
Kjære velger! 

I år er det kommunevalg og 10 landsomfattende politiske partier ønsker å nå velger
ne med sitt alternativ. De fleste av velgerne ønsker vel også å få denne informasjo
nen, gjennom aviser, løpesedler, stands, personlige samtaler og ikke minst gjennom 
NRK. 

Vi har full ytringsfrihet her i landet sies det, men den er ikke uten grenser. Mo
nopolet NRK har slik makt at de kan lage sine egne interne regler for hvilke politis
ke partier som skal få lov til å presentere seg i radio og fjernsyn før høstens valg. 

Rød Valgallianse trenger din hjelp for å oppnå vår demokratiske 
rett til ytringsfrihet. 

NRKs regler har skjerpet seg gjennom årene . Fram til 1975 var reglene enkle - alle 
landsomfattende og registrerte partier hadde rett til å delta på lik linje i NRKs valg
sendinger. Nå er NRK-regelen slik ved kommune- og fylkesvalg, at partene må stille 
liste i minst 114 av landets 454 kommuner for å få full deltakelse i valgprogram
mene på riksnettet . Men - NRK har anledning til å foreta skjønn og fravike sine eg
ne regler. Dette gjorde de ved stortingsvalget i 1981, fordi å utelate RV ville avsløre 
at NRK ønsket å sensurere bort et enkelt parti. 

Rød Valgallianse hadde ved valget i 1979 32 kommunelister, i år har vi mellom 60 
og 70. Vi stiller lister i alle fylker og når altså 50 prosent av velgerne i kommunene 
og 100 prosent i fylkene . Likevel nekter kringkastingsledelsen oss å delta i valg
sendingene med mindre vi stiller lister i 114 kommuner. De nekter å bruke skjønn. 
Og Bjartmar Gjerde nekter til og med å møte oss for å høre våre synspunkter og dis
kutere saka. 

Landsmøtet i RV har derfor vedtatt at vi skal stille «Bjartmar Gjerde-lister» i ca. 
50 kommuner for å komme med i valgsendingene. 

Norsk valglov sier at det er enhver norsk borgers plikt å stille til valg. Dette har av 
og til vært misbrukt slik at enkelte partier har satt folk opp på listene sine nærmest 
etter telefonkatalogprinsippet. Vi ønsker ikke å bruke denne metoden, 

Vi henvender oss derfor til deg for å be deg stille ditt navn til dis
posisjon for en slik «Bjartmar-liste». 

Vi krever ikke at du skal støtte RV politisk, eller at du skal drive valgkamp for oss . 
Vi ber deg ganske enkelt om å støtte oss i kravet om full ytringsfrihet i NRK. 

Med kameratslig hilsen 

Jahn Arne Olsen (sign .) 
leder 

Veslemøy Haslund (sign.) 
nestleder 

Vend 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Rød Valgallianse 
Bernt A n kersgt . 6B, 
Postboks 211 Sentrum , Os lo 1 
Tlf. (02) 4 140 32 
Postg iro 2 25 19 16 

-----------------------------------------------------· 
Til Rød Valgallianse! 

Jeg . ............. . ... .... ..... . .. ..... . .. .... . .......... støtter kravet om at «alle landsomfattende 
og godkjente partier som stiller lister i minst halvparten av landets fylker, skal bli presentert på like fot 
i NRKs valgprogrammer». 
For at Rød Valgallianse skal få delta i høstens valgsendinger i NRK, stiller jeg mitt navn til disposisjon 
for RVs liste i . .. . . . . . ................. . .. . ......... . .. . ............ kommune. 
Jeg forplikter meg bare til å stå på lista, og ikke til å støtte RV politisk eller drive valgkamp for RV. 
Her er også de nødvendige personalia som trengs for at lista skal bli godkjent: 

Stilling: . .. .. . . .. ....... . ... . .. . ..... .. ......... . .... . ..... .. ..... .. ..... .... . .. ........ . ........ . 

Fødselsdato: .. . ....... . ....... . ... . . . . . ....... . .......... .. .. . ... . ....... . ........... . ........ . . 

Adresse: .............. .. . ... ........... . .. . .. . .. .. .. . . .. .............. . ..... •••••••••• • ••···•·· · · 

Med hilsen 

(Underskrift) 

/ 1983 

(Sted) (Dato) www.pdf-arkivet.no (2020)



Kjære velger! 

RV-VALGKAMP -83 
Adr.: Rød Valgallianse, 
Postboks 211 Sentrum, Oslo 1 
Postgiro: 2 12 97 99 

Vi har nå nådd det første målet vi satte oss i valgkampen: Full deltaking i valgsendingene 
i NRK. Det ble 125 kommunelister til slutt, derav 77 reine RV-lister. Totalt er det en 
4-dobling av antall lister fra 1979. Med det har vi lagt grunnlaget for en solid framgang for 
RV. Oslo, Bergen og Trondheim jobber for å doble representasjonen i bystyret. I Tromsø 
og Odda står det om å sikre plass i formannskapet. Og sjølsagt: Vi skal inn i 
kommunestyret mange nye steder. 

Buvik-utvalget har kommet med et generalangrep på dagens industri-, bosettings- og 
kulturmønster i Norge. Det dreier seg om 244 lokalsamfunn som er under 
«lønnsomhetsvurdering». 104 av disse regnes som «ensidige industristeden> og vurderes 
for nedlegging. RV har vedtatt å gjøre kampen mot raseringspolitikken til ei hovedsak 
og arrangerer en stor industripolitisk konferanse med ca. 250 delegater i Oslo 13. og 
14. august. Konferansen blir startskuddet for å besøke alle de 104 stedene og agitere mot 
raseringa. Konferansen og oppfølginga er et stort politisk løft for RV - men det er ikke 
billig. 

Rød Valgallianse er avhengig av din økonomiske støtte! 

RV har tidligere satt som målsetting å samle inn 550 000 kroner. Den kraftige utvidinga av 
valgkampen med 125 kommunelister og lister i alle fylker, betyr at vi trenger ei stor 
overoppfylling som i sin_helhet vil gå til 'laLgkampen lokalt.ikommuner og _fylker._ _ 

Innsamlinga har nå passert 350 000 kroner. Takk for innsatsen så langt. Men det er altfor 
få som har sendt penger hittil. Det er de mange små og store beløp som teller nå. 
Så bruk postgiroblanketten snarest og sørg for det økonomiske grunnlaget for 
valgkampen. 

RVs leder Jahn Arne Olsen (til h.) liker ikke lefling med sosial
demokratene? 

Kameratslig hilsen 

Jahn Ame Olsen (sign.) 
leder 
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