
Svenn Stray er ikke en stut, men en utenriksminister. 
Når noen ikke ser forskjell, avslører de bare sine 
egne dårlige kunnskaper i naturfag. 

Høyre og DNA-ledelsen lener seg på supermakta USA, 
og våger dessuten knapt å kritisere Sovjet. De men
er at NATO, som helt åpent forutsetter bruk av atom
våpen i Norge, er et forsvar. 

A knytte Norge til en av de to supermaktene er det 
motsatte av forsvar. Det styrker Norges usikkerhet, 
og svekker sjølråderetten vår. Når Svenn Stray & Co. 
uttrykker forståelse for at Sovjet og USA blander 
seg inn i andre lands indre anliggender, så viser 
det at for dem er ikke sjølråderetten så viktig, ba
re den er stor nok, som tråkker på den. 

RV vil at Norge skal stå uavhengig av begge super
maktene, og støtte dem som forsvarer retten til å 
bestemme i eget land. I stedet for NATO trenger vi 
et sterkt forsvar bygd på norske ressurser. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Under behandlinga av Familiemeldinga var det nesten 
muntert å se hvordan den ene etter den andre på St
ortinget løp rundt og støtta de homofile. Flere fi
kk antakelig nesten ikke sove om natta, slik elsket 
de de homofile. Det er jo snart valg, og de homofile 
er mange! 

Men det var nesten tragisk å se at Stortinget stemte 
ned et forslag som lød: "Disse medlemmer (H/A) ber 
regjeringen oppnevne et utvalg bl.a. av berørte dep
artementer og representanter for homofiles organisa
sjoner for å utrede homofiles stilling og eventuelle 
lovregler for registrerte homofile samliv." Snakke 
for. Stemme imot. Har noen hørt plata før? 

De homofile trenger fortsatt folk på Stortinget som 
kan tale deres sak. RV vil prøve åta på seg den 
oppgaven. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Hva kan RV gjøre på Stortinget med en representant? 

Det var kvinnekampen som tvang fram abortlova. Det 
er pornokampen som har tvunget fram ny pornolov. 
Det er de homofiles kamp mot undertrykking som har 
fått stortingspartiene til i hverfall å innrømme at 
det finnes homofile. For tenk om de ikke ble gjen
valgt! 

Det viktigste skjer ikke på Stortinget. Likev~l vil 
RV ha stor betydning: 
- RV skal bringe folks hverdag inn i den offentlige 

debatten. På Stortinget snakker de sjelden om folk! 
RV skal få kvinnenes hverdag fram i lyset: Kvinnene 
som jobber hardest, tjener minst, holder de tusen 
daglige hjula i gang og får minst takk for strevet!, 
RV skal fremme konkrete forslag som bare er allment 
prat i andres valgprogram, som 6-timersdagen og 4,5 
milliarder for å få bort sjukehjemskøen. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

SV-ledelsen har et svært kort skaft på skjeia si. 
Det er så kort at SV nærmest forsvinner i suppa. 
Omtrent det eneste SV har sagt i valgkampen, er at 
DNA ikke har nok samarbeidsvilje. 

Betyr det ingenting at ledelsen i DNA står for den 
samme NATO-politikken som Høyre? At A og Her enige 
om å gjøre kommunene fattigere? At hverken A eller 
Hvil bygge ut helse- og sosialsektoren · i tråd med 
de behovene som er? Hvorfor stiller ikke SV-ledels
en betingelser til DNA, som f.eks.: Bort med alle 
egenandeler. Eller krav om daghjem? 

Betyr SVs program ingenting? 

Stemmer folk på DNA når de stemmer på SV? 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 
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Norges valutareserver har steget med ca. 20 milli
arder kroner bare siden nyttår. De er nå på 102,5 
milliarder. Det meste står i amerikanske banker. 
Norge er dermed med på å finansiere Reagans under
skuddsbudsjetter. 

Det er ikke sosiale tiltak Reagan bruker pengene 
til, men til opprustning, stjernekrig og finansi-

. er ing av angrep mot det fattige folket i Nicaragua. 

Høyre og DNA-ledelsen vil ikke bruke disse pengene 
til beste for folk i Norge. Ikke til 6-timersdagen, 
ikke til skoler og eldreomsorg, ikke til kommunene 
som blir stadig fattigere. 

Men det vil RV! 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Den STORE privatiseringa har vi bare sett begynn
elsen på: Egenandelsystemet! 

Dette starta under forrige DNA-regjering, og Høy re 
har fulgt godt opp . Fostervollutvalget (DNA) anbe
falte , l'at det i større grad skal kreves betaling, 
særlig for dffentlige tjenester og ytelser som mot
takeren kan velge om de vil bruke eller ikke. Det 
bør tilstrebes en så høy egenandel at eventuelle 
brukere også tar tilstrekkelige hensyn til kostnad
ene når de gjør sitt valg." 

RV sier: Helse- og sosialvesenet i Norge skal dekke 
folks behov, og være gratis! Det skal ikke være pe
ngepungen til den enkelte som avgjør h~em som får 
hjelp! 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

En kynisk valgdiskusjon! 

Det står 14 300 i registrert sykehjemskø. 2/3 er 
over 8 0 år. Høyre vil bygge 1000 plasser i året. 
DNA-ledelsen vil bygge 1500 plasser fra 1989. Med 
DNA blir den nåværende køen borte i år 2000, med 
Høyre i år 2005. Dette er hva de krangler om. 

Dette er kynisme som en skal leite lenge etter. 
De prater om gamle, sjuke mennesker som har et. 
enormt behov for hjelp, som om de var tør~e tall 
- en utgiftspost - gjenstander. 

Hvis H og A ville, kunne de fjerne denne køen i 
en håndvending. Det ville koste bare 4,5% av Nor
ges valutareserver. Eller det samme som Norges 
Banks nybygg ... 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valg a llianse. 

Det er mange arge kvinnfolk i det~e landet. Kvinnene 
har tatt kampen opp mot pornoen. Kvinnene krever og
så 6 timers normalar beidsdag! 

Omtrent halvparten av de sysselsatte i dag er kvinn
er. Men nesten halvparten jobber deltid. 8-timersda
gen stenger tusenvis av kvinner ute fra heldagsarb
eid og lønn. Og bare 25% av barna har daghjemsplass! 
Kvinner har de mest ubekvemme arbeidstider, og slit
er i tillegg med enorme mengder privat omsorgsarbeid. 
Samfunnet har ikke tatt konsekvensen av at kvinner 
nå er i yrkeslivet. Kvinner krever 6 timers normal
arbeidsdag med fwll lønnskompensasjon! 

RV vil fremme lovfortlag om 6 timers normalarbeids~ 
dag på Stortinget. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 
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Sjøl valgløftene er ikke nok! 

Ledelsen i DNA lover en kraftig innsats i daghjems
utbygginga. Hva er det de lover? 

Nå har 25% av barn under skolealder daghjemsplass. 
Ca. 260 000 har n ingen plass. Det står 150 000 barn 
i en registrert k~. DNA vil bygge 10 000 plasser i 
året fra 1989~ Da blir den nåværende køen borte i 
år 2000, og dagens unger er ca. 15 år. Med Høyres 
tempo vil de være ca. 20 år. 

Ingen av dem,:, sier noe om hva slags plasser. Det bl
ir vel korttidsplasser som nå. Ingen sier noe om 
priser. De går vel opp som nå. Og forutsetninga for 
denne "krafti<lje utbygginga" er at det blir det som 
DNA-ledelsen kaller "økonomisk vekst", og at folk 
ikke skal gå opp i lønn. 

RV sier: Barnehager er til for barn! Alle barn sku
lle ha rett til daghjemsplass. Den skulle være gra
tis, slik at alle kunne bruke den! 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Nå er det valg. Derfor bekymrer Høyre og DNA-ledel
sen seg for kvinnene. Fordi kvinnene tar seg av 85% 
av eldreomsorgen i landet, og sliter tungt med det? 
Feil! De er bekymra over at vi blir bare to voksne 
damer pr. gammel person over 80 år i år 2000. For 
hvordan skal vi da rekke all pleien? 

Vil de dermed bygge ut det o~fentlige hjelpeapparat
et? Ja, men bare med noen ører i forhold til hva som 
trengs. Regner de med at kvinner er så seigliva at 
vi fortsatt skal stå for de 85%? Eller venter de til 
strikken ryker? 

Nå må det gjøres noe, både for kvinnenes skyld og 
for de eldres skyld. Det minste Høyre og DNA-ledel
sen kan gjøre, er å gå inn for å bevilge 4,5 milli
arder kroner for å få bort sykehjemskøen. Om ingen 
andre gjør det, så skal i alle fall RV sørge for å 
foreslå dette på Stortinget. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Høy~e-regjeringa har vist at den fører en politikk 
mot vanlige folk. Ledelsen i DNA kommer nå med sto
re løfter og velgergarantier. 

RV gir gratis bort RVs velgergaranti om hva DNA
ledelsen vil si etter valget, hvis vi får en DNA
regjering: 

- Valgløftene kan ikke holdes. Forutsetningene er 
ikke lenger til stede. 

- Flere arbeidere har krevet og fått høyere lønn, 
og vi sa klart fra om at dett~ ville ødelegge 
grunnlaget. 

- Konjunkturene er endra. 
- Oljeinntektene går nedover. 

Høyre rakk å gjøre ødeleggelser, flere enn vivat 
klar over, så desverre ... 

- Men næringslivet skal få sihe 20 milliarder. 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 

Slik regner myndighetene ut det de kaller vekst: 

En skole har 100 elever. De har tilsammen hundre 
blyanter. Skolen får 100 elever i tillegg. De får 
10 ekstra blyanter. Myndighetene sier at skolen 
har hatt en blyantvekst på 10%. 

Slik er det med bl.a. eldreomsorgen: Myndighetene 
sier vekst. Behovene forteller om nedskjæring. 

RV godtar ikke myndighetenes triksing med tall. 
Bevilg det som skal til for å dekke behovene! 

Hilsen Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianse. 
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