
Du har retten til å stemme, men har du rett til å bestemme. Du vil bli bedt om 
å sikre en av dem statsministerjobben. Det du trenger er en ny politikk. 
Dine og andre folk sine krav har en egen evne til å stoppe på yttersida av 
Stortingsdøra. RV vil sørge for at de kommer innenfor. 
Det eneste nye som kan skje ved valget er at Rød Valgallianse blir represen
tert på Stortinget. Det vil merkes. Da vil du se den STORE forskjellen. 

- Flere jobber! 
* RV går hardt ut mot nedleggingspolitik
ken. Norge trenger ikke færre, men flere ar
beidsplasser. Vi sier: folk må sloss for ar
beidsplassene sine. RV vil straks reise for
slag om forbud mot nedlegging av statlige 
arbeidsplasser med mindre nye arbeidsplas

Horten Verft. FOTO: NTB ser etableres. 

-
RV-leder Jahn Arne Olsen vil skyve J orun Gulbrand-
sen inn på Stortinget. FOTO: ANNE BRITT KILVIK 

6-timers normal
arbeidsdag 
* 70% av RVs førstekandidater er kvinner. 
Vi garanterer at RV straks vil reise forslag 
om 6 timers normalarbeidsdag med full lønn
skompensasjon. 

Fattig-Norge 
* Det er en skam at det finnes fattigdom i 
olje-Norge. pengene må brukes for å sikre 
kommunenes og fylkenes økonomi, til helse 
og sosialsektoren, og til å skaffe folk jobb. 
Invester i arbeidsplasser, utdanning og 
forskning i Norge. Nei til planene om å bruke 
oljemilliardene til utenlandsetableringer av 

Korridorpasienter i Olje-Norge. FOTO: BERNT E1OE norske bedrifter. 

Det eneste nye 
som kan skje i 
høstens Stor

tingsvalg er at 
Rød Valgallianse 
blir representert. 

Bryt Gro-Kåre
alliansen, 
stem RV! 

FOTO : 

ANNE BRITT KILVIK 
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Grete Lill Ryeng, 
industriarbeider, Kirkenes 
- Stopp industriraseringa. 

Nordland: '---

Arna Meisfjord , 
lærer, Leirfjord 
- Det beste fredsarbeidet er 
solidaritet ~ Støtt Afghanistan 
og Nicaragua. 

Nord-Trøndelag : 

Vidar Grøtting, 
bygningsarbeider, Verdal 
- LO-ledelsen krevde O ved 
tariffoppgjøret.på tide å kreve 
ny LO-ledelse. 

Sør-Trøndelag: 

Astrid Holm, 
fritidsleder, Trondheim 
- Gratis daghjem til alle barn. 

Møre- og Romsdal : 

Erling Hagen, 
lagerarbeider , Kristiansund 
- RV er mot enhver utplas
sering og bruk av atomvåpen i 
Norge i krig som i fred. 

Sogn og Fjordane: 

Berit Hatteberg, 
Florø 
- Bort med egenandelene i 
helse- og sosialvesenet. 

«Ap har lagt 20 milliarder på næringslivets 
bord.» Slik lød kommentaren i Arbeiderbladet et
ter at Gro Harlem Brundtland hadde lovet å bruke 
10 milliarder på utenlandsetableringer av norske 
bedrifter, og lovet å bruke 10 milliarder mer en 
Høyre innenlands - de neste 4 årene. A rtikkel
forfatteren uttrykte også håp om at dette ville 
tenne grunnplanet i Ap til «å gå ut og forklare at 
den sosialdmokratiske kapitalismen best admi
nistreres av de opprinnelige arkitekter.» 

Willoch-regjeringa lover i Langtidsprograr 
for 1986-8 9 at arbeidet for sikre den pt 
eiendomsretten må fortsette. Arbeiderparti 
ikke være dårligere, og typisk for den ånden 
nå rår blant toppene i LO og Ap, kan følgene 
talelse fra LO-sekretær Jan Balstad være: 

Tvang inot arbeidsfolk 
På LO-kongressen i vår ble det lagt fram en 
undersøkelse som var foretatt blant LO
medlemmer. Der sa 52% at de var helt ue
nig i forslag som betyr begrensinger av 
streikeretten (14% for) . 50% var helt enig i 
at streikeretten ikke er reell når regjeringa 
raskt griper inn med tvungen lønnsnemd 
(7% uenige). 
Siden Willoch-regjeringa overtok i 1981 
hadde de, til mai 1985, brukt tvungen lønn
snemd 7 ganger. 
Fra 1977 til 1981 , da Ap satt med makta, 
brukte de tvungen voldgift 20 ganger! 

RV er for den frie forhandlings- og strei
keretten, og avviser slike tvangslover mot 
arbeidsfolk. 

Med USA og atomvåpen 
Den norske forsvarspolitikken bygger på at 
Norge er underlagt USAs atomparaply. Det 
betyr at atomvåpen kan brukes mot tropper 
og steder i Norge. Det var Ap som kjempet 
igjennom det norske medlemsskapet i NA
TO og også den norske atompolit ikken. I 
dette er Ap og Høyre helt enige. 

RV vil bryte med denne politikken. Vi øns
ker et styrket forsvar av Norge. Dette for
svaret må være uten atomvåpen. 

Omstilling til arbeidsløshet 

«Omstilling» vil være et av de orda du vil få 
høre mest i valgkampen . Og omstillinga er 
allerede i full gang. Fra 1981 er det blitt 
48 000 færre arbeidsplasser i privat sektor. 
Arbeidsløsheta har økt fra 28 400 i 1981 til 
46 000 i mai 1985, og like mange på sys
selsettingstiltak. 
DNA har gjort sysselsettinga til et av ho
vedspørsmåla i valgkampen, og kritiserer 
med rette Willoch-regjeringa sterkt for den
ne politikken . 
Men hva gjør DNA når arbeiderne tar opp 
kampen mot denne utviklinga? Hva gjorde 
DNA da Syd-Varangerarbeiderne aksjoner
te for arbeidsplassene og lokalsamfunnet? 
De oppfordra Syd-Varangerarbeiderne til å 
legge ned aksjonen! 
Hva gjorde DNAs stortingsgruppe da Wil
loch-regjeringa la fram forslag om delvis pri
vatisering av Jernverket i Mo i Rana? DNA 
aksepterte at 20% av aksjene i den omgan
gen gikk til Elkem, men viktigst av alt, de 
var ikke villig til å støtte hele Mo-samfun
nets krav om reforhandling av avtalen! 

RV krever forbud mot nedlegging av ar
beidsplasser i bedrifter der staten har ak
sjemajoriteten. Ingen omstilling uten at al
ternative arbeidsplasser er etablert. 

«Vi må innta en langt mer bedriftsvennlig 
ning . Det skal lønne seg å starte og drive bi 
ter som gir arbeidsplasser. Vi må ta vare ~ 

La de gamle blø 

I dag står 14 300 i sykehjemskø. I de siste 
årene har det blitt bygget 400 nye plasser 
hvert år. 
Regjeringa lover nå 1 000 nye plasser hvert 
år. Ap lover 1500. Med den farta vil Høyre 
bruke 15 år på å fjerne køen, Ap vil bruke 10 
år. Da har vi ikke tatt med at antallet eldre 
pleietrengende vil øke kraftig mot år 2000, 
antallet eldre over 80 år vil øke med 40 000. 
Dette er altså en politikk for fortsatt slit og 
elendighet for tusenvis av eldre og pårøren
de. 

RV har slått fast at det trengs 4,5 milliarder 
kr. for å fjerne sykehjemskøen. Vi sier: bevilg 
disse pengene nå! 

Solidariteten og pengesekken 
Både Høyre og Ap er mot apartheidsystem
et i Sør-Afrika, men ingen av dem er villig til 
å iverksette en handelsblokade av rasiststa
ten. De argumenterer med at det ikke er 
noen vits, for andre vil ta over dersom vi går 
til handelsboikott. Her velger de rederprofit
ten framfor solidariteten - på tross av at 
frigjøringsorganisasjonene gjentatte ganger 
har oppfordret til boikott . 

RV krever ensidig norsk boikott av all han
del med Sør-Afrika. 

Kapitaleksport - utbytting 
I programmet til Ap lover de å opprette et 
statlig utviklingsfond finasiert av oljeinn- ' 
tektene . Det skal bl.a. brukes til «å sikre 
norske eierinteresser i utenlandsk nærings
liv.» Nå har Ap lovt å bruke 10 milliarder 
kroner i utlandet de neste 4 årene. W il
loch-regjeringa har allerede satt av 500 mil
lioner kroner til dette formålet i 1985, og 
lover at de skal bevilge like mye som Ap, 
d~rsom erfaringene fra 1985 er positive. 
Men de «glemmer» å fortelle hva dette 
egentlig betyr. F.eks. la Helly Hansen ned 
bedrifter i Norge for å flytte def}l t il ut
landet. Viking/Askim gjorde det samme de 
de etablerte seg i Brasil . Utflagginga av 
norske skip er også eksempel på norsk 
utenlandsetablering. 
Det er også grunn til å minne om at disse 
pengene skal brukes til utbytting av folk i 
den tredje verden, og at norske kapitalin
teresser vil bli nærmere knyttet til den inter
nasjonale storkapitalen sine interesser. 
RV krever at oljepengene brukes til å styr
ke kommunenes og fylkenes økonomi, til 
helse og sosialsektoren, og til å skaffe folk 
jobb: Invester i arbeidsplasser, utdanning 
og forskning i Norge. Vi er helt for å bruke 
penger i utlandet, men da som hjelp og støt
te til de landene som forsøker å fri seg fra 
det internasjonale utsugersystemet. 

En boligpo 
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kalte «grunderne» - vi er avhengig av at det 
artes nye bedrifter. Og vi må selge norsk næ
ilgsliv internasjonalt. 2 milliarder årlig til mar
~dsføring er et minimum.» 

ette valget vil de to partiene forsøke å framstil
politikken deres som ild og vann - de heftige 
dduellene mellom Gro og Kåre vil bli gjentatt. 
en la oss se bak fasaden. Der er byggverket li
~ elendig. 
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Ingen «skål for den lille forskjellen». På 
denne sida finner du eksempler som viser, 
hva forskjellene mellom Høyre og Arbei
derpartiet virkelig består i, og hva RV vil 
stille opp med mot dette. 

FOTO: ANNE BRITT KILVIK 

Aud Oppedal, 
vaskeriarbeider, Bergen 
- Nei til fattigdom i olje-
-Norge: Mer penger til kommu-
nene og fylkene. 

Rogaland: 

Mette Møllerup, 
repromontør, Stavanger 
- Bruk oljepengene for å dek
ke folks behov - ikke til uten
landsetableringer. 

Vest-Agder: 

Lisbeth Reed, 
· telemontør, Kristiansand 

- Mot privatisering av stats
bedrifter. 

Aust-Agder: 

Gro Ladegård, 
snekker, Froland 
- Alle arbeidsløse må få rett til 
arbeidsløshetstrygd. 

Telemark: 

Grace Romsland, 
sykepleier, Skien , 
- Kraftig opprusting av det 
sivile beredskapsarbeidet. 

Vestfold: 

Kristin Ingebrigtsen, 
sykepleier, Tønsberg 
- Nei til statlig rasisme - vekk 
med innvandringsstoppen. 

.... 
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Arild Nedremo, 
industriarbeider, Vest fossen 
- Nei til skattelette for rikfolk 
skattefrih et for inntekter unde~ 
60000. 

Oppland: 

Siri Pernille Øverli , 
nestleder i RV, 
agronom, Reinsvoll : 
- Innfør ei s tøtte- og garanti
ordning for nedleggingstrua 
gardsbruk. 

Hedmark: 

Erik Kristiansen, 
heismontør, Hamar 
- Sett husbankrenta ned 
til 5 %. 

Akershus: 

Kjersti Ericsson, 
leder i AKP (m-1) 
psykolog, Asker 
- Norge trenger sosialismen. 

Østfold: 

Erik Tveiten, 
arbeidsløs, Moss 
- Stol ikke på DNA, det har vi 
lært her i Østfold. 

I 

Utgitt av 
Rød Valgallianse 
Ansvarlig utgiver: 
Jahn Arne Olsen 
Postboks 211 , Sentrum 
0103 Oslo 1 

Opplag: 150 000 

RV, dralø1alter: 
Om RV blir representert på Stortinget etter vaiet til hausten, vil partiet straks leggja fram desse vedtaksforslaga: 

1. Forbod mot nedleg
ging av arbeidsplas
sar i bedrifter der 
staten har aksjema
joriteten. Ingen om
stilling utan at alter
native arbeidsplassar 
er etablert. 

2. Endring i arbeids
miljølova slik at leng
da på normalarbeids
dagen blir på 6 timar. 

3. 50 millionar til våpen 
til motstandsrørsla i 
Afghanistan. Nicara
gua som hovudsamar
beidsland for norsk 
u-hjelp. 

4. Alle eigenandelar i 
helse- og sosialvese
net skal bort. 

Kapitali.smen er 
et brennende hus 

I dag er det over 200 000 mennesker som lever under 
fattigdomsgrensa i Norge. Hver eneste dag bæres 3-4 

mennesker ut av leiligheten sin i Oslo - de har dødd der -
ensom og aleine. Nærmere 50000 er helt arbeidsløse , og like 
mange er på sysselsettingstiltak. Det er ca. 15 000 som står i 

sykehjemskø. Og over hele landet sloss folk for å berge 
arbeidsplassen sin. Så kom ikke og fortell oss at kapitalismen er 

et effek tivt og bra system for vanlige folk . 

- Og ikke n ok med det. Norge er jo som en oase å r egne i en 
verden som nå likner mer og mer på en ørken. I fjor døde ca. 25 
millioner mennesker av sult. Legg sammen befolkninga i hele 

Skandinavia og pluss på noen millioner til. Tenk deg at disse dør 
i løpet av ett år. Det er faktisk dette som skjer, 

bare på andre deler av kloden. 

Landene i den tredje verden er så forgjeldet at de nærmest 
bruker all valuta til å betale renter og avdrag til den rike verden. 

Norge har 100 milliarder kroner saltet ned i utenlandske 
banker. 600 millioner får vi i renter hver måned. Det er langt 

m er enn vi gir i u -h jelp . Vår holdning til den tredje ver den er 
som 

om skjære halen av hunden for å gi den noe å tygge på! 

Tar vi med at kapitalismen holder på å forgifte jorda og sende oss 
utfor et stup vi ikke vil klare å kravle oss opp fra, og tar vi med 

alle de millionene .som lever i land som er utsatt for 
imperialistiske erobringskriger, sa spør vi: Hvordan kan du tåle 

dette, hvordan kan du unnlate å være revolusjonær? 

Kapitalismen er et brennende hus. I dette huset står viJ 
Vi må rope: Gå ut! 

Kapitalismen er ikke et blivende sted for menneskeheten, , 
verken 

i Norge eller i andre land. Det gjelder å bygge seg et nytt hus, 
sosialismen. Bli med å berge det som berges kan fra flammene, 

og bli med på å bygge det nye huset! 

En stemme til RV er en stemme mot kapitalismen, for 
arbeidsfolk, for solidaritet og for rettferdighet. 

Finnes det noe bedre? 

5. Lovendring som si
krar alle som er 
meldt arbeidslause 
rett til trygd. 

6. Staten skal straks 
overfora 4,5 milli
ardar frå valutareser
vane til eldreomsor
gen for å fjerna sju
keheimskøane. 

7. Statlege garantiord
ningar for nedleg
gingstrua gardsbruk. 

Når RV kommer innenfor disse dørene vil dere merke den 
store forskjellen i norsk politikk. Vi er lei av pratet om mo
derasjon og nedskjæringer. Vi kommer til å ta utgangs
punkt i folks behov - ikke i kapitalistenes, sier førstekandi
daten på Oslo-lista, Jorun Gulbrandsen og Jahn Arne Ol
sen, leder i RV og førstemann på lista i Troms. 

-FOTO : ANNE BRITT KI LVIK 

RV valgkamp '85 Abonner på 
KLASSEKAMPEN 

Gi en slant til RV's valgkamp: 
Postgiro 212 97 99 

R ød Valgallia nse, postboks 211, Sentrum, 
0103 Oslo 1, tlf. 02/3842 80 

□ 1 år kr. 940 Lørdagsavisa: 
□ ½ år kr. 475 D 1 år: kr. 235 □. ½ år: kr. 120 
□ kvartal kr. 24 5 
□ 1 måned kr. 100 

Klassekampen, Salgsavdelinga, 
Boks 83 Bryn, 0611 Oslo 6 

Kryss av for ønsket abonnement. 

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

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

Postnr./sted: .. .. .. . ... . .. ... . ....... ...... ... ...... Telefon: .. .... ...... . 
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Willoch-regjeringa lover i Langtidsprogrammet tir såkalte «grunderne» - vi!'avhengig av at det 
for 1986-89 at arbeidet for sikre den private startes nye bedrifter. Og vi må selge norsk næ-
eiendomsretten må fortsette. Arbeiderpartiet vil ringsliv internasjonalt. 2 milliarder årlig til mar-
ikke være dårligere, og typisk for den ånden som , kedsføring er et minimum.» 
nå rår blant toppene i LO og Ap, kan følgende ut
talelse fra LO-sekretær Jan Balstad være: 
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,men best admi
.itekter. » 

«Vi må innta en langt mer bedriftsvennlig hold
ning. Det skal lønne seg å starte og drive bedrif
ter som gir arbeidsplasser. Vi må ta vare på de 

I dette valget vil de to partiene forsøke å framstil 
le politikken deres som ild og vann - de heftige 
ordduellene mellom Gro og Kåre vil bli gjentatt. 
Men la oss se bak fasaden. Der er byggverket li
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La de gamle blø 

I dag står 14300 i sykehjemskø. I de siste 
årene har det blitt bygget 400 nye plasser 
hvert år. 
Regjeringa lover nå 1000 nye plasser hvert 
år. Ap lover 1500. Med den farta vil Høyre 
bruke 15 år på å fjerne køen, Ap vil bruke 10 
år. Da har vi ikke tatt med at antallet eldre 
pleietrengende vil øke kraftig mot år 2000, 
antallet eldre over 80 år vil øke med 40000. 
Dette er altså en politikk for fortsatt slit og 
elendighet for tusenvis av eldre og pårøren
de. 

RV har slått fast at det trengs 4,5 milliarder 
kr. for å fjerne sykehjemskøen. Vi sier: bevilg 
disse pengene nål 

Solidariteten og pengesekken 
Både Høyre og Ap er mot apartheidsystem
et i Sør-Afrika, men ingen av dem er villig til 
å iverksette en handelsblokade av rasiststa
ten. De argumenterer med at det ikke er 
noen vits, for andre vil ta over dersom vi går 
til handelsboikott. Her velger de rederprofit
ten framfor solidariteten - på tross av at 
frigjøringsorganisasjonene gjentatte ganger 
har oppfordret til boikott. 

RV krever ensidig norsk boikott av all han
del med Sør-Afrika. 

Kapitaleksport - utbytting 
I programmet til Ap lover de å opprette et 
statlig utviklingsfond finasiert av oljeinn- • 
tektene. Det skal bl.a. brukes til «å sikre 
norske eierinteresser i utenlandsk nærings
liv.» Nå har Ap lovt å bruke 10 milliarder 
kroner i utlandet de neste 4 årene. Wil
loch-regjeringa har allerede satt av 500 mil
lioner kroner til dette formålet i 1985, og 
lover at de skal bevilge like mye som Ap, 
d~rsom erfaringene fra 1985 er positive. 
Men de «glemmer» å fortelle hva dette 
egentlig betyr. F.eks. la Helly Hansen ned 
bedrifter i Norge for å flytte dem til ut
landet. Viking/ Askim gjorde det samme de 
de etablerte seg i Brasil. Utflagginga av 
norske skip er også eksempel på norsk 
utenlandsetablering. 
Det er også grunn til å minne om at disse 
pengene skal brukes til utbytting av folk i 
den tredje verden, og at norske kapitalin
teresser vil bli nærmere knyttet til den inter
nasjonale storkapitalen sine interesser. 
RV krever at oljepengene brukes til å styr
ke kommunenes og fylkenes økonomi, til 
helse og sosialsektoren, og til å skaffe folk 
jobb: Invester i arbeidsplasser, utdanning 
og forskning i Norge. Vi er helt for å bruke 
penger i utlandet, men da som hjelp og støt
te til de landene som forsøker å fri seg fra 
det internasjonale utsugersystemet. 

En boligpolitikk for sosialkontorene 
Eksplosjonen i boutgiftene skyldes renteøk
ninga på husbank-lån, en kraftig reduksjon i 
nedbetalingstida, og at den gamle ordninga 
med momsrefusjon på boliger er fjernet. 
I dag er husbank-renta på 12% og nedbeta
lingstida 30 år. Ap lover å senke renta til 
10,5% på husbank-lån og med 1 % på and
re lån. De lover å øke nedbetalingstida til 40 
år. 
Husk: Det var Ap som i 1981 satte opp hus
bankrenta fra 7 ,5 til 10,5% - og reduserte 
nedbetalingstida til 26 år. 

RV krever en husbank-rente på 5-6%, ei 
nedbetalingstid på 75 år, og at momsen 
fjernes på boliger. 

Egenandeler - ja, takk 

I mai bestemte stortingsflertallet at ege
nandelen ved legebesøk skulle heves til 48 
kr. Ap stemte imot økninga fra 45 til 48 
kroner. Større forskjell er det ikke. 
Den tidligere AP-statsråden A. J. fostervoll 
ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som slo 
fast at det i større grad skal kreves betaling 
for helse- og sosialtjenester. «Det bør til
strebes en så høy egenandel at eventuelle 
brukere tar tilstrekkelig hensyn til kost
nadene når de skal gjøre sitt valg»! 
Egenandelene har økt i Willochs regjerings
tid, men de er ikke oppfunnet av Høyre. Det 
var f.eks. Ap som innførte egenandeler på 
reiser ved legebesøk og på blå resept. Pen
gepungen skal altså avgjøre om folk skal 
benytte h~lse- og sosialtilbudet. Om det er 
de to partiene enige. 

RV vil ha bort egenandelene i helse- og so
sialsektoren. 

6-timersdagen i år 2030? 

Kravet om 6 timers normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon har samlet store 
deler av fagbevegelsen og nesten hele kvin
nebevegelsen. Den vil gjøre det mulig for 
kvinner å ha full jobb, den vil etter delinga 
av omsorgsarbeidet i familien, den vil gi folk 
mer fritid og sørge for at folk ikke går ned i 
lønn ved arbeidstidsforkortelsen. 
Høyre sier at vi ikke har råd til 
6-timersdagen, og at de vil redusere ar
beidstida til 37,5 timer innen 1990. Når et
ter år 2000 de vil innføre 6-timersdagen 
sier de ingenting om. 

RV vil, om vi blir representert på Stortin
get i år, straks reise forslag om at normalar
beidsdagen ikke skal overstige 6 timer. 

Ingen «skål for den lille forskjellen». På 
denne sida finner du eksempler som viser, 
hva forskjellene mellom Høyre og Arbei
derpartiet virkelig består i, og hva RV vil 
stille opp med mot dette. 
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