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• I 
RVs førstekandidat: 
Liv Finstad - 33 år. Innfødt Oslojente, 
oppvokst i Gamlebyen. Utdanna sosiolog. 
Kjent som leder av Oslo-prosjektet som 
fikk mange til å innse at prostitusjonen 
både kan og må bekjempes. Sammen med 
samboer Cecilie førte hun i pennen «Hard 
asfalt», biografien om Ida Halvorsen. 
Kvinneforkjemper har Liv vært på mange 
felter, helt siden hun var med og startet 
Nyfeministene. I begynnelsen av 70-åra var 
hun dessuten en av Oslos få kvinnelige 
drosjesjåfører. Som åpen homofil kommer 
hun til å bruke bystyrets talerstol også til å 
kjempe for homofiles og lesbiskes 
rettigheter. Har det siste året vært RVs 
vararepresentant i kommunens 
likestillingskomite. 

li 

• I • 
RVs kampkandidat: 
Erling Folkvord - 34 år. Arbeider tre-skift 
som verneassistent på en av • 
avrusningsstasjonene. Innflytter fra 
Trøndelag. Tre-barnsfar, gift med Sidsel 
som er sentralborddame. Medlem av· 
representantskapet i Oslo Samorg. Har i 4 
år vært med i Sosialstyret og 
Sosialomsorgsnemnda og vært sekretær 
for RVs bystyregruppe. Plassen i 
Sosialomsorgsnemnda har han sammen 
med kjente og ukjente hjelpere brukt til 
bl.a. å rulle opp kommuneledelsens 
overgrep mot utlendinger, sjøfolk og 
bostedsløse ved Sosialsentralen. I juli 
anmeldte han Dagbladet til politiet fordi 
avisa har trykt koplingsannonser for 
horekunder og prostituerte. 
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Skillet ved elva forklarer ikke alt, men pengene flyter fra~bydel til bydel. Fra 
arbeiderstrøkene østpå til villaene vestpå. Oslo er byen til de fattigste 
- og de rikeste. 

· I Rådhuset sitter det politikere som sørger for at millionærene stadig blir rikere. 
- · Deres Oslo er en annen by enn vår, sier Liv Finstad og Erling Folkvord. De har 

ett eneste valgløfte: Å grave fram korrupsjon, spekulasjon, snusk og kommunalt 
fanteri som rammer vanlige folk her i byen. Uten «fine» hensyn til den dannede 
overklasse. 

.Politikere i det blå 
- De mektige i kommunen, toppolitikerne og de 
innflytelsesrike byråkratene, de kjenner ikke vårt 
Oslo . De tilhører det andre Oslo . De omgås 
kremen. Vennene deres er næringslivstopper og 
mennesker med makt , posisjon og innflytelse . 
Dette sjiktet av mektige kvinner og menn i 
kommunepolitikken er mest opptatt av å beskytte 
seg selv og sine nærmeste, sier Erling. 

Og han har jo fått rett . Da RV rulla opp 
Sosialsentralskandalene med korrumpering, 

bestikkelser , underslag , vold og seksuelle overgrep 
mot klienter , da ble politikere fra flere partier mest 
opptatt av å dekke sine egne . Fakta ble skuslet bort 
og forsøkt feid under teppet, til og med i den 
granskingskommisjonen som tidligere justisminister 
Petter Koren leda . 

Pengene flyter oppover 
- ' Byens rikdom flyter oppover. Fra fattig til rik. 
Fra arbeidere til kapitaleiere. Og kommune
politikerne og bystyret er med på ferden. sier 
Liv og Erling . 

I 1982 hadde kommunen så dårlig «råd » a t 
prisen på «billigmiddag» til pensjonister måtte økes 
fra kr. 7,50 til kr. 12,00. Salget gikk ned med 
103 000 porsjoner i første halvår. Det betyr 564 
pensjonister uten middag hver eneste dag . 

Bystyret har derimot råd til å bruke 15 millioner 
kr. i årlige møtehonorarer. Folkevalgte 
har godt betalt. 700 kr. for et halvannen times 
møte , pluss tapt arbeidsfortjeneste er ikke uvanlig. 

Som RV-politikere sier Liv og Erling 
nei takk til denslags honorare~. Og de tier 
heller ikke stille når bystyret selger tomtene i Vika 
på billigsalg til Storebrand. RV krever at 
kommunen skal bruke opp alle de pengene som 
bevilges til de eldre. Ikke plusse på under 
budsjettbehandling og så trekke tilbake nærmere 
50 millioner i løpet av året , slik praksisen er blitt nå. 

Det store hjertet 
Oslo er byen med det store hjertet , heter det i 
engere kretser av kommunepolitikere , og de fører 
mer enn gjerne en valgkamp a la Nordengen. med 
sjølgode smil og varme håndtrykk. 

Men Oslo er også byen som ikke klarer å 
beskytte barn og ungdom mot arbeidsløshet. rusgift 
og prostitusjon . Det er byen der barnefamilier bor 
seg til fattigdom i dyre drabantbyleiligheter . Det er 
byen der de fattige. g mfe lever i trnet r 
slumområder . Byen der minstepensjonistene er 
bykassas salderingspost. Oslo er også uteliggernes 
og de bostedsløses by. 

Rådhuspolitikere flest kjenner ikke Erling 
Folkvords og Liv Finstads Oslo. 

Kvinnenes parti . 
4 av de 6 første på RV-lista er kvinner. - Det er 
ingen tilfeldighet, sier Liv . - RV e r kvinnenes 
parti. Ikke bare fordi vi har sterk kvinne
representasjon på lista, men også fordi RV er et 
talerør og en aktiv støttespiller for kvinners og 
kvinnebevegelsens krav. 

Det trengs i Alberts gutteklubb. Det trengs bl.a. 
et aktivt kvinneopprør mot nedskjæringene på 
helse- og sosialsektoren, som dynger kvinnene 
stadig lenger ned i privat omsorgsarbeid og 
skyldfølelse. Også kampen for å opprettholde de 
kommunale arbeidsplassene er viktig kvinnekamp 
- Oslo kommune er landets største kvinne
arbeidsplass . RV går dessuten inn for at Oslo 
kommune innfører 6 timers arbeidsdag for alle -
med full lønnskompensasjon. 

Og både Liv og Erling ser fram til den dagen da 
Oslo kan bli en by fri for porno og prostitusjon . 

Sparke inn byråkratiets dører 
Vi skal fortsette å lage bråk når det trengs. Svært 
mange får komunebyråkratiets dør i fjeset når de 
ber om hjelp . Vår oppgave er å hjelpe til og sparke 
inn sånne dører . 

- Vi syns RV trengs i bystyret , i skolestyret , 
boligutvalg og sykehusutvalg for å reise de sakene 
som fagforeninger, beboerforeninger og 
enkeltpersoner kommer til øss med . RV trengs 
fordi vi tar utgangspunkt i det folk har bruk for , ikke 
i Rådhus-sjiktets egne regler for «takt og tone ». 

- Men hjelper det så mye med alle 
avsløringene da? 

- Hvis noen få får det bedre , er det et verdifullt 
resultat . Avsløringer i seg sjøl er ikke et mål. 
Hensynet til vanlige folk er det avgjørende for oss . 

- Samtidig viser slike saker så inderlig klart 
hvordan hele det kommunale apparatet er et 
herskeredskap for overklassen. Når du har slåss et 
par dusin timer for å få retta opp småting. da innser 
du at det ikke nytter å flikke på det systemet som i 
dag ledes av Albert Nordengen . Både vi sjøl og 
andre lærer mye mer om hvorfor det trengs ei 
sosialistisk omveltning , slik at arbeidsfolk får makta 
i både stat og -kommune , i både bystyret og 
byråkratkorridorene . 

Liv Finstads plass i bystyret er sikker. Hun 
overtar der Ellen Pedersen har gjort en god jobb i 8 
år. Erling Folkvord er RVs kampkandidat. Bare 
1500 flere stemmer enn sist må til for at han skal bli 
RVs andre bystyrerepresentant . 

Så derfor - stem noe nytt1 

RV i år! 

Iridustrien må forsvares 

Industriarbeider Bente Hemstad er 
nr. 3 på RV-lista. 

Industriarbeider Bente Hemstad er nr. 3 på 
RV-lista. Er kasserer i Vinmonopolets 
Arbeiderforening og satt i streikekomiteen i 
fjor høst. Hun har ingen tro på at det blir lett 
å slåss mot den økende arbeidsløsheten, 
verken i industrien eller i andre bransjer. 

- Bare de planlagte nedskjæringene i 
helsebudsjettene for 1984 truer langt flere 
kvinnearbeidsplasser enn de som fikk midlertidig 
jobb ved bystyrets såkalte beredskapsbevilgning i 
vår, sier hun . 

- Og det trengs langt hardere aksjoner enn 
hittil for å forsvare industriarbeids-
plassene . Da RVs Ellen Pedersen reiste 
Nyland-saka i bystyret , kunne de andre partiene 
avfeie aroeidernes krav med fagre ord uten å bli 
møtt med noen særlig kritikk fra fagforeningene i 
byen . Også d,il støperiet på Jøtul forsvant kom 
aksjonene for seint. Knepent Samorg . flertall av 
DNA og deler av SV hindra store aksjoner. 

- Kapitaleierne vil sjølsagt flytte dit millionene 
yngler raskest. Og de har statens støtte og hjelp. 
Arbeiderpartiets regjering staka ut kursen da den i 
1979 slo fast at nå «vi l en måtte regne med en 
fortsatt nedgang i antallet manuelle industri
arbeidsplasser i de større byene i tiden fremover ». 
(St.meld . nr. 17. 1979-80. s. 38). Dette var en 
statlig dødsdom over Oslo-industrien . Vi må reise 
oss og slåss før denne dommen blir fullbyrda . 

Betal mer skatt 
21. mai 1981 foreslo SVs bystyregruppe at 
kommuneskatten skulle heves fra 21 til 22 
prosent. 

Hadde det blitt vedtatt. ville lønnstakerne i Oslo 
måtte betale omtrent 240 mill . kr. mer i 
inntektsskatt i 1983. 
Rød Valgallianses standpunkt er stikk motsatt. Vi 
er for skattelettelser for folk med vanlige 
lønnsinntekter. mens vi krever kraftig 
skatteskjerping for den rike overklassen. 

Feit gasje, 0 i inntekt 

Hans Svelland, hotelleier og 
kommunalråd fra Høyre. 0 i skattbar 
inntekt. 

Høyres gruppeleder Hans Svelland er en av 
dem som _ikke får pengene til å strekke til. 
Hans kommunale gasje var over 225 000 
allerede i 1981, men skattelikninga forteller 
at den skattbare inntekt var 0. 

Så det var ikke skattetrvkket s 
~ lg12n d mn -frfrml'iffll-H"'l'l~-

Klassekampens kabelfjernsyn: «Den situasjonen 
som enke lte kommer i som driver personlig 
næring . og som jeg drev før jeg ble kommunalrad . 
innebærer ikke at man slipper å betale skatt. men 
man får en utsettelse ... Og man har da foran seg 
et laten t skatteansvar som er like stort som om man 
årlig betalte skatt.» Og det er ingen spøk. for han 
poengterte at «dette latente skatteansvaret 
opphører ikke ved død. skatteansvaret_gå r over pa 
dødsboet ... » 

Så det er sannelig enkelt for oss som må betale 
skatten her og nå, mens stakkars Svelland og han~ 
arvinger har et drabelig oppgjør i vente. 

Skattefri i garasjen 

Ivar Odd Formo, Høyremann med 
skattefrie vekslepenger i garasjen. 

Høyres plastfabrikkeier Ivar Odd Formo ble 
med i overligningsnemnda fordi det skal 
«velges personer med innsikt i de mest 
fremtredende næringer og yrker i distriktet» . 

I dag har han trukket seg fra dette vervet. Fordi 
politiet fant en «skattefri formue» på hele 800 000 
kr. i en safe som fabrikkeieren hadde gravd ned i 
garasje n sin. Overfor politiet har han forklart at 
dette var vekslepenger fra forretningsreiser til 
Tyskland. 

Høyres skattepolitiker er innberettet til politiet, 
mistenkt for skatteunndragelser på flere hundre 
tusen kroner. Men han er oppført på nytt på 
Høyres liste . .. 

Drømmetur til Rio 

En av Rio-farerne har flyskrekk. Så 
han fikk reise med båt ... 

I mai reiste 12 av Sporteiens politiske og 
admini~trative ledelse på «studietur» til Rio 

• de Janeiro. Regninga betales av deg og meg, 
og beløper seg til 144 000 kr. , ifølge 
Sporveisdirektøren. 

. Oslos folkevalgte har laga et slags 
belønningssystem for seg sjøl. Utenlandsturer på 
kommunens regning fordeles med rund hånd . Sist 
vinter var sosialutvalget på ukestur til Paris og 
sykehusutvalget var ei uke i Ungarn. 
Sosialomsorgsnemnda brukte 6000 kr. pr. person 
for å få noen dagers opphold på hotell i Malmø og 
København, for å studere de bostedsløses kår (!) 
Og nå i høst hadde o rdføreren, finansrådmannen . 
politimesteren og 12 andre planlagt en tur til 
Houston i Texas , for å studere havneforholda 
der ... 

Slike turer koster millionbeløp hvert år. RV er 
det eneste partiet som ikke deltar på denslags. 
Og vi krever at det lages et offentlig regnskap . 
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I Nord bygata 15 på 
Grønland fryser leieboerne 
om vinteren. Gården er 
trekkfull og burde vært 
rehabilitert for lengst. I 
Ullernåsen bor eieren av 
Nordbygata 15, Sverre Wang 
Halvorsen. Han fryser 
ikke . . . 

Nordbygata 15 er en eldre bygård på Grønland i 
Oslo. Gården eies av Norsk Gårdselskap A/ S . Bak 
firmanavnet skjuler seg revisor Sverre Wang 
Halvorsen og hans hustru. _ 

Nordbygata 15 huser 19 husstander. De minste 
leilighetene består av 25 m 2 på ett rom og kjøkken. 
Wang Halvorsens residerer i Åsjordet 1. 
Ullernåsen. Der bor gardeierfamilien i en 
herskapsbolig på 350 m 2 

- villaen er like stor som 
5 vanlige 3-roms leiligheter i Nordbygata. Bare 
garasjen i Åsjordet 1 ville romme de minste 
leilighetene i gården på Grønland. 

Penger tjent 
I Nordbygata 15 skaller murpussen av. Men for 
Wang Halvorsens er penger spart penger tjent. 
Hver eneste krone som gårdeierparet sparer ved å 
la murpussen skalle av. øker fami liens private 
velstand og luksus. Wang Halvorsen sjøl vi l sikkert 
påstå at han ikke tjener seg rik på rønna i 
Nordbygata 15. Vi skulle gjerne fortalt også om 
revisorens øvrige inntekter. Men uansett er jo fast 
eiendom ikke å forakte i disse tider - Nordbygata 
15 gjør neppe revisorens bankforbindelser 
dårligere. 

I Nordbygata 15 er leilighetene trekkfulle. På 
kalde vinterdager må ungene sitte i ytterklær fora n 
'b-a,:ne.\.'l' e.n \ <::>,- å ho\de µå va'fme n . 
Strømforsyningen til g å rden er så d å rlig at 
sikringene ryker dersom en ekstra pane lovn slås 
pa. 

Stillhet 
Mens Nordbygata 15 er rammet inn av støyende 
trafikk. kan Wang Halvorsens nyte sti ll het og 
grønne trær i Åsjordet 1. Mens 19 husstander i 
Nordbygata har en trang bakgård å boltre seg i. 
innbyr Wang Halvorsens nyfriserte plener til 
spaserturer og uteliv. Ikke vet vi om gårdeierparet 
holder hund eller andre husdyr. Men Åsjordets dyr 
har i alle fall mange ganger så mye plass som 
ungene i Nordbygata 15. 

I gården på Grønland er det do i trappa. De siste 
vintrene har toalettene frosset. og beboerne har 
måttet bære med seg varmt vann fra leiligheten for 
a kunne gå på do. Denslags er Wang Halvorsens 
forskånet for. Ikke vet vi om familien i Åsjordet 1 er 
spesielt renslige. Men herskapsboligen har 6 
toa letter . 2 dusjer. 1 bad og 1 svømmebasseng. 

På gårdeierens side 
Det er forskjell på folk i Oslo. Klasseforskjell. Og 
stat og kommune favoriserer folk som Wang 
Halvorsens. Oslo kommune kunne f.eks. for lenge 
siden benyttet seg av gjeldende lover for å få slutt 
på de uverdige boligforholdene i Nordbygata. 
Gården skulle vært ekspropriert. pusset opp og 
overdratt til beboerne. Det er vedtatt at gården skal 
rehabiliteres. Når? Det er høyst uklart. I slike saker 
maler kommunens byråkratiske kvern uendelig 
langsomt. Langt mer effektiv var kommunen når 
det gjaldt å nedlegge Torggata Bad. noe beboerne i 
Nordbygata 15 har fått føle på kroppen. Torggata 
Bad var nemlig deres svømmebasseng. 

Penger å hente 
Byggekostnadene for villaen i Åsjordet 1 og 
familien Halvorsens private økonomi er en dypt 
bevart hemmelighet i revisorens regnskaper. Men 
med de mulighetene som finnes i dag til å trekke 
gjeldsrenter fra på selvangive lsen. kan det godt 
hende at staten subsidierer gårdeierens bo lig med 
mellom 100 000 og 200 000 i året. Familiene i 
Nordbygata 15 får ikke fem øre. At myndighetene 
tillater bygging av herskapsboliger som denne. 
viser at de har valgt Wang Halvorsens side. 

Hadde RV fått bestemme. skulle 
gårdeierfamilien bodd i en 3-roms leilighet i 
OBOS-blokk. Millionene som det kostet å bygge 
Åsjordet 1. skulle vi bruk't til å modernisere 
Nordbygata 15. . .. og i Nordbygata 15, Halvorsens bygård , bor det 19 husstander. 
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På Åsjordet 1 bor Sverre Wang Halvorsen 
m/frue godt. .. 

RV mener: 
■ ■ A bo uten å bo seg ihjel er en 
menneskerett på linje med rett til gratis 
utdanning og helsestell. Men i dag er det 
boligsøkendes pengepung som avgjør om fo lk 
får en bolig og hva slags bolig. 

■ ■ Mens vanlige folks boutgifter har økt 
kraftig både i nye, gamle og reha biliterte 
boliger, har eiendomsskatten på villaer som 
Åsjordet 1 stått stille. RV går inn for 
at eiendomsskatten økes - men uten at folk 
med vanlige inntekter e ller bo lig med 
husbankstandard rammes. 

■ ■ I dag er det boligene i Holmenko llåsen 
som subsidieres - bl.a. gjennom rett ti l 
rentefradrag. RV krever at det innføres 
rentetak. RV krever en offentlig subsidiering 
og styring av boligsektoren som er til vanlige 
folks beste. Boutgiftene må ikke overstige 20 
prosent av gjennomsnittlig industriarbeider
lønn. 

■ ■ Statens· kredittpolitikk gjør det vanskelig 
for vanlige lønnsmottakerer å få lån . 
Husbankrenta er økt og avdragstida kortet 
ned. Moms på boliger er innført for fullt. RV 
krever at boligmomsen fjernes og at 
Husbankens «gamle» lånevilkår gjeninnføres. 

■ ■ RV krever opptrapping av byfornyelsen. 
Beboerne skal selv styre byfornyelsen ved at 
de overtar gårdene som borettslag før 
rehabilitering starter. 

■ ■ RV er mot gårdeierveldet, og for boplikt · 
for gårdeiere. 

■ ■ Indre by i Oslo .er det tettest befolkede 
område i Norge. RV er mot økt boligfortetting 
i indre by gjennom riving og nybygging, slik 
Høyre går inn for. RV mener at fortetting må 

1 skje ved regulering og utbygging av de store 
privateiendQmmene på Oslos vestkant. 

Pengefolkas by . . . 
Oslo er også millionærenes by. Det e r 
1323 av dem, ifølge Ligningsboka . 

429 av dem er forresten kvinner - påtakelig 
mange av dem figurerer med tittelen «fru». Selv vil 
Oslos millionærer sikkert synes de er hardt prøvet 
av skatter og avgifter. Men det kommer jo an på 
øynene som ser. Vi ser det sånn: Ingen blir 
millionær hvis en ikke snylter på andre folks arbeid 
og slit. Det er ikke millionærene i Oslo som er hardt 
prøvet. Da ville de ikke vært millionærer. 

rasismen! 
- For det første: Stem! 
- For det andre: Stem riktig. 
Stem RV! 

Dette er oppfordringa fra de to 
innvandrerne som står øverst på 
RVs liste i Oslo, Alin Ane ke og 
Athar Ali. 

Alin Aneke slår på 4. plass på lista. mens Athar Ali 
ble nominert på 7. plass. 

- Og hvorfor stille opp for et så lite parti når 
innvandrere for første gang er valgbare til 
kommunestyrer og fylkesting? Ville dere ikke 
fått mer innflytelse ved å bli nominert på sikre 
plasser for store partier som f.'eks . Høyre og 
AP? 

- RV har en egen politikk for innvandrere. Vi 
skal ikke fange stemmer for andre partier. Vi skal 
stille til valg på en innvandringspolitikk som vi er 
tjent med. I den sammenhengen er det bare ett 
parti som har en innvandringspolitikk og som har 
vist i praksis at de mener alvor med,sin kamp mot 
rasisme og diskriminering , sier Alin og Athar legger 
til: 
- De store partiene har nok innflyte lse, me n til ,nå 

Alin Aneke, 4 . mann på RV-lista. 

har de ikke vist oss innvandrere at den innflytelsen 
kan bli brukt til å tjene våre interesser. RV har vist 
og viser at de stiller seg på innvandrernes side i 
kampen mot rasisme 

- Det er altså kampen mot rasisme som er 
det viktigste for dere? 

- Ja. Men innvandrere har mange proble mer a 
stri med , fortsetter Athar og viser til 
boligproblemene, til vanskene med å ha to~ 1lturer 
å forholde seg til , til vanskene barna har på norske 
skoler og hvordan arbeidsløsheten slår ut fo1 
innvandrerne. 

es 

Kontorassistent Athar Ali står på 7. plass. 

- Alle disse problemene vil vi naturligvis ta 
opp, men de er resultater av diskriminering ove1 
innvandrere fra den tre'dje verden. De har e n 
sammenheng med rasismen. 

- Hvordan skal dere nå ut? 
- Dette er et stort problem. sier Alin An ekP 

Siden myndighetene har gjort lite for å informE 
innvandrere om hvilke rettigheter de har. vil R' 
gjøre dette sjøl med stands. løpesedler på 
forskjellige språk. Derfor sier vi - med den 
kjennskapen vi har til RVs praksis: Stem RV1 

Den eneste som snakker 
arbeiderklassens sak i bystyret: 
Ellen Pedersen, RV 
Foto: KLASSEKAMPEN ormuene 
Splitt og hersk, det er 
bystyrets metode overfor 
lønnstaker_e ..og penajonistes..,. 
Nedtrapping av teatre settes 
opp mot nedlegging av 
sjukehus. Eller dyrere trikk 
mot å sløyfe bygging av 
barnehager. Samtidig er 
bystyre t konsekvent i sitt 
forsvar av både den statlige 
og private storfinansens 
rikdommer. 
I 8 år har RVs Ellen Pedersen vært arbeider
klassens talskvinne i Rådhuset, mot alle varianter 
av splitt-og-hersk-po litikken. Hennes linje har vært 
å angripe både statens. kommunens og den private 
overklassens rikdommer. 

Oslos «he.mmelige formue» 
Ved siste budsjettbehandling la hun fram 
opplysninge ne om kommunens nærmest , 
hemmelige formue på over 400 mill. kr. Penger 
som var øremerka til utbyggingstiltak er nå salta 
ned som en del av det ukje nte Lånefondets 
«overskudd »! Noe av det er gevinst av vellykkede 
finansspekulasjoner i utlandet. 

Ellen foreslo åta hull på denne pengesekken og 
bruke 200 mill. kr. i 1983 «til de høyest prioriterte 
prosjekfone innen e ldreomsorg , barnehager og 
helsevern for ps_ykisk utviklingshemmede». 

Meninger om RV 
Hva synes du om Ellen Pedersen og 
HVs innsats i bystyret? 

ALBERT NORDENGEN, ordfører i Oslo: 
Jo , jeg synes Ellen ~edersens innsats har vært ' 
imponerende. Hun har vært modig, 
a rbeidssom og pågående, og jeg liker henne 
meget godt. Man er jo ikke alltid enig i RVs 
standpunkter, men det får være en sak for 
seg. 

BERNT H. LUND, finansrådmann i Oslo: 
Det er vel bare en mening om det. Ellen 
Pedersen er usedvanlig aktiv og velinformert , 
og det er jo imponerende når hun er aleine 
om oppgaven, så det må tydeligvis stå en god 
gruppe bak henne. 

Til dette sa 84 av 85 bystyrerepresenta nter et nedskjæringer. Stat og kommune er rt>dskap for 
fo rskrekka, men he lt beste mt nei. Og e n rekke deres interesser. 
byggeprosjekter ble lagt på is. Om en innfør te et effektivt rentetak som gjord 

---------------~-w..,~m,,u..,\.,.. \o< m\\\\ nan~~•"!wNi""'°_"'"" _ _ 
dess ute n heva eiendomsskatten til 1970-niva. vi 

Statens rikdommer 
He le 80-ta llet har statens å rlige driftsoverskudd 
vært mello m 10 og 15 milliarder kroner. Det er to 
hovedårsaker til dette: Økte oljeinntekter og at 
tilskuddene til kommunene er trappa ned. 

Bl. a. er det slik a t staten år lig betaler omtrent 50 
mi llioner kr. mindre ti l Osloskolene enn det som er 
·skole lovens minstesats. For å dekke dette tapet. 
laga bystyret to skolenedleggingsp laner for 
Groruddalen og østlige bydeler. Gjennom 
dårligere undervisning og økt arbeidsløshet skal 
lærere og elever betale den regninga som staten 
legger på bystyrets bord. 

Mrt dette stilte Ellen Pedersen krav t>I om 
statst\lskudd i samsvar med skole lovens 
minirr'iumssats. og hun fikk bred støtte fra lærew 
og foreldreorganisasjoner. - Men alle de andre 
bystyrepartiene vendte tommelen ned. Der i 
gården skal underdanighet for staten gå foran alle 
andre hensyn. 

Millionære nes by 
Oslos beste vestkant er hjemsted for 1323 
millionærer. Her bor de som eier storbankene. 
forsikringsselskapene. de store rederiene og 
industrikonsernene. De som utgjør den harde 
kjerna av den norske herskerl<lasse n . De som lever 
av verdiene som arbeidsfolk skaper. og som selv er 
helt uberørt av a lle offent lige budsjett-

dette a le ne bety flere hundre millioner i bykassa 
RVs linje er at både rentetak og eiendomsskatt n 
fastsettes slik at skatteskjerpinga ikke rammer d, 
som bare eier en bolig med vanlig husbank
standard. 

Sto rfinansens medhjelpere 
Men bystyret konsentrerer seg i stedet om tiltak 
som bare øker storfinan se ns rikdommer. Anført 
Høyre har de starta et billigsalg av de kommun, 
tomtene der verdistigninga er aller raskest . Sn a1 
har Storebrand og et par andre forsikringsse lskar 
overtatt det meste av Vika. Høyres politikere 
opptrer slik at en skulle tro de var valgt av 
tomtekjøperne og ikke av skattebetalern e. 

Opprørere 
Bystyret legger forholda til rette for at kapitaliste 
skal tjene niest mulig. Det er ikke folks be hov se 
avgjør hva kommunen skal bruke pe nger og 
myndighet til. 

Vi syns RV trengs som opprørere i de tte 
systemet. Opprørere som konsekvent tale r vanl: 
Oslofolks sak. Som avslører det skjulte spi llet se 
toppfolka vil skjule. Som arbeider for e t sosialist 
samfunn der det skal være arbeidsfolks be hov c 
ikke forsikringsselskapene i Vestre Vika som 
bestemmer bruken av kommunens budsjette r . 

Internasjonal solid~ritet i ·bystyret? 
Har internasjonal solidaritet noe i bystyret å gjøre? 
RV stiller problemet omvendt: Ikke minst i denne 
forsamlinga av partier som lener seg på den ene 
e ller andre supermakta trengs det talsmenn for den 
3. verdens kamp! 

Imperialismens jakt på maksimalprofitt tar 
kvelertak på jordas befolkning. Den 3. verden 
drives ut i større nød. Imperia lismen driver rovjakt _ 
på ressursene. Imperi a lisme betyr krig. For å fjerne 
systemet trengs det en a lli anse mellom folk i 
industrilanda og folkene i den 3. verden. 

I Oslo Samorg 
I fagbevegelsen vinner disse synspunktene 
oppslutning på grunnplanet. Men styret i Oslo 
Samorg, anført av DNA-politikeren Ivar Ødegård . . 
med støtte av SV-eren Per Ryanes. vil le ikke 
bevilge penger og støtte Afghanistankomileens 
arbeid. For dem er vennskaplige forbindelser med 
Sovjet viktigst. 

Fagforeningsformannen Birger Thurn -Paulsi 
som står på RV-lista , reiste saka på vegne av F 
og Teaterteknisk forening og gikk skarpt til ans 
på styrets holdn.ing. Og han vant fram. Samor 
representantskap vedtok Afghanistan -støtte og 
bevilgning med 112 mot 8 stemmer' 

I bystyret 
Alle partiene j bystyret e r tilslutta 
Afghanistankomiteen, men da RV på budsje tt · 
møtet foreslo ei bevilgning til motstandsbevege 
i Afghanistan . fikk det ingen støtte. Vi er for a 
politisk og moralsk støtte til Solidaritet i Polen . f 
opprette vennskapsfor\Jindelser med palestinsl< 
byer , for å støtte helseteam i land der 
imperialiste nes krigsmakt herjer. 

Slike saker står sterkere når de også forsvarei 
bystyrets talerstol. 
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mot sjukehusene 
Så snart valget er overstått, 
starter et massivt felttog 
mot Oslos helsevesen. · 

Sammenligna med 1983 er 
målet neste år å redusere 
virksomheten med inntil 
100 mill . kr. Arbeidsplasser 
skal vekk, lønnsutgiftene 
skal ned, enda flere 
pasienter skal legges i 
korridorene eller nektes 
behandling, avdelinger må 
trappes ned e ller stenges. 

Planene er å finne i budsjettforslagene for 1984 fra 
sykehusrådmannen. Formannskapet har bestemt 
at dette skal holdes hemmelig: slik at ikke 
valgkampen forstyrres. 

Rød Valgallianse mener du har krav på klar 
beskjed nå . Finansrådmannens endelige forslag 
kommer to-tre uker etter valget. 

Budsjettforslagene for 1984 er iskald- lesning. 
Ikke rart at lederne i Høyre , DNA, Venstre , Kr.F . 
og Fremskrittspartiet vil holde dem vekk fra 
offentligheten. 

Sykehusrådmannen forklarer hvorfor det 
mangler anslagsvis 100 mill. kr. for å kunne 
opprettholde det helsevesenet vi har i dag: 

■ ■ Budsjettramma for 1984 er 36 mill . kr. lavere 
enn vedtatt budsjett for 1983. 

■ ■· Virksom heten i 1983 ligger langt over vedtatt 
budsjett. Dette skal da «tas igjen» i 1984. 

Fra SV til RV. Formannen i Statssykehusenes personalforening, Per J. Christiansen: - RV møter 
nedskjæringene i helsesektoren med kamp. Derfor står jeg på RV-lista . Foto : KLASSEKAMPEN 

Det lykkelige valg: · 

ra ___ V til RV 
Formannen i 
statssykehusenes 
personalforening, Per J. 
Christiansen, meldte seg i 
vår ut av SV. I høst er 
Christiansen 9. mann på 
RV-lista ved kommune
valget i Oslo: 

- Rammefinansierings
ordninga for helsesektoren 
som SV var med å vedta på 
Stortinget i 1979, kan jeg 
ikke lenger gå god for . 
Konsekvensene var ikke 
grundig nok analysert på 
forhånd, sier Christiansen. 

Sin overgang til RV begrunner han slik: - Jeg har 
lenge fulgt med i RVs innsats i bystyret. og jeg 
synes de har gjort en god jobb . Den såkalte 
vaskeri-saka er et godt eksempel. «Takket være at 
RV avslørte korrupsjonsliknende forhold. slo 
sosialadministrasjonen retrett.» RV si linje er i tråd 
med mitt syn på hvilke saker som bør prioriteres 
innen helsesektoren. 

Christiansen er naturlig nok opptatt av helse- og 
sosialspørsmål. Hans arbeidsplass er Rikshospitalet 
i Oslo. - Men jeg mener vi bør være opptatt av 
hele Oslo. Og nedskjæringene av industri
arbeidsplasser er med på å gjøre hele byen 
fattigere . Jeg er 58 år og må tenke på mine 
barnebarn . Det er slett ikke sikkert at de ønsker å 
jobbe i en bank. Industrien er selve bredden i 
samfunnet. og når det gjelder kampen for bevaring 
av Oslos industriarbeidsplasser er RV 
kompromissløse. Og nettopp en kompromissløs 
holdning er det som må iil. 

- Hva er den viktigste sak innenfor ditt 
arbeidsområde? 

- Det kan sammenfattes i ett ord: 
nedskjæringene. Vi må møte truslene om 
nedskjæringer innen he lsesektoren med en 
kampvillig holdning . sier Per J. Christiansen. 

■ ■ Helårsdrift av den nye institusjonen for 
psykisk utviklingshemmede på Vestre Haugen som 
åpnes nå , skal fi~ansieres ved å trappe ned andre 
tiltak i helsevesenet. Det samme gjelder det 
sykehusrådmannen kaller «nødvendig ekspansjon 
innen den primære helsetjeneste». 

Sykehusrådmann fan MUiier er av den oppfatning 
at «helt nye nedskjæringstiltak vil få større negative 
konsekvenser for befolkningen enn tiltak som 
allerede er foreslått». Med det siste sikter han til ei 
nedleggingsliste han ble pålagt å lage i fjor høst, 
men som polltikerne ikke turte vedta foran et 
valgår. · 

Rød Valgallianse vil slåss for at virksomheten i 
helsevesenet opprettholdes og utvides. Vi håper 
det blir lettere å forsvare helsevesenet når 
nedleggingsplanene nå gjøres kjent på et tidlig 
tidspunkt. 

Høyres 
løftebrudd 
Budsjettforslagene var ikke 
hemmeligstempla foran siste valg. 
Derfor ble det kjent at en av 
overvåkningspostene på Ullevål var 
nedleggingstrua. Aftenpostens 
lederskribent sa klart fra: 

«Vi går uten videre ut fra at ingen ansvarlig 
politiker vil gt seg Inn pa en slik kurs i sine 
bestrebelser på å få budsjettet i noenlunde 
balanse ». Høyres fremste helse- og sosialpolitiker, 
Martha Seim Valeur , fulgte opp og fikk saken 
utsatt, til etter valget. 

28. januar 1982 sto hun så fram over 5 spalter i 
Aftenposten med overskrifta: «Nei til nye 
nedskjæringer» . ..:_ Bare tre dager etter ble 60 
kirurgiske senger og 1 medisinsk overvåkningspost 
på Ullevå l nedlagt. 

Tør du satse på henne en gang til? 

Hvorfor 
stemmer du RV? 
UNNI RUSTAD , 
Fellesaksjonen mot prostitusjon og porno. 
Det er jo ingen andre å stemme på. Det som 
skiller RV fra de andre partiene , er det at de 
bryter alle de reglene som dette samfunnet 
har og lager nye som tjener vanlige folks sak. 
Og som kvinne synes jeg det er innmari viktig 
å stemme på Liv Finstad og få inn en uredd 
talskvinne i bystyret som også driver 
kvinnesak. 

TOVE STANGEBYE NIELSEN , 
Gruppetillitsvalgt i Oslo sykehus
personales forening , medlem av Oslo 
Samorgs representantskap, aktivitør på 
Furuseth sykehjem . 
RV er villig til å ta opp mindre saker som de 
andre partiene blåser av, men som er viktige 
for folk i byen. Som da bystyret for å få noen 
ekstra lusne kroner i kassa , vedtok å heve 
husleiene på personalboligene våre noe 
veldig. RV reagerte og fikk blæst om saka. 
Den informasjonen vi fikk av RV, hjalp oss 
mye. Slik klarte vi til slutt å forhindre de 
hårreisende husleieøkningene . 
Folk i helsesektoren går hardere tider i møte . 
Nedskjæringene gjøres i stadige små jafs for å 
forhindre for mye reaksjoner og aksjoner . I 
kampen mot nedskjæringene trenger vi 
våkne og uredde politikere . RV har vist at de 
både evner og tør - se bare Sosialsentral
saka. 

Aker Sykehus er sprengt. Ved medisinsk avdeling 
A økte pasientbelegget fra 102, 9 prosent i 1981 til 
107,3 prosent i 1982 og nådde hele 117 prosent i 
første kvartal i år. Det er samme tendens og nesten 
like høyt belegg på andre avdelinger . 
Gjennomsnittsbelegget for hele sykehuset, 
medregna Vor Frues hospital , var 104,4 prosent i 
de tre første månedene i år. 

Direktøren sier i sitt budsjettforslag at «i de første. 
15 ukene av året var det for medisin og kirurgi 
2200 liggedøgn ut over 100 prosent belegg. Dette 
tilsvarer en ekstra pleiepost på 21 pasienter». 

Personalet på Aker er altså pålagt ekstraarbeide 
som tilsvarer en hel sengepost med fullt utstyr , 
og«det ·er ikke gitt erstatning for et betydelig antall 
feriedager og permisjonsdager». 

Denne helsepolitikken har et nesten 
enstemmig bystyre i ryggen. Personalet betaler 
med stress, skader og nedsliting. Pasientene 
betaler med dårligere behandling og uforsvarlige 
utskrivinger. Slik er utgangspunktet foran 1984. 

DNAs 
løftebrudd 
Foran kommunevalget i 1979 gikk 
Arbeiderpartiet ut med følgende 
toppoppslag i Arbeiderbladet: 

«Wivegh lover økt byggetompo: 1500 nye 
sykehjemsplasser». Noen uker seinere ble Høyre 
og DNA i et lukka finansutvalgsmøte enige om at 
«saken » ikke skulle følges opp. Derfor var det RVs 
Elle n P e d e rsen som i budsjettmø te t 12 . d esembe r 
1979 måtte ta ordet !or å h emme et bevilgnings
forslag som var i samsvar med. Wiveghs valgløfte. •,. 
Odd Wivegh og hele DNAs gruppe stemte imot!' ,· ·· 
Ved hver budsjettbehandling siden har dette-• 'l ~ ; • 

gjentatt seg. 
. I praksis blir det bare 607 flere sykehjemsplasser 
i denne bystyreperioden . Noe både DNA og Høyre 
synes fornøyd med. 

Tør du satse på at de holder løftene denne 
gangen? 
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HVORFOR? 
Hvorfor 

dør 50 millioner av sult 
hvert år, 
er 1 milliard 
underernærte 
blir 3 milliarder stadig 
fattigere 

_; lever hver 8 . innbygger på 
jorda i et land som er i 
krig 
kommer rivaliseringa 
mellom Sovjet og USA 
trolig til å utløse en 
verdenskrig, langt 
jævligere enn de to som 
har vært 

Hvorfor er vårt århundre det 
blodigste i historia? 

Svaret angår alle, 
spørsmålet hører hjemme 
også i en valgkamp. 

De andre partienes 
tåkeforklaringer spenner fra 
mennesklig ondskap til 
våpenproduksjon. RV peker ut 
imperialismens jakt etter 
maksimalprofitt som årsak til krig, 
undertrykking og utbytting. 

DERFOR 
- støtter vi kamp mot imperialisme, 

frigjøringskrig i Afghanista n mot Sovjets 
oi<kupasjonskrig , Solidaritet mot Jaruzelski 
og Kreml, fo lk i Mellom-Amerika mot 
USA: 

- vil Sovjet trolig gå til militær kamp med 
USA om verdensherredømmet, fordi 
Sovjet (som Hitler-Tyskland) har vokst 
raskere militært, økonomisk og politisk 
enn rivalen . Sovjet-kapitalen trenger · 
lebensraum for å sikre maksimalprofitten . 

DERFOR 
- mener RV at kamp mot en ny storkrig må 

rettes mot supermaktene Sovjet og USA , 
ikke stille allmenne nedrustningsparoler. 

- må vi støtte dem som kjemper mot 
supermaktene, spesielt Sovjet. 

- er det nødvendig å styrke forsvarsevnen i 
en trua nasjon som vår . 

- stiller vi krav om et sterkt, uavhengig 
forsvar og viser at Norge , slik som land i 
den 3. verden , kan sikre sjølråderetten 
med langvarig folkekrig. 

OG DERFOR 
- argumenterer vi mot ettergivenhet og 

kapitulasjonisme som øker spillerommet 
for supermaktenes aggresjon. Vi er mot å 
snu ryggen til den 3. verden, mot å bøye 
seg for trusler om bruk av terrorvåpen. 

Undertrykking avler motstand. Hele verden 
vil reise seg og_ kvitte seg med det 
imperialistiske systemet og en gang for alle 
gjøre slutt på krig, undertrykking og utbytting. 

Et horn i s ida til R\l? 
Noen har et horn i sida til RV 
fordi vi ikke nøyer oss med å 
prate om fred og mot 
atomvåpen. (Visst er vi mot 
atomvåpen, biologiske 
våpen og kjemiske våpen. I 
bystyret foreslo vi ei atomfri 
sone som betydde at Sovjet 
måtte fjerne noen av de 
våpna som er retta mot 
Norden.) Men vårt poeng er 
at disse strategiske 
atomrakettene i hovedsak er 
politiske våpen som skal 
terrorisere fram en 
kapitulasjon. 
For heller ikke Sovjet-lederne har bruk for et 
okkupert Vest-Europa som er en ruinhaug, et 
radioaktivt Norge som ikke kan brukes tU marine
og flybase for Sovjet. 

Derfor godtar vi ikke likhetstegn mellom krig og 
dommedag, morfinsprøyter framfor sivil 
beredskap. Vi godtar ikke den skandaløse sivile 
beredskapen i Oslo. På vårt initiativ skal hele 
sivilberedskapen i Oslo behandles i bystyret og vi 
skal bl.a . kreve opprusting av tilfluktsrom , økte 
midler til sivilforsvaret. Oslo trenger realistiske 
sivilforsvarsøvelser hvor alle går i tilfluktsrom' Dess 
mindre virkning en atomladning får , dess mindre 
grunn til å · slippe den. 

Et sterkt , uavhengig forsvar etter jugoslavisk 
modell betyr at en invasjon frister mindre. Et ·sånt 
forsvar bygger ikke dagens «forsvar» med 
atomvåpen på . 

Sør-Norge og Oslo trenger stående styrker mot 
et kuppangrep. RV går i bystyret inn for at 
Heimevernet i Stor-Oslo får skyte- og øvingsfelt. Vi 
krever et styrka luftvern over byen. 

Og vi støtter dem som kjemper mot . 
supermaktene og gjør det vanskeligere for spesielt 
Kreml å starte nye krigseventyr. 

Mange vil gjøre noe aktivt med situasjonen, ikke 
sitte på tribunen rundt forhandlingsbordet i 
Geneve. I bystyret tar SV seg av dommedags
profetiene. Høyre og Arbeiderpartiet vil ha et 
«forsvar» med atomvåpen. Alle tre neglisjerer krav 
til sivil beredskap. Derfor trengs virkelig RV i 
bystyret med våre krav! 

De 20 første på RV-lista 
1. Liv Finstad, sosiolog 
2. Erling Folkvord, verneassistent 
3 . Berite Hemstad, industriarbeider 
4 . Alin Aneke, arbeider 
5 . Merete Jåsund, industriarbeider 
6. Mai Gythfeldt, sekretær 
7. Athar Ali, 

kontorassistent/ student 
8. Ristin Nilsen, student 
9. Per J. Christiansen, 

hovedtillitsmann 

10. Vegard Holm, transportarbeider 
11. Kristin Salicath Halvorsen 
12 . Jon Michelet, forfatter 
13. Veslemøy Haslund , skuespiller 
14. Sigurd Allern, redaktør 
15. Karen Holtsmark, pensjonist 
16. Tron Øgrim, industriarbeider 
17. Tor Mostue, murer 
18. Ada Castracane, sykepleier 
19. Geir Glenster, teaterarbeider 
20. Gerd Vidje , fysiokjemiker 

Ungdommens parti 
- Store ord og lite handling. 

RVs yngste i listetoppen, 20 år gamle 
Merete Jåsund, har ingen sympati med 
de andre partie nes ungdomspolitikk. 
Med 4 års bakgrunn i Yrkesskole
elevenes- og lærlingenes interesse
organisasjon (YLI) , vet hun hva hun 
snakker om: 
- RV er det eneste partiet som krever økt 
økonomisk støtte fra staten for å sikre 
ungdommens krav, sier hun . 
. . Sjøl er hun for tida yrkesskoleelev på . 

· grafisk linje ved Sogn videregående skole , og 
· ~r dessuten aktiv i Rød Ungdom . Står på 

5 . plassen på RV-lista . 
- Det skal være et offentlig ansvar å sikre 

skole, jobb og fritidstilbud til ungdom . Men 
selv om dette sies i all verdens 
stortingsmeldinger og partiprogrammer, står 
flere elever enn noen gang uten skoleplass i 
år. Ungdomsarbeidsløsheten øker. Høyre 
skryter av at «Rettedalspakka» skapte et par 
hundre ekstraordinære arbeidsplasser i Oslo . 
DNA skryter av at de ville bevilge litt mer. 
Men begge partiene gikk inn for å fjerne 900 
årsverk i Oslo kommune ved budsjett
behandlinga i fjor. RV er det eneste partiet i 
bystyret som i praksis har forsøkt å 
motarbeide arbeidsløsheten og sikre ungdoms 
rett til utdanning. RV er ungdommens parti , 
sier Merete Jåsund. 

20 år gamle Merete Jåsund er 
den yngste på RV-lista, men har 
4 års aktivitet bak seg i 
Yrkesskoleelevenes- og 
lærlingenes interesse
organisasjon (YLI). 

Flere enn på Stovner 
- Vi finner oss ikke lenger i å være 
tredjeklasses borgere. Vi er mange. Vi 
er flere enn hele Stovners befolkning . 
Ann Kristin Krokann , 31. plass på RV-lista. 
vet mye om levekåra for de 6 prosent av )S 

Oslos befolkning som har sterke bevegelses
hemninger eller er syns- eller hørselshemma. 
I dag fører de en kamp i iskald motvind. 

- Men vi krever leveforhold og 
livsmuligheter på linje med andre. Bare 22 
prosent av oss har inntektsgivende arbeid. ~.-.jll..__ Det sier mye om hvor grundig vi er skiøvet ti\ 
slc:l o--. --

- Daglig må vi forsvare oss mot 
nedskjæringer. Men noen saker er spesielt 
viktige. RV skal fortsette å slåss mot DNA og 
Høyre for at TT-tjenestens brukere likestilles 
med andre kollektivreisende. at vi får 
universalkort og rett ti l å reise det vi har behov 
for. 

- RV krever at kommunen kjøper spesial
leiligheter , og subsidierer husleia slik at 
funksjonshemmede har råd til å betale. 1 dag 
står mange slike leiligheter tomme. Det står 
300 på venteliste og 2/3 er minstepensjonister. 
Noen rullestolbrukere bor i 4. etasje uten heis 
og med WC i bakgården. 

Ann Kristin Krokann: - Vi 
finner oss ikke lenger i å være 
tredjerangs borgere. 

Kommunen må opprette en 
hjelpemiddelsentral , slik det er utprøvd i 
Telemark. Vi krever også at kommun en 
straks bevilger penger slik a : 
funksjonshemmedes fritidsklubb får ti1f"Jake 
lokalene de før ferien ble kaste ut a1 

Trikkevenner i valgår 
- DNAs egen praksis fra de siste åra 
stiller Thorvald Stoltenbergs løfte om å 
«fryse» trikketakstene i et pussig lys. Det 
sier Mai Gythfeldt som er nr. 6 på 
RV-lista, er vararepresentant til bystyret 
nå og som arbeider i RVs · 
samferdsels gruppe. 

- I 1981 kosta enkeltbillett med overgang 3 
kr. Nå koster det 8 kr. uten rett til overgang. I · 
samme periode har månedskortet økt fra 90 til 
200 kr. Det er sant nok at Høyre drev igjennom 
den første taksthevinga i 1981 uten DNAs 
hjelp . Men senhøsten 1981 fremma Høyre og 
DNA fellesforslag i bystyret om en ny, 
voldsom takstøkning! Dette ble vedtatt og 
trådte i kraft januar 1982. 

- Hvis DNA hadde hatt samme praksis som 
RV i hele denne bystyreperioden, da hadde 
«frysstandpunktet» deres vært troverdig , sier 
Mai Gythfeldt. 

Hun understreker også at sjøl om Høyre og 
DNA har stemt mot forslaget om månedskort 
på TT-tjenesten for de funksjonshemmede , så 
har DNA nå også gjort dette til en flaggsak i 
valgkampen. Standpunktene deres skifter 
avhengig av om det er valgkamp eller politisk 
hverdag. Slikt er lite troverdig, sier Mai 
Gythfeldt. 

DNAs program står i skarp 
motsetning til partiets praksis i 
samferdselssaker, sier Mai 
Gythfeldt, nr. 6 på RV-lista. 
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Klarer du 
12 rette? 

Har du problemer mea å finne svara, skal 
du skaffe deg «Harde fakta fra Oslo bystyre 
1980-1983», bestillingsslipp nederst på 
sida. · 

1. Bystyret diskuterte rasjonalisering og 
nedtrapping av kommunale arbeidsplasser i 
desember 1981. Hvem sa: '«Vårt parti kommer 
selvfølgelig til å støtte de aller fleste forslag om 
effektivisering som kommer på bordet. men på helt 
andre premisser enn Høyre.» a) Per Høybråten, 
Kr.F., b) Grethe Magnus, Venstre, c) Odd 
Wivegh, DNA. 

2. Det første forslaget om å legge ned Oslos 18 
lekesentre ble lansert i Sosialutvalgets møte 6. 
november 1979. Hvem var forslagsstillere: 
a) Arbeiderpartiet, b) Kristelig Folkeparti, 
c) Fremskrittspartiet. 

3. Barnehageansattes fagforeninger krever 3 . 
heltidsansatte pr. avdeling. Ett av bystyrepartiene 
har skifta standpunkt flere ganger . I 1980 var de 
for kravet i kommunale. men ikke i privateide 
barnehager. Høsten 1981 støtta de kravet overalt. 
men høsten 1982 stemte de imot for alle 
barnehagene. Hvilket parti er det? a) Venstre, 
b) Sosialistisk Venstreparti, c) Arbeiderpartiet. 

4. Hvilket parti foreslo i fjor høst al 
halvdagstilbudet i barnehagene skal avvikles helt 
og at vanlig heldagstilbud skal reduseres fra 46 ½ 
timer til 35 timer? a) Venstre, b) Kristelig 
Folkeparti, c) Fremskrittspartiet. 

5. Flere partier er for skatte- og avgiftslette . Men 
hvilken politiker foreslo høsten 1981 å innføre ei 
ekstraavgift på alle kommunale personalboliger. 
tilsvarende 20 prosent av husleia? a) Hans 
Svelland, Høyres gruppeleder, b) Venstres Inger 
Friis , c) Arbeiderpartiets Bernt Hull. 

6. Ved siste budsjettbehandling foreslo RVs Ellen 
Pedersen å øke budsjettet for Ullevål sykehus «slik 
at alle avdelinger til enhver tid kan ha en faglig 
forsvarlig bemanning. både med fast personale og 
ekstrahjelp/ vikarer». Hvor mange stemmer fikk 
forslaget? a) 1 stemme (bare RV) , b) 14 stemmer · 
(RV, SV, Fr.p . og V), c) 85 stemmer 
\enstemmig). 

7. I samme møte foreslo Ellen Pederse n at bygging 
av nytt kjøkken på Ullevål skal «fullføres så raskt 
det er byggeteknisk mulig. Om nødvendig 
fremmes tilleggsbevilgningssak». Hvor mange 
stemmer fikk forslaget? a) 1 stemme (bare RV), 
b) 42 stemmer (RV, DNA, Kr.F ., SV og V), c) 85 
stemmer (enstemmig) 

8. Hvem foreslo i fjor høst at bemanningsnormen 
ved sykehjem skal økes fra 3 til 5 sykepleiere pr. 
post og at ekstrahjelpbudsjettet skal økes så det 
igjen tilsvarer 25 prosent av utgiftene til faste 
stillinger? Og hvor mange stemmer fikk forslaget? 
a) Fremskrittspartiet og 14 stemmer, b) RV og 
bare 1 stemme, c) DNA og 42 stemmer. 

9. Hvi lket parti foreslo høsten 1982 å starte 
«forsøk med åpne barnehager» s lik at «vaktene går 
på turnus mellom foreldrene og barnehagene ledes 
av en pedagog» og slik at «fore ldrebetalinga må 
ligge lavt»? a) Venstre, b) Fremskrittspartiet, 
c) Arbeiderpartiet. 

10. Hvilken politiker foreslo å legge ned 
Fossumberget skole? a) Peter N . Myhre, 
Fremskrittspartiet, b) Rune Gerhardsen, DNA, 
c) Per Høybråten, Kr.F. 

11. Fra januar 1982 ble trikketakstene voldsomt 
økt. for andre gang på seks måneder. Hvem fikk 
følgende ros av ordfører Nordengen: «Jeg finner 
derfor grunn til å gi partiet honnør for at partiet 
denne gang har vært så realistiske å se 
nødvendigheten av å gå til de forhøyelsene som av 
flertallet er foreslått?» a) Kristelig Folkeparti, 
b) Venstre, c) Arbeiderpartiet. 

12. Hvilke partier støtta RVs forslag i desember 
1982 om å oppheve ansettelsesstoppen på 
Sporveien straks? a) Bare RV, b) RV og SV, 
c) RV, SV og DNA. 

• 
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Står du på vippen? 
kere som bol trer . Er du lei alle fa r 
bare du stemmer ~eg i valgflesk og i e løfter fra politi-

pa nettopp dem? over at alt blir bra 
~r du mot nedsk ·ær 
l. denne byen? M~t ;nger d\f sjukehus mens d 
kJøper tomter • t folk bor seg ih. e rike blir rik 
Pengene for at pa billigsalg? kort og Jeld mens storfinansen ere 
Oslos innbygger;~erklassen skal sko s;~ \:: k~1m,rnen bruker 

Da bør du stemne Rød 
. ' e til beste for 
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I 8 år har RV h • september. 
kan '-'i nå bli 2 att 1 representant i O 1 

. s o bystyre. Med din h. l 
Du trenger oss . b ' Je p 
folks krav. Ikkl fystrret. Vi er der f • 
sl"k e orab1· orakje 
d l e som først og fr l pampepolitikere p· :~e for vanlige 

eg bare når det emst tenker på se a in bekostnin 
syl) på eldr eomso er valgår og stemmer ? sjøl og sine, og på g -
løshet eller dagir ko!lektivtransport a iate. RV forandrer ikk 
S~em ikke på grunn:: sa snart valgdage~ et ornyelse, arbeids- e 

. !J.J.!!:.. 9 av hva partiene sier over. 
_, men ut fra hva de 

Med hilsen 

liv Finstad 

Erling F Olkvord 
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Denne valgavisa er et vedlegg til Klassekampen 
nr. 182, onsdag 10. august 1983. 
Trykt hos A/ S Duplotrykk, Oslo. 
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Navn: 

Adresse: ..................... .... ................ . 

Postnr./sted: ............................. ...... .. . 

Ja, jeg vil vite mer om Rød Valgallianse. 
Se nd meg 

eks. Oslos sosia l- og helsevesen 1984. 
Stensil om de hemmelige budsjettforslaga. kr. 5. -

... eks. av RVs Osloprogram 1984-87 a kr. 2.

eks. av «Harde fakta fra Oslo Bystyre 
1980-83». RVs Hvitbok foran kommunevalget. 
akr. 10.-

eks. av «Oslo 1983» . 90 siders hefte med 
bakgrunnsstoff og RVs syn pa ulike sider av Oslo
okonomien. a kr. 30.-

.. eks. av RVs va lgmanifest 1983 (gratis) 

eks av RVs program for Stortingsvalg
perioden (gratis) 
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Oslo RV. Boks 211 Sentrum. Oslo 1 
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