
Slik er opplegget. 
Alle møtene begynner kl. 19.30. 
Du betaler kr. 15 og får ett eks. av innledninga. Innledningene 
selges dessuten i løssalg for 10 kr. pr. stk. 

I pausen etter innledninga viser vi klipp fra Klassekampens 
kabel-TV-programmer. 

Etter pausen blir det tid til diskusjon og spørsmål. 

NB! Møtene er på to forskjellige steder, enten Folkets Hus ved 
Youngstorget eller Samfunnshuset, samme bygning som Sen
trum Kino. På oppslagstavla finner du opplysninger om hvilken 
sal møtet er i. 
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Et åpen tilbud 
om mere kunnskap. 
Møtene er åpne for alle interesserte. Opplegget er ikke for 
spesialister, men for de som syns de vet for lite og har bruk for 
faktiske kunnskaper. Om Rød Valgallianses politikk, om for
holda i byen og om forskjellene mellom partiene. 

Innlederne har også tatt jobben med å gå «bak partiprogram
mene» og sett på hva partiene gjør i praksis. 

Du er velkommen, sammen med arbeidskamerater og kjente. 

Tirsdag 24. mai i Samfunnshuset: 

Arbeiderklasse og borgerskap i Oslo. 
Innleder: Erling Folkvord. 
Det er fortsatt borgerskapet som styrer Oslo. Klassemotset
ningene og klasseundertrykkinga setter sitt umiskjennelige 
preg på alle sektorer av kommunalpolitikken. Vi skal trekke 
fram både kjente og ukente eksempler. En valgkamp FOR ar
beidsfolk må nødvendigvis være prega av agitasjon MOT den få
tallige, men rike og mektige overklassen i Oslo. 

Onsdag 25 mai i Samfunnshuset: 

Valget og kampen mot rasismen. 
Innleder: Einar Stue/and. 
Oslo kommune fører sjøl en politikk som rammer innvandrerne 
hardt. Nedtrappinga av morsmålsopplæringa for innvandrer
unger er blant de tiltak som legger grunnlag for framtidig rasis- ( 
me. Samtidig gjør åpne og fordekte rasister offensive framstøt. 
RVs valgkamp må preges av aktiv anti-rasisme. 

Tirsdag 31. mai i Folkets hus: 

Kvinnefrigjøring, kommunalpolitikk 
og valgkamp. 
Innleder: Liv Finstad. 
Kvinnene utgjør et flertall i Oslos arbeiderklasse. Oslo kom
mune er den bedrift i Norge som har flest kvinner på lønnings
listene. Kommunens prispolitikk i barnehagene og svikten i eld
reomsorgen rammer først og fremst kvinnene. - Kan RV klare å 
lage en særskilt kvinnevalgkamp? 

Onsdag 1. juni i Samfunnshuset: 

Arbeiderklasse og Borgerskap i Oslo. 
Innleder: Erling Folkvord: 
Samme opplegg som 24. mai. Møtet gjennomføres to ganger for 
at flest mulig skal få anledning til å delta. 

Torsdag 2. juni i Samfunnshuet: 

Den økonomiske krisa og 
valgkampen på arbeidsplassene. 
Innleder: Tor Moestue. 
DNA fører en valgkamp der de agiterer MOT den sosiale ned
bygginga de sto i spissen for frem til regjeringsskrifte i 1981. 
lnndustriarbeidsplassene forsvinner jevnt og trutt. arbeidsløs
heta i Oslo øker, men er fortsatt liten sammenligna med andre 
fylker. - Hva skal være RVs oppgaver i valgkampen på arbeids
plassene? 

Tirsdag 7. juni i Folkets hus: 

Boligpolitikken i Oslovalgkampen. 
Innleder: Johan Dit/et Martens. 
Den statlige boligsubsidieringa er flytta fra drabantbyene til 
Holmenkollåsen. Boutgiftene har effektiv fjerna alle boligkøene, 
og istedet skapt nye køer ved sosialkontorene. Og NDA går til 
valg for å gjenreise den sosiale boligpolitikken som regjeringa 
Harlem Brundtland var med på å gravlegge. 

Her kommer RV ingen vei uten kunnskaper og fakta. Da kan vi 
til gjengjeld komme langt. 

Onsdag 8. og torsdag 9. juni i Folkets hus. 

Forsvarspolitikk og kommunalpolitikk 
Innleder Mai Gythfe/dt. 
Sivilberedskapen i Oslo er elendig. Heimevernet er så dårlig 
stelt at de ikke engang har et øvingsområde i Oslo. For et år si
den ble ei heimvernsøvelse i Oslo avlyst på grunn av transport
streiken. Slike «små» saker tas opp sammen med den øvrige for
svars- og fredspolitikken. 

Dette møtet gjennomføres også to ganger. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Et åpen tilbud 
om mere kunnskap. 
Møtene er åpne for alle interesserte. Opplegget er ikke for 
spesialister, men for de som syns de vet for lite og har bruk for 
faktiske kunnskaper. Om Rød Valgallianses politikk, om for
holda i byen og om forskjellene mellom partiene. 

Innlederne har også tatt jobben med å gå «bak partiprogram
mene» og sett på hva partiene gjør i praksis. 

Du er velkommen, sammen med arbeidskamerater og kjente. 

Tirsdag 24. mai i Samfunnshuset: 

Arbeiderklasse og borgerskap i Oslo. 
Innleder: Erling Folkvord. 
Det er fortsatt borgerskapet som styrer Oslo. Klassemotset
ningene og klasseundertrykkinga setter sitt umiskjennelige 
preg på alle sektorer av kommunalpolitikken. Vi skal trekke 
fram både kjente og ukente eksempler. En valgkamp FOR ar
beidsfolk må nødvendigvis være prega av agitasjon MOT den få
tallige, men rike og mektige overklassen i Oslo. 

Onsdag 25 mai i Samfunnshuset: 

Valget og kampen mot rasismen. 
Innleder: Einar Stueland. 
Oslo kommune fører sjøl en politikk som rammer innvandrerne 
hardt. Nedtrappinga av morsmålsopplæringa for innvandrer
unger er blant de tiltak som legger grunnlag for framtidig rasis
me. Samtidig gjør åpne og fordekte rasister offensive framstøt. 
RVs valgkamp må preges av aktiv anti-rasisme. 

Tirsdag 31. mai i Folkets hus: 

Kvinnefrigjøring, kommunalpolitikk 
og valgkamp. 
Innleder: Liv Finstad. 
Kvinnene utgjør et flertall i Oslos arbeiderklasse. Oslo kom
mune er den bedrift i Norge som har flest kvinner på lønnings
listene. Kommunens prispolitikk i barnehagene og svikten i eld
reomsorgen rammer først og fremst kvinnene. - Kan RV klare å 
lage en særskilt kvinnevalgkamp? 

Onsdag 1. juni i Samfunnshuset: 

Arbeiderklasse og Borgerskap i Oslo. 
Innleder: Erling Folkvord: 
Samme opplegg som 24. mai. Møtet gjennomføres to ganger for 
at flest mulig skal få anledning til å delta. 

Torsdag 2. juni i Samfunnshuet: 

Den økonomiske krisa og 
valgkampen på arbeidsplassene. 
Innleder: Tor Moestue. 
DNA fører en valgkamp der de agiterer MOT den sosiale ned
bygginga de sto i spissen for frem til regjeringsskrifte i 1981. 
lnndustriarbeidsplassene forsvinner jevnt og trutt. arbeidsløs
heta i Oslo øker, men er fortsatt liten sammenligna med andre 
fylker. - Hva skal være RVs oppgaver i valgkampen på arbeids
plassene? 

Tirsdag 7. juni i Folkets hus: 

Boligpolitikken i Oslovalgkampen. 
Innleder: Johan Ditlef Martens. 
Den statlige boligsubsidieringa er flytta fra drabantbyene til 
Holmenkollåsen. Boutgiftene har effektiv fjerna alle boligkøene, 
og istedet skapt nye køer ved sosialkontorene. Og NDA går til 
valg for å gjenreise den sosiale boligpolitikken som regjeringa 
Harlem Brundtland var med på å gravlegge. 

Her kommer RV ingen vei uten kunnskaper og fakta. Da kan vi 
til gjengjeld komme langt. 

Onsdag 8. og torsdag 9. juni i Folkets hus. 

Forsvarspolitikk og kommunalpolitikk 
Innleder Mai Gythfeldt. 
Sivilberedskapen i Oslo er elendig . Heimevernet er så dårlig 
stelt at de ikke engang har et øvingsområde i Oslo. For et år si
den ble ei heimvernsøvelse I Oslo avlyst pa grunn av transport
streiken. Slike «små» saker tas opp sammen med den øvrige for
svars- og fredspolitikken. 

Dette møtet gjennomføres også to ganger. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Slik er opplegget. 
Alle møtene begynner kl. 19.30. 
Du betaler kr. 15 og får ett eks. av innledninga. Innledningene 
selges dessuten i løssalg for 10 kr. pr. stk. 

I pausen etter innledninga viser vi klipp fra Klassekampens 
kabel-TV-programmer. 

Etter pausen blir det tid til diskusjon og spørsmål. 

NB! Møtene er på to forskjellige steder, enten Folkets Hus ved 
Youngstorget eller Samfunnshuset, samme bygning som Sen• 
trum Kino. På oppslagstavla finner du opplysninger om hvilken 
sal møtet er i. 

al} 

Vel møtt! 

Utgitt av Rød Valgalianse i Oslo 
Kontor: Bernt Ankersgt. 6 B 
Tlf.(02) 41 40 32 

( ) ( 

VALG
KAMP

SKOLERING 

Rød valgallianse innbyr 
deg til skoleringsmøter 
om de viktigste valg
kamptemaene i Oslo. 

www.pdf-arkivet.no (2020)




