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Jorun fra RV på Stortinget? 
Hvem ska l re ise homosak på Stort inget etter 
Wenche Lowzow? Det skal Rod Valgalli anse . 
På første plass på lista står Jorun Gulbrand
sen, på andre plass står Liv Finstad, eneste åp
ne lesbiske bystyrerepresentant. Jorun og Liv 
vil ta opp arven etter Wenche Lowzow. 

RV mener at homofili IKKE er en privatsak. 
RV oppfordrer sine medlemmer til å stå åpent 
fram. fordi de mener at synliggjøring er med på 
å alminneliggjøre homofili og bryter ned for 
dommene. På Stortinget vil RV fremme lovfors
lag som tar sikte på å fjerne all diskriminering 
av homofile og lesbiske i lovgivningen, de vil gå 
inn for at det blir satt ned et offentlig utvalg 
for å se på homofiles og lesbiskes situasjon i 
samfunnet, og de vil holde en nær kontakt med 
organisasjonene for aktivt å kunne fremme sa
ker som er viktig for homofile . RV ønsker å be 
vilge de nødvendige midlene til informasjon ,19 
arbeid for ii hekjr.mpti uthrcdelsen o~ skad P 
virkningene av AIDS . RV tar ,1 v \; ta \HI !, :i d,in 

bre nnemerk ingen av homofi le som det har vært 
tendens til i massemedias omtale av AIDS. 

Men har RV mandatsjanse 7 Er det noe vits i 
å stemme på RV? Jorun Gulbrandsen må ha 
4-6000 stemmer mer enn RV fikk ved kommu• 
nevalget 19B3 for å komme inn på Stortin get. 
Ved forrige stortingsvalg tok Hoyre sisteman
datet i Oslo. Jorun er en utfordrer til Hoyres 
Anders C. Sjaastad. Pål Atle Skjervengen fra 
Fremskrittspartiet er en annen. Hvem vil du ha 
av Jorun, Anders og Pål? Svaret er enkelt, me
ner vi. 

Men kan RV virkelig få 4-6000 stemmer mer 
enn i 19B3? Dette er jo en stor økning? RV gikk 
40% fram ved forrige valg, i år må vi gå 100% 
fram. Det vil si at hvis alle som stemte RV sist 
får med seg en ny RV-stemme, er mandatet mu
lig . 

Mdnge foler at det eneste nye som kan skje 
aPd SI01tingsvalget i år er at Jorun fra RV kom-
111r.1 inn, mr.d Liv på varaplass. 
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Fest 
Møt Jorun og li11 

lørdag 31.8 kl. 20.00 

i Folkets Hus, sal C. 

Kultur, RV-video'n, dans. 

rN-gruppa for homofile og le$bi$ke 

\/i sakser fra RV-avisa: 

Kim Friele 

- Det rikspolitiske liv er 
en jungel der alle lurer på 
alle. Jonm Gulbrandsen 
har sin integritet i behold, 
og så sant ikke systemet 
riper henne i lakken, tror 
jeg homsene vil følge med 
på hennes politiske lass. 

Kim Friele er leder av Del 
Norske Forbund av 1948. I år 
gir hun sin slemme lU Jorun 
Gulbrandsen og Rød Valgalli
anse. 

- All min erfaring viser al 
reell gjennomslag i saker 
som angår homofUe kommer 
som resultat av enkeltperso
ners innsats. ,Jeg leter eller 
en politiker •om fordeler eller 
rettferdighet - ikke eller 
egennytte. Det gjør bare en 
politiker som har res pek l for 
sin egen integritet. Denne 

gangen satser jeg på .Jorun. 
nettopp fordi jeg ser delte i 
henne. Uenigheter med deler 
av Rød Valgallianses politikk 
blir derfor i dette perspekti
vet uvesentlig for meg. 

- Htia mener du rr drt 
t>iktigslr i homsrka mp,·n i 
d,1gt 

- Del må utvilsomt være å 
verne om de rettigheter vi 
har tilkjempet oss. Jeg tror 
ikke så mye på framgang når 
jeg ser på ele politiske 
strømningene i r�uropa. Ta 
f.eks den religiøst"' funrla
mcnt.a.lismt>n. Jr-g SPr klan• 
likht>tstegn med fascism,•n 
l h•t v1rkt•r ::-001 on1 behovet 

for autoritet og synd�bukker 
"kl'r, <fprfor går noen til Carl 
l Hagen - andre til Hrat
terud. Jorun ,,r bPvi!-ist på dis 
st� tingene. Hun ser alvon�t. 
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