å øke 
kommunens inntekter 
med 2,2 mill. kr. ved 
enda større prisøkninger 
enn Høyre gikk inn for på 
de kommunale badene og 
dessuten innføre timeleie 
for bedriftsidretten på 
idrettsanleggene. 

* RV krever en · primær 
helse- og sosialtjeneste 

· som dekker folks behov 
J. der folk bor. Kom- ,, 

munene må derfor sikres \J 
rimelige lån til nyeta- · : 
bleringer og 75 prosent 41 
statlige tilskudd til drift. '; 
Vi krever at staten gir '@C 
tilskudd som tilsvarer 75 /] 

., prosent av driftsutgiftene W@ 

r .. 

ved de helseinstitusjonene §f. 
~ n.- det --- ,, .. 
vendlg å bygge og drive. '. 

-.:::~~ 

lrm:1r*:tt1&1;t1t}s1s1r\z1;1:rrril 
For RV er det en prinsippsak å stø/le kampen mot lønnstak, for f rie forhandlinger 
og forsvare fagbevegelsens relligheler, sier Bård Jacobsen, som er nestformann i 
Renholdsverkets Arbeiderforening. (Foto: Trygve Berg) 

Tusen helsearbeidere uten iobb? 
Skandale! Sa sindige folk da SV og DNA hjalp Høyre med å 
stanse sykehusdrifta ved Krohgstøtten og Betanien i fjor vår. 
Nå står verre saker for døra. · 
Bystyrets flertall - DNA og H 
i spann igjen - har gitt Syke
husrådmannen pålegg om å 
foreslå sykehusinnsparinger 
for 140 mill. kr. i Oslo neste år. 
Forslaga vil komme på bordet 
midt i valgkampinnspurten. 

Bort med halve 
Aker sykehus? 
Hvis godt og vel halve Aker 
Sykehus blei stengt av, ville 
innsparinga være et faktum. 
Istedet blir det et opplegg med 
stenging av ulike poster og 
avdelinger på alle sykehus. I alt 
blir over 1000 helsearbeidere 
uten jobb neste år. Ingen aner 
hvor mange tusen pasienter 
som må nektes behandling. 

Bare en utvei 
Staten har tatt så mye penger 
fra Oslo at kommunen ikke har 
penger til driftsutgiftene i 
helsevesenet. Derfor er det på 
kort sikt to muligheter. Den 
ene er å gå inn på en diskusjon 
om hvilke poster det er lurest å 
stenge. Den andre utveien er å 
slåss for at deler av det enorme 
overskuddet i statskassen skal 
overføres til Oslo og andre 
fylker, så vi slipper å legge ned 
deler av helsevesenet. Det er 
bare Rød Valgallianse som står 
for en slik politikk. Derfor har 

alle, fra Fremskrittspartiet til RVs forslag i bystyret om å 
SV, gang på gang stemt i mot kreve økte statsbidrag. 

1stem RV. - Kast ikke bort stemmen din pd partier som vil skjære ned en
da mer i helsesektoren, oppfordrer Ada Castracane, sykepleier ved Aker 
Sykehus og nr. 8 på RV-lista. 

- En statsminister som forvalter et overskudd på 15 milliarder burde 
føle seg for god til å stå foran oss og si at kassa er tom .. 'Vå må pasienter 
og ansatte gi statsministeren skikkelig svar på tiltale. Folk i Norge må 
fortsatt kunne bli syke og ha visshet om at de skal fd skikkelig hjelp. 

--Fagl;,evegelsen må 
· forsvare sine 

rettigheter 
- Noe av det vik
tigste fagforeninger 
og klubber slåss mot 
nå er offensiven fra 
NAF og regjeringa 
mot forhandlings-
og streikeretten. 
Kleppes forslag om å 
få lovfestet sam-

. ordna oppgjør er 
bort i natta. Jeg 
skjønner godt at det 
reageres hardt, ikke 
minst fra jern og 
metall-klubbene, 
mot forsøkene på å 
få bort lokale for
handlinger og sette 
lønnstak. For RV er 
det en prinsippsak å 
støtte denne kam
pen. 

Av SIGURD ALLERN 
Det er Bmd Jacobllen som sJAr 
fast dette. Han er nestformann i 
Renholdsverkets Arbeiderfore
ning, som har omlag 500 med-

lemmer og er tilsluttet Norsk 
Kommuneforbund. Under søp
pelstreiken ifjor høst var han 
talsmann for streikekomiteen. 
Han er 29 år og har jobbet i 
Renholdsverket de siste åtte åra. 
Nå står han på 15 . plass på RV
lista i Oslo. 

- Hvordan er situasjonen for 
de kommuneansatte? 

- For oss er det jo spørsmål 
om å få et snev av lokal for
handlingsrett overhodet. Min 
fagforening er nå fullstendig 
prisgitt det Oslo-avdelinga av 
NKF og forbundsledelsen legger 
opp til, til tross for at vi har 
særtariff. Med lokal forhand
lingsrett trur jeg den konflikten 
om arbeidstida som førte til 
streik høsten 1980 ville vært mye 
lettere løst. 

- Men du mener at for
_bundsledelsen vil ordne opp 
gjennom forbundsvise oppgjør? 

- Forbundene må alltid ta 
mer hensyn til foreningenes 
krav. Erfaringene viser at resul
tatet blir bedre. Det er derfor 
NAF, staten og kommunepam
pene frykter en sånn oppgjørs
form. Se på situasjonen etter de 
sisfu oppgjøra. Reallønna har 
bare gått ned. Den disponible 
inntekta etter skatt har gått ned. 
I renholdsverket gikk vi over til 
fastlønn i 1978~ det gjør situa
sjonen spesieJJ for oss. Der 4ret 
tjente jeg omlag 85 000. Nå lig
ger jeg på 90 000, knapt 6 pro
sent høyere, trass tre års kraftig 

inflasjon imellom. Det store 
flertallet i fagbevegelsen har fått 
dårligere råd de seinere åra. 

- Din forening har også fått 
føle truselen mot arbeidsplas
sene? 

- Ja, gjennom framstøtene 
for å legge vårt arbeid ut til ulike 
private firmaer. I kommune og 
stat er truselen mot arbeidsplas
sene mer snikende enn i indust
rien. Det blir litt innskrenkning 
her, litt der. En dag tar de 
Torggata bad. Så kutter de ned 
vedlikehold av anlegg, så kuttes 
det inn i helse/sosial-sektoren. 
Dette går også ut over publikum, 
den offentlige servicen blir dår-
ligere. . 

Men jeg er som kommune
ansatt opptatt av industriar
beidsplassene også. Det er først 
og fremst der verdiene i byen 
skapes. Det er ille å se at kapita
listene kan skalte og valte med 
arbeidsplasser og redusere Oslo 
til en administrasjonsby. 

Det som gjør meg mest for
bannet er likevel situasjonen i 
fagbevegelsen. Sam.org. skulle 
stått i spissen, forent interessene 
til oss i kommunen , de statsan
satte og ansatte i private be
drifter. Da det gjaldt, svikta de 
Nyland-arbeiderne grovt. Den 
som vil berge arbeidsplassene må 
ha "hele hat,ii..,-~- \ . 
Det trengs kalTipvilje og solida
ritet i fagbevegelsen . Det er ei 
sånn linje RV slåss for, sier Bård 
Jacobsen. 

Er statsministeren blitt målløs? 
«Vi må erkjenne det faktiske regnesty~ket. Det finnes ikke mer 
penger å kreve. Helsevesenet må som andre deler av samfunnet 
innstille seg på den lavere veksten.» Det var statsminister Har
lem Brundtlands begrunnelse for nedskjæringene da hun 1. juli 
holdt foredrag på Ullevål Sykehus. Men etterpå er hun blitt helt 
målløs. 
Oslo RV var nemlig raskt ute 
i flere av dagsavisene og på
pekte at hun markedsfører 
rene usannheter. Over en 
måned er nå gått uten 
kommentar fra den ellers 
ordrike statsminister. 

USANNHET NR. 1: «IKKE 
MER PENGER Å KREVE» 
Noen få uker før Ullevål
møtet la statsministeren sjøl 
fram regnskapstall for sta
tens virksomhet i 1980. De 
viste et statlig driftsover
skudd på 15,2 milliarder kr. 
Eller det dobbelte av statens 
tilskudd til helseinstitusjon
ene i fjor. - Da er det mildt 
sagt en grov usannhet at det 
«ikke finnes mer penger å 
kreve». Sannheten er at den 
norske staten aldri før har 
hatt et så stort overskudd. 

USANNHET NR. 2 
Hun sa at helsevesenet må 
skjære ned «som andre deler 

· av samfunnet». I april la 
Regjeringa fram sitt Langtid
sprogram 1982-85. Der går 
det klart fram at noen sek
torer skal bremses litt, noen 
skal bremses hardt, og noen 
skal svulme opp. Tabellen 
nedafor viser hvordan re-

gjeringa skal omfordele in
vesteringene i løpet av de 
første åra. 

Prosentvis fordeling av inve
steringer i Norge 1979 og 
1985. 

1979 1985 
Oljeutvinning 10,5 % 26,0 % 
Kommuner 
og fylker 10,9 % 6,8 OJo 

Kilde: Regjeringas 
Langtidsprogram side 227. 

I 1979 fikk kommunesekto
ren og fylkene større del av 
investeringene enn olje
utvinninga. På 6 år skal dette 
snus slik at oljesektoren tar 
nesten 4 ganger større andel. 
Etter norske forhold er dette 
en dramatisk omlegging av 
ressursbruken . Vekk fra det 
uprofitable som skoler og 
sjukehus, over til det mest 
høyprofitable. Det er denne 
omlegginga som fører til sy
kehusrasering. - Dette visste 
statsministeren selvsagt da 
hun sto foran de tillitsvalgte 
på Ullevål. Det er på tide 
med et svar. 

Erling Folkvord. 

Da statsministeren begrunnet helse
nedskjæringene med å henvise til sta
tens manglende penger, konfronterte 
Oslo RV henne med tall om det of
fentliges inntekter. Det har vært 
umulig dfå noe svar på de/le. 
(Foto: Leif Gabrielsen) 
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Forsvar ,samenes rettig~eter 

Nazisme og fascisme betyr 
rasediskriminering og ter
ror. «Solkorsserien» i TV 
og nynazistenes aktivitet 
bar vakt uhyggelige min
ner til livet. Bombeatten-

• nazi 
forbud vil drive nazistene 
under jorda. 

Den argumentasjonen 
holder ikke. Nazistene er 
under jorda, de driver 
organisert illegalt og ter
roristisk arbeid. Men nå 

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 et 
eget sameparlament, og 
går inn for at samene må 
få grunnlovsfestet status 
som urbefolkning. Varig 
vern av Alta/Kautokei
no-vassdraget. 

I · Oslo bor det flere tu
sen samer. RV krever at de 
skal ha rett til opplæring 

· og utdanning i og på sam
isk • 

kan de i tillegg organisere 
seg åpent, rekruttere og 
spre nazipropaganda 
gjennom postverket og 
Narvesen. Det er dette et 
lovforbud vil sette en 
stopper for. tatet 1. mai 1979 ble en 

slik vekker. Kyvik ble 
;i; dømt, men myndighetene 
f tok ellers lett på pro-
t 

blemene. Så kom Hade-
landsmordene sist vinter. 
Nye nazigrupper ble rullet 
opp. Våpentyverier ble 
avslørt. På ny ble infiltra
sjonen i Ungdommens 
Heimevern og forsvaret 
dokumentert. Innvandrere 
har gjennom mange år 
blitt utsatt for disse ra
sistenes provokasjoner. 

RV vedtok på sitt 
landsmøte ivår å kreve 
lovforbud mot naziorga
nisasjoner. P å L O
kongressen ivår fikk dette 
kravet stort flertall. En 
meningsmåling som ble 
offentliggjort i august 
bekreftet at to tredjedeler 
av befolkninga støtter 
kravet. Men partier som 
AP, Høyre og SV avviser 
det og henviser alle til at et 

"En meningsmåling nylig viste at 2/3 av befolkninga mener det er 
nødvendig med lovforbud mot naziorganisasjoner. 

Forsvor 6ymili.øeti' 
-::Styrk kollek,fivtmfikk~ 
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ses. Bedre og billigere kollektivtrafikk er RVs krav. 
pen) 

• Ingen ruteinnskrenk
ninger på buss og bane. 
Gjeninnfør 7½ minutts
ruta på Grorudbanen. 

• Statsstøtte til Oslos 
kollektivtransport nå, og 
senking av billettprisene. 

• Boligområdene i 
indre by må trafikksaneres 
og stenges for gjennom
kjøring. 

• Restriksjoner på 
bruk av privatbil i indre 
by. 

Dette er hovedpunktene 
i RVs politikk for å bedre 
trafikkforholdene i Oslo. 
Vi bøyer ikke av for han
delsstandens og bilbran
sjens press for økt biltra
fikk gjennom bolig
områdene. Hensynet til 
beboernes trivsel og tra
fikantenes sikkerhet må 
stilles øverst. 

Det er meningsløst å 
bruke hundrevis millioner 
på svære veikryss på 
Smestad og Teisen som 
øker trafikkproblemene i 
sentrumsområdene. Peng
ene burde i stedet brukes 
til å bygge ut T-banen og 
anlegge egne bussfelter. 

Protester moi 

En stemme til RV er en protest mot både DNA-regjeringas og Høyres politikk for å redusere levestandarden, ! 

I dag går tusenvis av bygningsarbeidere le
dige, samtidig som folk har et enormt behov 
for boliger. Så vanvittig er kapitalismen. 

talismen og imperialismen må ødelegges ·fi 
den ødelegger oss. 

Vårt må\ er en sosialistisk revo\us3on og 
sosialistisk samfunn. Det er ikke et syste1 
som i Sovjet og Øst-Europa, der et lite p1 
vilegert sjikt undertrykker og utbytter a 
beiderklassen og det arbeidende folket, o 
nekter dem de mest elementære demokr 
tiske rettigheter. Sosialisme betyr at a 
beiderklassen har makta i staten,- og at u 
byttinga tar slutt. Den private eiendomsre 
teri til de viktigste produksjonsmidlene , 
være opphevd. Produksjonen vil kum 
planlegges for det behov folket har, og re 
sursene vil kunne utnyttes på en planmess 
og økonomisk måte. 

Mens småsjukehus og fritidsklubber ned
legges fordi det ikke «finnes penger», bruker 
staten 40 millioner kroner på politiaksjoner 
for å tvinge igjennom Alta-utbygginga, 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 or
det «fred» ikke betyr annet enn mellom
rommet mellom en krig og den neste. Kapi-

Etstrit, 
Kravet om nedrustning må 
rettes til dem som truer ver
densfreden: Sovjet og USA, 
og ikke til land som trues 
med angrep og invasjon. Vi 
støtter alle rettferdige fri
gjøringskamper, de svekker 
supermaktene 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 
nordområdene. Denne må 
imidlertid ikke bare omfatte 
de skandinaviske land, men 
også atomvåpnene som er 
rettet mot Norden fra Sovjet. 
Vi vil kjempe mot utplas
sering av nye sovjetiske og 
amerikanske atomvåpen i 
Europa, inkludert nøytron
våpen. 

NATO. Et viktig første skritt 
er uttrekking av NATOs fel
les kommandosystem. Vi av
viser dagens forsvarsstrategi, 
og går mot forhåndslagring 
av amerikansk militærmate
riell i Norge. RV krever stå
ende styrker i Sør-Norge, be
dre luftvern og panservern
våpen. RY krever grunn
lovsfestet forbud mot kapi
tulasjon fra regjeringas og 
generalstabens side. Om 
Norge blir angrepet og ok
kupert, vil RV arbeide for å 
re:se det norske folket til en 
langvarig folkekrig mot ok
kupantmakta. 

RV krever utbygging av 
tilfluktsrom og nok midler til 
å hindre forfall av dem som 
fins. I Oslo er 30 000 av 
57 000 offentlige tilflukts
romplasser ikke i stand. I nye 
drabantbyer som bl.a. Furu
set fins ikke et eneste. Både 
sivilforsvaret og hele den si

RVs målsetting er et sterkt, 
uavhengig forsvar utafor 

vile beredskapen må styrkes. Et sterkt og uavhengig_ 
ren i tet, mener RV. 
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~repene på levestandarden: 

mens passivisering og 
rbeidsfolk, stiller sosi

aktiv deltaking i 
t bedre samfunn. 
an ikke stemme sosia
Stortinget. Men ved 
ntere arbeidsfolks in
resentanter gjøre det 

et ikke er disse inter-
stortingsflertallet re

skjønne at skal det bli 
ing her i landet, nytter 
DNA-regjering mot ei 
er selve kapitalismen 

• Om det blir A- eller B-regjering 
betyr lite og ingenting; DNAs viktigste 
støttespiller i de fleste politiske saker av 
betydning er nettopp Høyre. 
Det gjelder for eksempel bruk av 
tvungen voldgift, nedlegging av 
industriarbeidsplasser som Ny
land, nedskjæringer i helse- og 
sosialsektoren. Og nå; kutting av 
indeksregulering og innføring av 
lønnstak. 
• Krisepolitikken vil fortsette uansett 
regjering; arbeidsledigheten vil vokse. 
Reallønna vil fortsette å synke. Fel
lesgodene vil bli forsøkt redusert. 
Dette vet både Høyre og DNA. 
• Store deler av fagbevegelsen og 
andre grupper i folket har allerede reist 
protestbevegelser mot overgrepene. 
Disse protestbevegelsene fortjener en 
plass på Stortinget, og det er bare Rød 
Valgallianse som kan påta seg den 
oppgaven. 
En stemme til RV er en god måte å 
føre denne protesten videre på. 

Av KJELL GJERSETH 

Sigurd Allern, redaktør av 
Klassekampen og RVs første
kandidat i Oslo, er krass i sin 
kritikk av regjeringa og har lite 
til overs for argumentet om å 
stemme «taktisk» på Gro Har
lem Brundtland for å unngå Wil
loch. 

- Mener du alvorlig at det er 
liten forskjell på en A- og en B
regjering? 

- Ja. Naturlig nok er det 
skarpe reaksjoner mot Willoch, 
ikke minst i fagbevegelsen. Det 
er også tradisjon i fagbevegelsen 
å tenke «arbeiderregjering» mot 
en borgerlig regjering. SV gjør 
det samme. Men realiteten er 

bare valg mellom to ulike 
typer borgerlig regjering. Høyre 
og DNA er jo hovedsamar
beidspartnerne på Stortinget, det 
er ofte mer enhet mellom dem 
enn det er mellom Willoch og 
sentrumspartiene. Sjølsagt er det 
også enkelte forskjeller, men 
ikke i saker som virkelig teller. 

Allern peker dessuten på at 
Arbeiderpartiet har gått i spissen 
for mange overgrep vi har sett i 
de siste åra. Det gjelder kom
bioppgjørene, lønnsstoppen, 
voldgift som stadig brukes over
for ulike gruppers lønnskamp, 
nedlegging av industriarbeids
plasser. Det gjelder Alta-utbyg
ginga og samenes kamp. Nå kan 
regjeringa ikke engang støtte 

palestinerne og libaneserne mot 
Israels aggresjon. 

- Stort sett har protestbeve
gelsene i Norge rettet seg mot 
tiltak iverksatt av DNA-re
gjeringa. Kan det da være noe 
som helst mening i å kjempe for 
å gjenvelge den? spør . Sigurd 
Allern. 

DAGSKAMPOG 
SOSIALISME 
- Meningsmålingene bekrefter 
at DNA taper valget. Statsråder 
og statssekretærene veit dette og 
har alt sikret seg gode retrett
stillinger. Med DNA i opposi
sjon og SV på slep, vil Rød 
Valgallianses styrke få stor po
litisk betydning. I dag vet vi fra 
fagforeningsaksjoner, lokale 
kamper over hele landet, mot 
lønnsnedslag, nedskjæringer i 
helse-sosialtilbudet og liknende, 
at folk som sokner til RV ofte 
står i fremste rekke og deltar 
aktivt i ledelsen. Det er en rekke 
steder et solid tillitsforhold mel
lom RV og folk som protesterer 
mot ulike overgrep. Om dette 
stortingsvalget gir framgang for 
RV , vil vi med større tyngde føre 
protestbevegelsen videre . 

- Skal vi bare protestere? 
- Protestene uttrykker da-

gens krav og paroler. Vi må 
tenke framover - mot et sosial
istisk samfunn der arbeider
klassen har makta i staten. Der 

representerer RV framtida. Se 
hva DNA gjorde på sitt siste 
landsmøte. De vedtok til og med 
å fjerne sosialismen fra for
målsparagrafen - det var stå
ende applaus for dette vedtaket! 
Vi i RV er opprørere, revolu
sjonære. Derfor avviser vi SVs 
naive ideer om at mer makt til 
kommunestyrene og økt stats
drift fører til sosialismen. Etter 
vår mening blir det bare stats
kapitalistisk byråkrati. 

- Men behøver framtida å bli 
så ille? Er det ikke lyspunkter 
for eks. i norsk økonomi? 

- Ikke lys som brenner lenge. 
I en viss tid har Norge unngått 
de verste utslagene av krisa, men 
krisene vil fortsette å komme. Vi 
ser i dag en klar stagnasjon i in
dustriproduksjonen, arbeids
løsheten i sommer er rekordstor 
for årstida - 25 000 registrerte 
og 40 000 etter Statistisk Sen
tralbyrås beregninger. Verre har 
det ikke vært i noe år etter kri
gen. Mange av de statlige tiltak 
har heller ført til økt arbeids
løshet. 

KRISEPOLITIKK TIL 
KAPITALENS BESTE 
Sigurd Allern peker bl.a . på 
følgende politiske virkemidler 
fra DNA-regjeringas side: 

Det er gjennomført en til
strammingspolitikk som svekker 
kjøpekrafta, fører til stagnasjon 
i vareomsetninga og truer ar
beidsplasser i både varehandel 
og konsumvareindustri. Lavere 
boligbygging - bl.a. pga. kre
dittinnstramming - øker ar
beidsløsheten. Det samme er re
sultatet av nedskjæringer i hel
se- og sosialsektoren. Synkende 
levestandard og sosial nedrust
ning er en annen konsekvens. 
Når Gro Harlem Brundtland nå 

roper så vakkert om «Arbeid til 
alle», så bør hun konfronteres 
med regjeringas egen politikk. 

INFLASJONEN 
Et annet problem Allern trekker 
fram er inflasjonen. Både In
dustriforbundet, NAF og re
gjeringa skylder på fagbevegel
sens lønnskrav. I virkeligheten 
har ikke lønningene holdt følge 
med konsumprisene etter 1978. 
Sjøl Norges Bank har måttet 
innrømme at hovedårsaken til 
prisstigninga vi nå ser er po
litiske vedtak om avgifts- og 
takstøkninger, reduserte mat
varesubsidier, samt økte avanser 
i næringslivet. · 
RV har lenge krevd prisstopp, 
men den mini-stoppen regje
ringa nå har gjennomført skjer 
på vilkår som vil gjøre vondt 
verre. For det første kommer 
prisstoppen etter at det offent
lige har hevet takster, tatt bort 
matvaresubsidiene og etter at 
næringslivet har kommet tilta
kene i forkjøpet med store 
avanseøkninger. Derfor vil 
virkningene bli minimale når den 
bare skal vare et halvt år. 1 til
legg er det helt uakseptabelt at 
indeksreguleringene kuttes. 
Trass noen kroner i skattelette 
de siste månedene blir resultatet 
at kjøpekrafta for folk flest 
synker på ny. RV går også mot • 
noe tak på lokale tillegg . De 

overgrepene mot fagbevegelsen 
som skjer nå gjør den frie for
handlingsretten til en dårlig vits. 

- Men det fins jo ikke penger 
til å fortsette med 
velferdsutbygging . .. 

- Her er det snakk om et
terkrigstidas største politiske 
bløff. Statsoverskuddet ifjor var 
15 milliarder, det blir ikke langt , 
fra det samme iår. Industriens 
eierinntekter var ifjor 9 milli
arder, høyere enn noen gang før, 
og de så ut til å øke ivår. Olje
selskapene sopte i tillegg inn en 
profitt på over 9 milliarder i 
1980, en tredjedel gikk straks til 
utlandet. Og så snakker re
gjeringa som om det er luksus å 
kreve behandling for sjuke folk 
og bli kvitt sultepensjoner! Rik
dommene hoper seg opp hos de 
rike - det er sannheten. 

KAMPEN MOT 
KRIGSTRUSLENE 
- Folk frykter krigen - hvor
for var ikke RV med i freds
marsj? 

- Fordi denne marsjen bl.a. 
demonstrerte for parolen atom
fritt Europa fra Polen til Po
rtugal. I praksis berører dette 
omtrent ikke Sovjet og er et krav 

. for sovjetisk atom-monopol i 
Europa, sier Allern . 

- RV er det eneste partiet 
som retter seg mot både Sovjet 
og USA og all imperialistisk 
aggresjon. Den som vil slåss for 
fred må vite hvem som repre
senterer krigsfaren. Det er tra
gisk at SV i en periode hvor 
Sovjet driver folkemord i Afg
hanistan, okkuperer Tsjekk
oslovakia, truer med invasjon i 
Polen, står bak angrepskri.aer 
mot Kampuchea og Eritrea - al 
SV i denne situasjonen fører 

fram en fredspolitikk som stort 
sett bare går ut på ensidig vestlig 

nedrustning og atomfrie soner 
som bare omfatter kjernevåpen i 
Vest-Europa, sier Allern. 

- Men ett sted må man be
gynne, hva med atomfritt nor
disk område? 

- Vi støtter denne tanken 
som ett av flere tiltak, men vil
kårene må være disse: 

• At Sovjet fjerner a-våpen 
som er rettet mot nordisk om
råde. 

• At Sovjet går med på in
ternasjonal inspeksjon på ~ovje
tisk territorium. 

Faren for kjernefysisk krig er· 
så stor og ødeleggelsene vil 
kunne bli så enorme, at nettopp 
overfor denne truselen må vi 
ikke la oss lede av følelser og 
frykt. Noe av det farligste i da
gens situasjon er å stille fredspa
roter som i praksis bare gir den 
mest aggressive supermakta enda 
friere hendt:., . Oet .. , ,.":tte '-V~ 
paroler gjør, sier Al , 11 

- Men nytter det å stå imot, 
er det ikke bedre å gi etter fram
for å risikere et kjernefysisk 
helvete? 

- Selvsagt kan et land bøye 
unna for Sovjet, men hva skjer 
da? Afghanistan var i utgangs
punktet langt på vei blitt et sov
jetisk interesseområde. Landet 
har endt opp som en okkupert 
nasjon og Sovjet er i ferd med å 
myrde og fordrive storparten av 
det afghanske folket. 

RV vil føre politisk kamp mot 
Sovjet og USA. Vi er mot for
håndslagring og for et sterkt na
sjonalt forsvar utenfor NATO. 
Vi ønsker Norge ut av NATOs 
kommandosystem som et første 
skritt. Vårt lands eneste mulig
het ligger i sjølråderett og et 
sterkt nasjonalt forsvar, sier Al
lern. 

TROIKKE 
PÅ LØFTENE 
- Verdenssituasjonen vil nok 
også prege den valgkampen som 
nå er i gang, men også løftene 
ft.r sin ha'Ysesona-

-, 

Det er da vi minner om hva 
DNA-politikerne lovet foran 

siste valg - og har gjort i tida 
som har gått siden. 

Åra som kommer vil bli preget 
av hardere og hardere klas
sekamp og flere og flere folk vil. 
gå til aksjoner for å protestere 
mot stadig nye overgrep. En 
stemme til RV er et bidrag til å 
utvikle denne protesten, sier Si
gurd Allern . 

Nå planlegger oljeselskapene og staten at kjempeinntektenefra Nordsjøen skal 
gi grunnlagforen storstilt eksport av kapital til utlandet. Samtidig framstiller 
de det å opprellholde et Jorsvarlig helsetilbud som «urealistisk» ... 

(Foto) Ole Buenget) 
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otester mot angrepene på le 

En stemme til RV er en protest mot både DNA-regjeringas og Høyres politikk for å redusere levestandarden, sier RVs stortingskandidat i Oslo, Sigurd A flern. Foto: Bernt Eide 

• • 
SOSIOI 

I dag går tusenvis av bygningsarbeidere le
dige, samtidig som folk har et enormt behov 
for boliger. Så vanvittig er kapitalismen. 

Mens småsjukehus og fritidsklubber ned
legges fordi det ikke «finnes penger», bruker 
staten 40 millioner kroner på politiaksjoner 
for å tvinge igjennom Alta-utbygginga, 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 or
det «fred» ikke betyr annet enn mellom
rommet mellom en krig og den neste. Kapi-

talismen 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 pri
vilegert sjikt undertrykker og utbytter ar
beiderklassen og det arbeidende folket, og 
nekter dem de mest elementære demokra
tiske rettigheter. Sosialisme betyr at ar
beiderklassen har makta i staten, og at ut
byttinga tar slutt. Den private eiendomsret
ten til de viktigste produksjonsmidlene vil 
være opphevd. Produksjonen vil kunne 
planlegges for det behov folket har, og res
sursene vil kunne utnyttes på en planmessig 
og økonomisk måte. 

• 

Opp mot kapitalismens pass1v1sering og 
umyndiggjøring av arbeidsfolk, stiller sosi
alismen "olldm ltet og aktiv deltaking i 
kampen for å skape et bedre samfunn. 

Rød Valgallianse kan ikke stemme sosia
lismen gjennom på Stortinget. Men ved 
konsekvent å representere arbeidsfolks in
teresser, vil våre representanter gjøre det 
klare.re for folk at det ikke er disse inter-

.. essene regjering aog stortingsflertallet re
presenterer. Flere vil skjønne at skal det bli 
noer:i virkelig forandring her i landet, nytter 
det tkke i bytte ut ei DNA-regjering mot ei 
Høyre-regjering. Det er selve kapitalismen 
som må byttes ut. 

Et sterkt, IQ 
Kravet om nedrustning må 
rettes til dem som truer ver
densfreden: Sovjet og USA, 
og ikke til land som trues 
med angrep og invasjon. Vi 
støtter alle rettferdige fri
gjøringskamper, de svekker 
supermaktene 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 
nordområdene. Denne må 
imidlertid ikke bare omfatte 
de skandinaviske land, men 
også atomvåpnene som er 
rettet mot Norden fra Sovjet. 
Vi vil kjempe mot utplas
sering av nye sovjetiske og 
amerikanske atomvåpen i 
Europa, inkludert nøytron
våpen. 

RVs målsetting er et sterkt, 
uavhengig forsvar utafor 

NATO. Et viktig første skritt 
er uttrekking av NATOs fel
les kommandosystem. Vi av
viser dagens forsvarsstrategi, 
og går mot forhåndslagring 
av amerikansk militærmate
riell i Norge. RV krever stå
ende styrker i Sør-Norge, be
dre luftvern og panservern
våpen. RV ·krever grunn
lovsfestet forbud mot kapi
tulasjon fra regjeringas og 
generalstabens side. Om 
Norge blir angrepet og ok
kupert, vil RV arbeide for å 
re:se det norske folket til en 
langvarig folkekrig mot ok
kupantmakta. 

RV krever utbygging av 
tilfluktsrom og nok midler til 
å hindre forfall av dem som 
fins. I Oslo er 30 000 av 
57 000 offentlige tilflukts
romplasser ikke i stand. I nye 
drabantbyer som bl.a. Furu
set fins ikke et eneste. Både 
sivilforsvaret og hele den si
vile beredskapen må styrkes. Et sterkt og uavhengig forsvar mot inv11jon er nødvendig for å trygge Norges suve

renitet, mener RV. 

• Om det blir A- eller B-regjering 
betyr lite og ingenting; DNAs viktig 
støttespiller i de fleste politiske saker 
betydning er nettopp Høyre. 
Det gjelder for eksempel bruka, 
tvungen voldgift, nedlegging av 
industriarbeidsplasser som Ny
land, nedskjæringer i helse- og 
sosialsektor.en. Og nå; kutting a, 
indeksregulering og innføring av 
lønnstak. 
• Krisepolitikken vil fortsette uan 
regjering; arbeidsledigheten vil vok 
Reallønna vil fortsette å synke. Fel 
lesgodene vil bli forsøkt redusert. 
Dette vet både Høyre ·og DNA. 
• Store deler av fagbevegelsen oi 
andre grupper i folket har allerede 
protestbevegelser mot overgrepen 
Disse protestbevegelsene fortjener 
plass på Stortinget, og det er bare 
Valgallianse som kan påta seg de 
oppgaven. 
En stemme til RV er en god måt 
føre denne protesten videre på. 

Av KJELL GJERSETH 

Sigurd Allern, redaktør av 
Klassekampen og RVs første
kandidat i Oslo, er krass i sin 
kritikk av regjeringa og har lite 
til overs for argumentet om å 
stemme «taktisk» på Gro Har
lem Brundtland for å unngå Wil
loch. 

- Mener du alvorlig at det er 
liten forskjell på en A- og en B
regjering? 

- Ja. Naturlig nok er det 
skarpe reaksjoner mot Willoch, 
ikke minst i fagbevegelsen. Det 
er også tradisjon i fagbevegelsen 
å tenke «arbeiderregjering» mot 
en borgerlig regjering. SV gjør 
det samme. Men realiteten er 

bare valg mellom to ulike 
typer borgerlig regjering. Høyre 
og DNA er jo hovedsamar
beidspartnerne på Stortinget, det 
er ofte mer enhet mellom dem 
enn det er mellom Willoch og 
sentrumspartiene. Sjølsagt er det 
også enkelte forskjeller, men 
ikke i saker som virkelig teller. 

Allern peker dessuten på at 
Arbeiderpartiet har gått i spissen 
for mange overgrep vi har sett i 
de siste åra. Det gjelder kom
bioppgjørene, lønnsstoppen, 
voldgift som stadig brukes over
for ulike gruppers lønnskamp, 
nedlegging av industriarbeids
plasser. Det gjelder Alta-utbyg
ginga og samenes kamp. Nå kan 
regjeringa ikke engang støtte 

palestinerne og libane 
Israels aggresjon. 

- Stort sett har p1 
gelsene i Norge rette 
tiltak iverksatt av 
gjeringa. Kan det da 
som helst mening i å I 
å gjenvelge den? sr 
Allern. 

DAGSKAMPO 
SOSIALISME 
- Meningsmålingen! 
at DNA taper valget. 
og statssekretærene v 
har alt sikret seg g1 
stillinger. Med DN) 
sjon og SV på sle, 
Valgallianses styrke 
litisk betydning. I di 
fagforeningsaksjonet 
kamper over hele I 
lønnsnedslag, nedsl 
helse-sosialtilbudet < 
at folk som sokner 
står i fremste rekk 
aktivt i ledelsen. Del 
steder et solid tillits 
lom RV og folk soTI 
mot ulike overgrep 
stortingsvalget gir f 
RV, vil vi med størr1 
protestbevegelsen vi 

- Skal vi bare Pl 
- Protestene u 

gens krav og par 
tenke framover -
istisk samfunn 
klassen har makta www.pdf-arkivet.no (2020)
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■ ■ I Homofiles organisasjoner I 
■ har ført en framgangsrik ■ 
I kamp mot fordømmelse I 
■ og diskriminering av ho- ■ 
I mofile. Stadig flere ho- I 
■ mofile står åpent fram. • 
I RY støtter denne utvik-1 
■ linga. Men· ennå skjuler• 
I mange homofile sin sek- I 
■1 su elle legnin gi frykt for i 

bolig, jobb og fordøm- ■ 
■1 meise fra venner og na-1 

boer. RV krever at homo- ■ i files organisasjoner får I 
nødvendig politisk og ■ 
økonomisk støtte av I 

~ myndighetene. ■ 
I RV ser ·på homofile I 
■ kjærlighetsforhold som■ 
I fullverdige. Homofile og I 
■ heterofile samboende på • 
I likestilles i forhold til sam-1 
• funnsmessige rettigheter. •

1 I Homofili må få større 
■1 plass i skolens samlivslæ-i 

re. 

• 
I 
• 
I 
■ 

I 
■ 

I 
• ■ 

1~""""--= I 
i ,... __ ,R_e_td_ercl_. for~ i 
i funksiogshemmede i 
• ■ 

I RV støtter de funksjons- I 
■ hemmedes krav om rett til ■ 
I arbeid og tilrettelagt fri- I 
■ tid. ■ 

I Grunnskolelovens pa- I 
■ ragraf 13.4 skal sikre alle• 
.lunksionshemmede et. 
• 
•fullverdig undervisnings-,• 

tilbud. Men myndighetene 
•· bryter sjøl denne loven,1• gjennom økonomiske 
i innstramminger som fra-i 

tar funksjonshemmede• 
i retten til utdanning. RVI 

krever økte bevilgninger• 
som gjør de funksjons-I 
hemmedes rett til utdan- .■ 
ning reell. I 

Vi krever at trygdede ■ 
får samme levestandard I 

• som en arbeider med gjen-• 
I nomsnittlig industriar-• 
•· beiderlønn. Sjukehusopp-•· 

hold, legebehandling, . 
• annen nødvendig behand-

1
• 

I 1ing, tekniske hjelpemidler i for uføre m. v. må være i 
■ gratis. RV vil kjempe mot. 

innstramming på dissel 
områdene. Staten må ta. 
ansvar for de funksjons-I 
hemmedes levekår, vekk■ 
med veldedigheten. I 

Vi krever utbygging av■ 
boliger for funksjonshem-1 
mede og av• 
hjemmehjelpsordninger, • 
slik at alle som ønsker det•I 
og er i stand til det, kan . 
leve utenfor institusjon. i 

Vi krever forhand-• 
lingsrett for de funk-I 
sjonshemmedes organisa-■ 

sjoner. I 
. '! ■ 

; •~ I 
Større !ilskudd , • 

!ra myndighetene I 
- vi vil ut av en 

lalleri· og 
basartilværelse! 

■ 

I 
• 
I 
■ 

I 
■ 

I 
• 
I 
■ 

·-·-·-·-·-· 

- Vi må organisere 
oss og slåss sam
men, mot boligspe
kulantene og sta
tens og kommunens 
boligpolitikk. Det 
sier truckfører Liv 
Karin Stensby. Hun 
er for kvinne i 
Grønland/Nedre 
Tøyen beboerf ore
ning. Hun ved hva 
det gjelder. Den 
oppskrytte «by
fornyelsen» går i stå 
og storspekulanter 
som Osvold har 
begynt å kjøpe seg 
inn i bydelen. Liv 
Karin er med på 
RVs Stortingsliste i 
år. 

- Små og iskalde leiligheter, 
dårlige sanitærforhold, for
sømt vedlikehold, spekulanter, 
stor gjennomgangstrafikk og 
manglende servicetilbud for 
barn, ungdom og eldre, det er 
fellestrekka ved de gamle by
delene, sier Liv Karin. 

- Men dere bor jo i et av 
byens prioriterte byfornyelses
områder. Hjelper ikke det da? 

- Vi ser nå at kjente spe
kulanter, som Osvold, er i ferd 
med å kjøpe seg inn her. Kom
munen kunne fatte såkalt 
fornyelsesvedtak for hele om
rådet, sanere trafikken, eks-

piopriere gårdene og legge for
holda til rette for beboerover
takelse. Istedet fatter kom
munen «vedtak om utbe
dring». Det betyr å spille bal
len over til gårdeierne helt og 
fullt. Og de gjør alt fra å tre
nere saken helt, til å legge opp 
en luksusrehabilitering der be
boernes eneste innflytelse er å 
betale hele regninga. Ennå er 
dette bare i begynnelsen. Men 
slåss vi ikke for våre rettigheter 
nå, vil byfornyelsen bli et rent 
helvete for svært mange. 

- Hva skjer når gårdeieren 
rehabiliterer? 

- I første omgang blir for
sømt vedlikehold utsatt yt
terligere. Selv om det alt er 
betalt gjennom husleia, legges 
det inn i rehabiliteringa og 
r~gnes som standardforbe
dring. Vanligvis utgjør dette 30 
prosent av totalkostnaden. 
Husleia etter rehabilitering i en 
privateid gård regnes slik: 

Tidligere husleie + renter og 
avdrag på Husbanklån for re
habilitering (inkl. forsømt 
vedlikehold) + 16 prosent 
rente på gårdeierens egenka
pital. - Skattefradraget på 
rentene går i sin helhet til går
deieren. Husleier på både 2000 
og 3000 blir resultatet. Når jeg 
ser slikt, stiller jeg kravet om 
lovforbud mot boligspekula-

sjon høyt på lista for meg, sier 
Liv Karin. 

- Hva slags politikk har RV 
for folks bosituasjon i de eldre 
bydelene? 

- For det første RVs gene
relle boligpolitikk med krav 
om lavere husbankrente, lengre 
tilbakebetalingstid, større 
statsbevilgninger til bolig-
formål og full offentlig bolig
formidling. Men like viktig er 
det at vi deltar i den daglige 
boligkampen, fra gård til gård, 
fra bydel til bydel. Mot spe
kulanter, kommunepamper og 
statens stadig mer usosiale po
litikk, sier hun til slutt. 

Og Liv Karin vet av egen 
erfaring at det som nytter, det 
er å organisere seg og slåss sjøl. 

E.F. 

rna nec11 ·Rusbankren __ ,,,,.....""""" ____ ......,..a..,_.....,,.....,.,,....;J-

I 1946 kunne det krigsherja Norge holde Husbankrenta nede på 2,5 
prosent. Nå er det slutt på den slags. Staten skrur boutgiftene mot 
nye høyder. Alt nå er boutgifta i en ny 4-roms leilighet på Holmlia 
omtrent 65 prosent av gjennomsnittslønn. 

H b k 
O nå eiendomsskatt av bare 20 

US an en pa prosent av verdien. Selv Mogens 
vei ut? Glistrup, Danmarks skattesnyter 

For ti år sia dekte Husbanklånet 
800Jo av byggesummen, nå rek
ker det bare til 55-60 prosent. I 
1975 finansierte Husbanken 
35 000 boliger. Neste år blir det 
bare 25-27 000. Nedbetalings
tida som har vært 60 år, er nå 30 
år. Og den skal reduseres til 25 
år. Husbanken skal bli mer og 
mer lik andre banker . 

Men de rikeste får 
mer og mer bostøtte 
Eiendomsskatten er skrumpa inn 
til en tredjedel siden 1970, 
sammenligna med eiendommens 
verdi. I Oslo betaler villaeierne 

nr. 1, sier han ikke har mage til å 
foreslå så lav eiendomsskatt. 

Og samtidig vokser de rente
frie skattefradragene for de aller 
rikeste. Dess mer luksuriøs villa 
og dess høyere inntekt, dess 
høyere blir fradraget. Dette er 
den suverent største forma for 
bostøtte i Norge. 

Momsen er halve 
innskuddsøkninga 
Fra 1970 til i dag er momsfrita
ket gradvis uthult. Innskuddet 
i en ny 4-roms OBOS-leilighet 
økte med 106 000 kr. fra Romsås 
1973 til Nordstrand 1980. Mer 
enn halvparten skyldes økt 

moms! Fra 1982 vil momsen ut
gjøre rundt 70 000 av innskuddet 
i hver eneste ny leilighet. 

Husbanken skal 
drives forretnings-
messig 
DNA og Høyre, forøvrig med 
SVs støtte i Bok.ostnadsutvalget, 
vil heve Husbankrenta fra 7 ,5 
prosent til markedsnivå. Det 
betyr 10,5 eller 11 prosent. 
60-70 000 Oslo-husstander 
rammes. Lambertseter får hus
leieøkninger med 200-250 kr. 
På Tveita blir økninga 300-400 
kr. bare på grunn av rente
hevinga. Regjeringas poeng er at 
folk i litt eldre husbånkhus bor 
altfor billig nå! Heretter vil 
Husbanken ha lavere renter enn 
andre banker bare de 5 første 
åra. E. F. 

I 

Visste 
du at ... 
RV slåss for en boligpoli
tikk som gjør at boutgifta 
for en vanlig leilighet ikke 
går over 200Jo av gjen
nomsnitts industriar
beiderlønn. De viktigste 
punktene er: 
- momsfritak for alle 

boliger med Hus
bankstandard, 

- senking av hus-
bankrenta og lengre 
avdragstid, 

- 50 000 nye boliger 
hvert år, og derav 
40 000 med husbank
lån, 

- husbanklånet skal 
dekke 80 prosent av 
byggesummen, 

- innføring - av sterkt 
progressiv eiendoms
skatf • 

li · Det er nok bol_iger i Oslo. 
[i# 650 000 boligrom -
fld utenom kjøkken, bad, 
t%1 korridorer osv. Nok til at 

!!~! ~::t::~:::j~~~e:: f!~~~ 
\i\-;J soner kunne få 4 rom, ;ri OSV. Men det . har som 
ditl kjent blitt fordelt på en i Httom•m:-

1 dag utgjør den ube
grensa retten til rente
fradrag den aller største 
forma for boligsubsidise
ring. De aller rikeste, med 
skyhøye lønninger og luk
susvillaer kan låne ube
grensa, spekulere i verdi
stigninga og gamble med 
marginalskatten. 

Det er derfor RV er for 
rentetak og Høyre er 
mot. 

* 
Bjørg Ofstad - bolig
politiker i SV - var med i 
Bokostnadsutvalget. Som 
kjent er partiets program 

:;!:;:; ~~r ~j~~~~e ~:i~:~:~~:~~ 

a §r~~~~~1f: 
:::~l! :~:.:t s:a~ h:!es h~:b~~~: 

lill ~~!!:!~~•o~=:~d
1
':i;~r~~r~! 

at hun var fornøyd om 
renta ble lavere de 10 
første årene. Så mye var 
SVs program verdt på det 
punktet. 
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- Kampen for 
kvinnenes rettigheter 

' tar lang tid. Vi har . 
ingen tru på full li
kestilling under ka
pitalismen. Som 
kvinneaktivister er vi 
opprørere! Derfor 
oppfordrer vi kvin
ner til å stemme RV. 
Vi legger vekt på at 
kvinnekamp nytter. 
Trass problemer stod 
kvinnebevegelsen 
mye svakere bare ti 
år tilbake. Men etter 
vår oppfatning er det 
av stor betydning at 
kvinner også enga
sjerer seg i den parti
politiske kampen. 
Noe av det farligste 
er at mangel på sjøl
tillit fører til passiv
itet. Og la iallefall 
ikke mannen din 
bestemme hva du 
skal stemme! 

Av SIGURD ALLERN 

Liv Ffostad, Unni Rustad og 
Torill Strand er enige om denne 
oppfordringa og konklusjonen. · 
De har alle tre i mange år vært 
engasjert i kampen mot kvinne-

\ 

' 
\ 
' 

undertrykking. Torill Strand har 
vært forkvinne for Osloav
delinga til Kvinnefronten, og er 
nå leder for Oslobarnehagenes 
for!:ldreforening. Hun er lærer 
og har sjøl to unger i førskole
alder. Unni Rustad er industri
arbeider på Jøtul, sitter i 
klubbstyret og er også styre
medlem i Fellesaksjonen mot po
rno og prostitusjon. Liv Finstad 
er sosiolog og leder for hjelpe
prosjektet for unge prostituerte i 
Oslo. 

Vi snakket med dem om ulike 
sider ved kampen mot kvinne
undertrykking idag. Hva ser d,e 
som de viktigste oppgavene? 

- RV krever 6-timers nor
malarbeidsdag og jeg trur det 
også for kvinnebevegelsen er det 
viktigste enkeltkravet, sier Unni 
Rustad. - For det første vil det 
gjøre det lettere for kvinner med 
småunger å kunne ta arbeid. For 
alle soin jobber vil slitet bli 
mindre, det blir mer overskudd 
til å gjøre ting i fritida. Og jeg 
trur også det da blir lettere for 
yrkeskvinner å slåss mot dob
beltarbeidet, vanskeligere for 
mannfolka å unndra seg ansvar 
for unger og husarbeid. Hjemme 
er mannfolk eksperter i en ting; 
å sitte på rumpa bak avisen. 

· Liv Finstad legger til: 
- Dessuten er 6-timersdagen 

et våpen i kampen mot økende 
arbeidsløshet. I året som kom
mer blir det vanskeligere å få 
jobb. Innføring av data-tekno
logi vil føre til mye rasjonaliser
ing og innskrenkning, ikke minst 
på typiske kvinnearbeidsplasser. 
Kortere arbeidsdag vil kreve 
flere folk ut på .arb~idsmarkedet. 

Torill Strand: - Jeg syns el
lers det er viktig å være på vakt 
mot tendensen vi nå ser til å øke 
kvinnenes ansvar for privat om
sorgsarbeid. Dette er typisk både 
for Arbeiderpartiets og Høyres 
politikk. Nedskjæringa i helse
sektoren skal kom.penseres flere 
hjemmeværende kvinner til gra
tis pleie av sjuke og gamle, evt. 
for ei lita luselønn. Det samme 
ser vi når det gjelder daghjems
utbygging;t. Det som fram til nå 
har blitt utbygd mest er kort
tidsbarnehager, som gjør at 
mora fortsatt ikke kan ta hel
dagsjobb. Regjeringa lovte før 
forrige valg 100 000 barne
hageplasser innen 1981. Nå lover 
de det samme innen 1983! 

- Men har folk råd til bar
nehageplass? 

Unni Rustad: - Folk har vel 

ikke råd til å la være hvis de 
overhodet kan få ungene inn. 
Men prisene er ville. Folk betaler 
nå nesten tusen kr. måneden for 
to unger. Friplassgrensene er 
ikke regulert siden 1977. Høyre 
og AP i Oslo har lovt 40 prosent 
prisøkning fra nyttår igjen i pakt 
med statsråd Rønbecks ønsker. 
Vi i RV krever på kort sikt fast
frysning av satsene. 

Torill Strand: - Det sier litt 
om situasjonen og A-regjeringas 
familiepolitikk' når statistikken i 
Europa viser at Norge er på 
jumboplass m.h.t. barnehage
utbygging . Derfor krever RV 
økte statsbidrag, ikke bare til 
drift, men også til bygging av 

Det Kongelige Norske Ar
beiderpartiet er jaggu frek-

• kere enn lusa: I 1977 gikk 
partiet til valg på en «Ung
domsgaranti» - all ungdom 
mellom 16 og 20 skulle være 
sikret arbeid eller skoleplass 
om bare Arbeiderpartiet fikk 
regjere. Fire år er gått med 
Arbeiderpartiet ved roret -
hva har skjedd med « Ung
domsgarantien»? Siste mel
ding fra Statistisk Sentral
byrå går ut på at 25% av de 
arbeidsløse er ungdom under 
25 år! 

En burde ha kunnet vente 
seg sjølkritikk eller bort
I orklaringer - i stedet opp
lever vi at kirkestatsråden 
«opprettholder» garantiene 
til ungdommen! Jaggu sa vi 
garanti. Regjeringspartiet er 
så frekke og hovmodige at de 
/år oss til å tenke på de mest 
innbarka Vålerenga-patrio-

daghjem. Vi ser gratis daghjem 
til barn som et like sjølsagt mål 
som fri skolegang er det idag. 

- Er den kvinnefientlige ide
ologien i samfunnet og hos menn 
drevet mer på retur? 

Liv Finstad: - Kvinnebeve
gelsen har oppnådd endel seire. 
Endringene i synet på sjølbe
stemt abort er et eksempel. Flere 
kvinner i «mannfolkjobb» et an
net. Men la oss ikke overdrive 
framgangen . De fleste menn ser 
gjerne kona i deltidsjobb, sånn 
at hun fortsatt kan ha hele hus
arbeidet. Typisk nok annonserer 
Aftenposten med at mamma kan 

( , 

-
- Kvinnene må også engasjere seg i den poliliske kampen, er disse tre på 

RV-fisla enige om. Fra venstre: Torill Slrand, Unni Rustad og Liv Finstad . 
(Foto: Bern/ Eide) 

få avisbudjobb så tidlig på 
morran at de andre i familien 
ikke vil merke noen forskjell! 

Unni Rustad: - Kvinnedis
kriminerende ideologi, bl.a. po
rno, er vidt utbredt. Trass en
kelte razziaer og rettssaker spres 
hardpornoen som før, bl.a. med 
grov sadisme og propaganda for 
vold mot kvinner. Vi krever at 
staten konfiskerer svineriet og 
straffer pornospekulantene. 
Men det trengs også kamp mot 
den ideologien som gjør at 
mannfolk ser på kvinner som et 
kjøttmarked: · 

Liv Finstad: - Prostitusjonen 
er endel av det samme pro
blemet. Etterhvert finnes det litt 
forståelse for nødvendigheten av 
å hjelpe de aller yngste prosti
tuerte til et annet liv. Men de al
ler fleste gir bla11en i den vanlige 
prostitusJonen . btter a ha ar
beidet med disse problemene trur 

jeg svært mye kunne gjøres hvis 
hjelpearbeidet ble bygd ut, med 
støtte som jobb, utdan
ning og bolig. Kjøp av seksuelle 
tjenester bør etter min opp
fatl).ing også kriminaliseres. 

Torill Strand: - Alle snakker 
om at synet på kvinnene har 
endret seg. Det sier egentlig mye 
om hvor ille situasjonen har 
vært her. Men et kapitalistisk 
samfunn der det over hele landet 
er et akutt behov for krisesentre 
for voldtatte og mishandlete 
kvinner, bør ikke slå for mye på.,. 
stortromma. Krangelen mellom 
A-regjeringa og Høyre-styret 
her i byen om finansieringa av 
Krisesentret har 
uverdig forestiffrng. ~Vs krav er 
at staten må ta det fulle an
'svaret, ikke bare for å trygge det 
nå\ærende tilbudet, men også 
for å sikre at det utbygges og 
forbedres. 

p1ate mec1 ,hclckl 
~~ffØJk~-,..:~"'~u;,;,.,.,_..,,.,,;;,;_.....,,.......,.""""'"'....,.........,,_ •• _,,, ____ ......;.......,"""'.j 

Arild Rensen, slår på 4. 
plass på RV-fisla i Oslo. 

lene når det er «ett lag på 
banen i Grinda». Poenget er 
at disse gutta har lov til å 
spøke, mens Førde ikke 
trekker på smilebåndet og 
later som han tar lovnadene 
sine på fullt alvor. 

Hva så med Sissel R,ønbeck 
- spiller ikke hun på parti 

med ungdommen for tida? 
Hun skal ha ros for en ting. 
Hun har tatt ungdomspro
blemene for alvor og greid å 
sette søkelyset på årsakene til 
at mye ungdom kaster seg ut i 
«blinde» ·opprør. Hun er 
profesjonell sosialdemokrat 
og skiller seg klart I.it fra sine 
kolleger i uortodokse ar
beidsmetoder. (I rettferdig
hetens navn skal det sies at 
det ikke akkurat er noen 
·prestasjon, når konkurransen 
kommer fra typ_er som Jan P. 
Syse.) I det ellers tvers gjen
nom grå og kjedelige re
gjeringspartiet er det ikke 
hverdagskost med en minister 
som sitter og dingler med be
ina sammen med junkera på 
Egertorget i seine nattefimer, 
for så å dukke opp i Am
sterdam med «The Jam» på 
puppa og trekvart-lange 
leopardbukser! 

Men viktigere enn ditt 
image er handlingene dine, 
fru Rønbeck. Hvor bliver 
kronene til rockesenter i ho
vedstaden? Du har gitt såpass 
mange forhåndstips nå at du 
snart må fylle kontoen til 
Oslo Rockeklubb med sedler. 

Å, som vi venter på de 
penga! For vår del må du 
gjerne ha de skumleste bak
tanker og legge dem ut som 
valgagn. Vi er glupske og 
lover å for tære hver smitt og 
smule med den største ap
petitt. Men kroken? Nei, vi 
er for smarte lakser til å ta 
med den i svelget. 

Bortkasta å stemme RV? 
Det er korrekt at vi ligger et 
par poeng etter teten, men vi 
sier som Erik Foss: «Det 
gjø'kke nq' - Vi tar'em i 
spurten!» 

Arild Rønsen 
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Rasisme 
Norge har sammenliknet 
med andre land få inn
vandrere. Bare en fem
tedel av dem - omlag 
15 000 - kommer fra 
land i den tredje verden. 
Men rasisme er blitt et 
betydelig problem, ikke 
minst i Oslo-området. 

Sjøl Stortinget har 
blitt tvunget til å opp
summere at innvand
ringsstoppen, som ble 
innført i 1975, diskri
minerer etter nasjonal
itet. Først og fremst 
stenger den ute arbeid
ere fra Jattige land i den 
tredje verden. Denne 
groteske diskrimineringa 
har alle partiene på 
tinget - fra Høyre og 
DNA til SV stått sam
men om. 

~LL[ 
JEM? 

Men av de partiene 
som stiller opp til valg er 
det utvilsomt Frem
skrittspartiet som åpen
lyst spekulerer i for
dommer og oppmuntrer 
rasisme. Carl I. Hagen 
og co. krever ikke bare 
permanent innvand
ringsstopp. På sitt siste 
landsmøte vedtok også 
partiet å gå mot alle 
særtiltak som kan sikre 
innvandrere fulle de
mokratiske rettigheter. 

Frp. går sjølsagt mot 
stemmerett for alle 
innvandrere utenom 
Norden . RV krever i 
motsetning til dette au
tomatisk stemmerett til 
alle valg for alle inn
vandrere som har bodd 
to år i landet. 

Frp. går mot offentlig 
ansvar for morsmål
sundervisning og har 
programfestet at inn
vandrerne bør gi opp 
nasjonale særtrekk og 
«tilpasse seg». 

RV krever gratis 
norskundervisning og 
fulle rettigheter for 
innvandrernes barn til å 
lære eget morsmål. Vi 
krever at myndighetene 
gir alle nasjonale mino
riteter anledning til å 
utvikle sin egen kultur, 
inkludert full religions
frihet. Derfor støtter vi 
bl.a. kravet om en mos
ke for tilhengere av Is
lam i Oslo-området. 
Frp. går mot at Oslo 
kommune skal støtte 
dette. 

RV krever at inn
vandringsstoppen og 
liknende ordninger 
oppheves, slik at mu
ligheten til å få opphold 
og arbeidstillatelse i 
Norge blir lik uansett 
nasjonalitet eller hud
! arge. Vi er glad for 
myndighetens aksjon 
mot Vivi Kroghs orga
nisasjon «mot skadelig 
innvandring», men 
krever at også de mange 
andre formene for rase
diskriminerende pro
paganda blir stoppet. 
Lovforbudet mot ras
isme må handheves! 

S.A. 

1. Sigurd Allern, 
redaktør i Klassekampen. 

2. Ellen Pedersen, 
bokbinderassistent. Medlem av 
bystyret, formann i bokbinderk
lubben ved Fabritius. 

1. Bjørn Osrønningen, 
snekker. Formann i Gaustad 
Sykehus Personalforening. 

12. Håkon Høst, 
industriarbeider. Formann i 
Vinmonopolets Arbeiderfore
ning. 

17. Anne Marie 
Ottersen, 
skuespiller 

Tilbud til 
nye abon

nenter 

Kontakt med Oslo RV? 
Navn~· .............................. . .............. 
Adresse: . ............................................................... . 

' . □ Send meg Rød Valga/hanses program □ Jeg ønsker å komme i kontakt med · 
- RV-gruppa der jeg bor 

Oslo Rød Valgallianse 
Kontoradresse: Bernt Ankers at. 6 8, 4. etasie. Tlf. 41 40 32 

3. Liv Finstad, 
sosiolog. Leder av Oslopro
sjektet mot prostitusjon . Sty
remedlem i Kvinnenes Fellesak
sjon Mot Pornografi . 

8. Ada Castracane, 
sykepleier. 

13. Kjell Åge Olsen, 
yrkesskoleelev. Medlem i elev
rådsstyret ved Sogn Videre
gående Skole. 

18. Per Østvold, 
godsekspeditør. Fellestillitsmann 
Linjegods A/S, Region Oslo. 

4. Arild Rønsen, 
typograf. Formann i Oslo Rød 
Ungdom. 

9. Mette Newth, 
forfatter. Fungerende formann i 
Ungdomslitteraturens Forfat
terlag. 

14. Ragnhild Nielsen, 
hjemmehjelp. 3. vararepresen

_tant til bystyret. 

19. Liv Karin Stensby, 
truckfører. Formann i Grøn
land/Nedre Tøyen Beboerfore
ning. 

5. Jon Michelet, 
forfatter. 

10. Kristin Halvorsen, 
bilmekaniker. Leder av Folke
aksjonen Jvtot Hasj. 

• 

renholdsarbeider. Nestformann i 
Renholdsverkets Arbeiderfore
ning. 

20. Paal Sørensen, 
trafikkingeniør. 

Følg valgkampen i Klassekampen 
Jeg bestiller med dette avisa i 1 kvartal for kr. 1 20 

Navn: . ........................................ • • • • • • • • • • 

Adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. I sted: . ............. . 

6. Unni Rustad , 
industriarbeider. Medlem av 
klubbstyret på Jøtul. Styremed
lem i Kvinnenes Fellesaksjon 
Mot Pornografi. 

11. Erling Folkvord, 
verneassistent. Mcd\cm av ~o»\
alstyret i Oslo. 

16. Geir Glenster, 
teatertekniker. For.mann i Film
og Teatertek(lisk forening. 

21. Torill Strand, 
lærer. Leder for Oslo barne
hagenes Foreldreforening. 
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