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KJERSTI ERICSSON 
Førsteplassen på RV-lista i 
Akershus. Partileder for 
AKP(m-1), 41 år, bosatt 
i Bærum. 

Norge trenger 
sosialismen 
Helt fra arbeiderklassens barndom har arbeids
folk drømt om sosialismen. Det var denne drøm
men de bar med seg, de som sloss for retten til å 
leve, ikke bare slite og sove, de som sloss for 
kunnskap og kultur også for arbeidsfolk, de som 
sloss mot svart nød og grå fattigdom. Sosialis
men fantes der inne i framtida, arbeiderklassens 
eget samfunn, solidaritetens, fornuftens og 
kjærlighetens samfunn. 

Arbeidsfolk slåss også i dag. Mot at arbeidsplas
sene deres skal bli rasert og hjemstedene lagt 
øde. Mot at barna deres skal vokse opp som 
sosialklienter som ikke vet hva det er å stå i jobb, 
men som vet at flaska og hasjpipa kan være god 
å døyve meningsløsheten med. Mot et samfunn 
der du er søppel hvis du ikke kan betale for deg. 
Men hva finnes inne i framtida? For mange er 
«.sosialisme» blitt et navn på brutal maktpoli
tikk, groteske klasseskiller, ufrihet, utsuging, 
gråhet og kulde: For mange betyr sosialisme 
Sovjet. 

Men samfunnssystemet i Sovjet er ikke mer so
sialisme enn Reagens aggresjon og trusler mot 
Nicaragua er «kamp for frihet og demokrati». 
Makthaverne bruker alltid vakre ord for å skjule 
brutal virkelighet. 

Vi vil ikke ha den sovjetiske «sosialismen», men 
et samfunn der arbeidsfolk ikke bare stemmer, 
men bestemmer, et samfunn der det er viktigere 
at det blir bygd sjukehjem og barnehager enn 
bankpalasser, et samfunn der det lønner seg å 
jobbe, ikke snyte, sno seg og tråkke på andre. Et 
slikt samfunn er mulig. Et slikt samfunn er også 
nødvendig: For hver dag kapitalismen og impe
rialismen får fortsette å beherske verden, blir 
jorda litt mer ubeboelig: Regnet og havet forgif
tes, skogsdøden brer seg, flere og flere mennes
ker lever i sult og nød. Kapitalismen er innretta 
sl i kat noen tjener store penger på å ødelegge na
tur og mennesker. Kapitalismen må ødelegges 
før den ødelegger jorda: 

Det er arbeidsfolk som skaper verdiene, og det 
er de som burde forvalte dem. Norge trenger 
sosialismen! 

6-timers arbeidsdag 
Samfunnet har råd til en 6-timers arbeidsdag 
med full lønnskompensasjon . Arbeiderne i Nor
ge tok 8-timers dagen. Nå er det på tide å ta 
6-timers dagen. Det er et rettferdig velferdskrav 
for alle vanlige folk. Men det er først og fremst 
et kvinnekrav. Det er kvinnene som har mest å 
vinne på 6-timers dagen. Halvparten av kvinne
ne i arbeidslivet har deltidsarbeid . Det er den 
daglige arbeidstida som må bli kortere. Kortere 
arbeidsdag vil gi kvinnene bedre muligheter til 
å bruke ressursene og kunnskapene sine i sam
funnslivet. I helse- og sosialsektoren må kravet 
om stillingskompensasjon knyttes sammen 
med 6-timers dagen. 

2. ELI AABY 
Sjukepleier ved Sentral
sykehuset i Akershus, 
30 år, bosatt i Rælingen. 

Kravet om 6-timers normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon kan bare vinne fram 
gjennom fortsatt iherdig innsats fra kvinne- og 
fag bevegelsen . 

I dag er noen av stortingsrepresentantene 
personlig for 6-timers dagen. Men Rød Valg
allianse er det eneste partiet som forplikter seg 
til å fremme lovforslg om 6-times normalar
beidsdag - der ser du den store forskjellen! 

Et helse- og 
sosialvesen som 
dekkerbehovene 
Over 4000 står på ventelister ved sjukehusene i 
Akershus, og over 500 venter på plass ved sjuke
hjemmene. Mange psykisk utviklingshemmede 
lever under fullstendig uverdige og uakseptable 
forhold. Mange med psykiske lidelser får ikke 
engang et tilbud om hjelp. Egenandelene på 
helse- og sosialtjenester er en stor belastning 
for mange familier og trygdede. Ungdom går til 
grunne fordi det ikke er noe skikkelig hjelpeap
parat for alkohol- og stoffmisbrukere. 

Det rike Akershus i det rike Norge gir ikke 
engang folk et skikkelig helse- og sosialtilbud. 
Samtidig er private legesentra i ferd med å gro 
opp slik at folk med penger kan kjøpe seg forbi 
køene. 

RV KREVER: 

• at det offentlige helsevesenet bygges ut slik at 
det dekker behovene, og at alle egenandeler 
tas bort. 
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3. AKSEL NÆRSTAD 
Snekker, 33 år, bosatt i 
Asker. Fylkestingsrepresentant 
for RV. 

• Full drift ved Sentralsykehuset og Bærum Sy
kehus. Utbygging av Ski sykehus. 

• Sjukehjemsutbyggingen må trappes kraftig 
opp, og heidøgnkontinuerlig hjemmesjuke
pleie etableres for alle kommunene. 

• Alle psykisk utviklingshemmede må gis et 
skikkelig bolig-, arbeids- og fritidstilbud. 

• Tilbudet til psykiatrisk hjelp må umiddelbart 
økes drastisk. 

• Bemanningen ved institusjonene må økes. 

• Alle med stoff- og alkoholproblemer må få 
skikkelige tilbud som kan hjelpe dem ut av 
problemene. 

Kvinnefrigjøring 

4. GRETE SCHAU 
Psykolog, faglig leder ved 
Bjørnebekk kursted for alko
holikere, 37 år, bosatt i As. 

RV slåss for kvinnefrigjøring og likestilling. I dag 
blir kvinnene behandla som et B-lag i arbeidsli
vet. De har de tyngste og dårligst betalte 
jobbene. 

Sjøl om kvinnene i stor grad er i lønnet arbeid, 
har vi ikke sluppet unna det private omsorgsar
beidet. Bare 15% av eldreomsorgen er betalt av 
det offentlige - resten må kvinnene ta seg av 
gratis i hjemmene! Barnehagedekningen er den 
dårligste i Europa. Mange kvinner må jobbe del
tid for å klare omsorgsoppgavene i familien. 
Dermed blir de økonomisk avhengige av 
mannen. 

Pornografien sprer kvinneforakt og vrang
forestillinger om vår seksualitet. Kvinner blir 
framstilt som dumme og villige bruksgjenstan
der for halvgale menn. 

RV KREVER: 

• Forbud mot all porno. 
Vi vil motarbeide puritanisme og dobbeltmo
ral, og arbeide for større åpenhet om seksua
litet. RV støtter de homofiles kamp. 

• Det offentlige må bygge ut et variert og allsi
dig omsorgstilbud for alle som har behov for 
det. 

- - - -I 

I 
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• Gratis daghjemsplasser til alle barn. 

• Verneplikt for kvinner. Vi vil også forsvare 
landet. Heller norske kvinner enn amerikans
ke menn til forsvar av Norge. 

• 6-timers normalarbeidsdag med full lønns
kompensasjon. 

For arbeidsfolks 
interesser 
Det trengs mye mer opprør mot den urettferdig
heten arbeidsfolk føler på kroppen hver dag. 
Først og fremst på arbeidsplassen. Men noen 
må også inn i stortingssalen for å sette en støkk i 
de såkalte etablerte og ansvarlige partiene. Uan
sett hvor fint de prater, strekker ikke ansvarsfø
lelsen seg lenger enn til å pynte på de verste 
utvekstene av systemet. For fagorganiserte som 
slåss for arbeidsplassene sine, spiller det liten 
rolle om statsministeren har blå dress eller rød 
kjole. RVs få representanter i kommunestyrer og 
fylkesting har greid å sette arbeidsfolk sine in
teresser på dagsorden i langt større grad enn de 
andre partiene til sammen. En av grunnene er at 
vi ikke ser på styringsretten, eiendomsretten til 
bedriftene og budsjettrammene som hellige 
kuer. 

RV KREVER: 

5. TOVE NØDLAND 
Industriarbeider, klubb
formann ved Foliefabrikken 
i Asker, 38 år, bosatt 
i Asker. 

• Forbud mot nedlegging av arbeidsplasser i 
bedrifter der staten har aksjemajoriteten. 
Ingen omstillinger uten at alternative arbeids
plasser er etablert. 

• Vetorett for fagforeningene ved permitterin
ger og oppsigelser. 

• At regjeringa ikke fastsetter rammer for 
lønnsoppgjørene. 

• At loven om tvungen lønnsnemnd fjernes. 

Til Akershus Rød Valgallianse 
ved Aksel Nærstad 
Fredbosv. 72, 1370 Asker 

□ Jeg ønsker mer materiell om RVs politikk. 

□ Jeg ønsker kontakt med ei RV-gruppe for å delta i RV. 

Navn: .. . ... .. . .. . . .. . . . . .. .... ... . ... . .. . . .. . . . . .. .. . 

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

Telefon : .. . .. .. . ..... . . .... . ....... . ........... . ..... . 
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Den 
lille 

forskjellen 
Høyre og Arbeiderpartiet prøver å framstille seg 
som veldig forskjell ige og hovedmotstanderne 
ved valget. Men forskjellen er små. Ingen av dem 
vil løse problemene som vanlige folk strir med. 
Begge vil administrere Norge til beste for de 
rike. Du vil ikke merke store forskjellen på 
om det er A- eller H-regjering. 

og den STORE 

RV står for en helt annen politikk enn tvillingene 
H og DNA. Det store skillet går mellom Høyre og 
Arbeiderpartiet på den ene sida og RV på den 
andre. Her er noen eksempler: 

• Høyre vil fjerne sjukehjemskøene på 15 år. 
Arbeiderpartiet på ca. 12 år. 
RV krever at det settes i gang bygging av nok 
plasser nå. 

• Arbeiderpartiet vil fjerne barnehagekøen på 
ca. 18 år. Høyre vil fjerne den på 25 år. 
RV krever gratis barnehager til alle barn. 
Bygg nok barnehager nå. 

• Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at 
Norge skal ligge under USAs atomparaply og 
være medlem av NATO. 
RV vil ha et atomfritt forsvar utenfor NATO. 

• Høyre og stortingsflertallet har vedtatt en 
egenandel ved legebesøk på 48 kroner. 
Arbeiderpartiet gikk inn for 45 kroner. 
RV vil ha bort egenandelene i helse- og so
sialsektoren . 

• Arbeiderpartiet og Høyre er enige om at valu
tareservene ikke kan brukes ti l å bygge sko
ler, sjukehjem og barnehager og til å berge de 
sultende i Afrika. 
RV sier: bruk valutareservene. 

• Høyre vil senke arbeidsløsheten «betydel ig» 
fra de ca. 60 000 registrerte som er i dag. 
Arbeiderpartiet vil senke den t il under 30 000. 
RV krever arbeid til alle. Det er meningsløst 
med arbeidsløshet i et samfunn med så 
mange uløste oppgaver. 

Rike, 
gjerrige 

Norge 
Norge er rikere enn noen gang. I fjor gikk 
statsregnskapet med et overskudd på 62 mil
lioner kroner hver dag - 21 ,5 milliarder for 
hele året. Statens utenlandsgjeld er ned
betalt, og valutareservene er på 110 milliarder 
kroner. Ufattelig mye penger. Hvis du bruker 
50 000 kroner hver dag i 55 år, da har du brukt 
opp 1 milliard - da hardu 109 milliarder igjen. 

Likevel bygges det ikke nok sjukehjem og 
barnehager. Rike Norge gir minstepensjonis
tene så lite at de knapt klarer seg. I Akershus 
blir over 2400 ungdommer avvist ford i det 
ikke finnes skoleplasser til dem. 

Det vil koste 13,5 milliarder å berge Afrikas 
sultende fram til neste innhøsting. Det er bare 
13% av de norske valutareservene. 

Nybygget til Norges Bank koster like mye som 
det vil koste å bygge sjukehjemsplasser til alle 
som står i kø. Valutareservene er nå med på å 
finansiere Reagens «star war» og støtte til 
contras i Latin-Amerika. Politikerne har be
stemt hvordan de vil bruke rikdommene. 

RV: 
Bruk valutareservene! 
Vi foreslår at valutareservene reduseres til 30 
milliarder. Resten deles i to: 

• Halvparten brukes til formål som tjener van
lige folk her i landet. Her er noen av forslaga 
om hva de skal gå t il : 

Fjerne sjukehjemskøen ved å bygge 14 300 
sjukehjemsplasser; 4,5 milliarder kroner. 
Øke minstepensjonistenes inntekter med 
25%; ca. 1,5 milliarder kroner. 
Ta imot 5000 flyktninger i året ; 442 millioner 
kroner. 
Innfri kravet om økning av grunnstønad og 
hjelpestønad for funksjonshemmede ; ca. 
144 millioner kroner. 
Bygge 150 000 barnehageplasser for å fjer
ne dagens barnehagekø; ca. 8,2 mill iarder. 

• Halvparten går til solidaritets- og utviklings
formål i den 3. ve rden . Her er noen nv for
slaga: 

Berge Afrikas sultende fram til neste innhøs
ting ; ca. 13,fl mi lliarder kroner. 
Støtte til f rigjøringskampen i Sør-Afrika; 
1 milliard . 
Utviklingshjelp t il Nicaragua; 3 milliarder. 
Vilkårsløs støtte ti l motstandskampen 
Afghanistan; 5 milliarder. 
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Stem~ 
FORDI 
• KJERSTI 

TRENGS PÅ 
STORTINGET 

Hun vil være ei «bråke
bøtte» og en opprører 
som slåss for interes
sene til vanlige folk. 
Hun vil føre kvinne
kampen inn på Tinget. Hun vil fremme lov
forslag om 6-timers normalarbeidsdag. Fol
kene i den 3. verden vil få en representant 
som fremmer deres interesser. Gro og Kåre vil 
få en motstander som setter dem på plass og 
konfronterer dem med virkeligheten til ar
beidsfolk. 

• BARE RV ER UAVHENGIG AV HØYRE 
OG ARBEIDERPARTIET 

Stemmer du et annet parti enn RV, så gir du 
stemmen din til en Høyre- eller en Arbeider
partiregjering . Alle andre partier enn RV har 
lovt å være et støtteparti for ett av de to store 
partiene. Bare RV er uavhengig av de to blok
kene. 

• RV ER DET ENESTE PARTIET 
SOM IKKE GODTAR RAMMENE 
KAPITALISMEN SETTER 

RV aksepterer ikke arbeidsløshet. RV godtar 
ikke at rike Norge ikke skal kunne gi skikke
lige forhold for eldre og sjuke. RV aksepterer 
ikke at det bygges bank- og forsikringspalas
ser mens kommunene ikke har råd til å bygge 
barnehager og eldreboliger. 

• RV HAR VIST AT DET DUGER 

RVs representanter i fylkesting og kommune
styrer har vist at de bringer fram saker og 
avslører spillet bak kulissene som ingen av de 
andre partiene gjør. Det trengs RVere på Stor
tinget også. 

• DET ER NØDVENDIG Å SLÅSS FOR 
ET SOSIALISTISK SAMFUNN 

Å stemme til RV er å vise at du er imot kapita
lismens ødeleggelser av natur og miljø. At du 
ikke godtar at et flertall av menneskene på 
jorda skal holdes nede i sult og fatti9dom. 
Bruk stemmen din ti l å vise at det er mange 
som vil ha ets sial istisk samfunn. 

www.pdf-arkivet.no (2020)




