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~v MERETE JÅSUND 

-lvilken setning tror du har blitt 
Jjentatt flest ganger av politikerne 
>å Stortinget siden forrige valg? Vi 
,ar ikke ført nøyaktig statistikk, 
nen skulle vi deltatt i gjettekon~ 
:urransen, ville oddsene vært 
1anske bra om vi satsa på følgen
le: «Vi må bedre landets konkur
anseevne». 
Og enhver som har hørt Kåre Wil

::>ch eller Gro Harlem Brundtland 
1å Dagsrevyen vet at det er sånne 
olk som oss, som truer konkur
anseevnen aller mest. 

- A kreve høyere lønn, så folk kan 
betale de økte utgiftene sine, 
svekker konkurranseevnen. 

- A ha gratis helsestell og skole
gang, uten egenandeler, svekker 
konkurranseevnen. 

- A investere i skolen, så folk kan få 
skikkelig utdanning og jobb, eller i 
gamlehjem til de eldre, fører til in
flasjon og da svekkes også kon
kurranseevnen. 

Kort sagt; å gi folk i Norge økt vel- , 
ferd og en tryggere framtid, svekker 
konkurranseevnen. Derfor skjæres 
del ned på offentlige tilbud, ege
n~ndeler innføres og arbeidsplasser 
nedlegges. Og i land etter land i hele 
Europa messer politikerne den sam
me trylleformelen og fører den sam
me politikken. 

Konkurranseevnen er 
en bløff! 

Men skal noen vinne i en konkurran
se, så må andre tape. Derfor er kam
pen om konkurranseevnen er bløff, 
som ikke kan løse de økonomiske 
problemene kapitalismen sliter med. 
Klarer Norge å styrke seg i konkur
ransen blir det på bekostning av and
re lands økonomi. 

Konkurransen, som ifølge både 
«rød» og blå politikere, er det som 
driver oss framover, er egentlig bare 
uttrykk for at vi lever i et samfunns
system der et lite mindretall sitter og 
bestemmer hva som «lønner» seg, 
uten å ta hensyn til hva som tjener 
vanlige folk best. I dag ser vi konse
kvensene av dette. Vi lever i en ver
den der 50 millioner dør av sult hvert 
år, der enda flere millioner går uten 
arbeid på tross av at oppgavene står i 
kø for å løses. En verden der øko
logiske katastrofer står for døra, og 
faren for verdenskrig øker. 

Men og et ser 
vi resultatene. Vi kjenner det fra Eng
land, der 9ruvene nedlegges, og nye 

tusener kastes ut i arbeidsløshet og 
_ usikkerhet. Eksemplene kan også 

hentes fra Frankrike, Tyskland eller 
Italia og Norge følger etter. For å kla
re seg i konkurransen må industrien 
omstilles, men ingen vil kunne garan
tere for at nye arbeidsplasser vil bli 
opprettet. Tyssedal har vist oss at re
sultatet lett kan bli en enda større ar
beidsløshet enn det vi har idag, og 
105 nye steder står på Høyres og 
DNAs dødsliste. 

Det er vi som får betale for dette. 
!?engene som trengs til omstillinga, 
tas verken fra valutareservene som 
nå er over 1 00 milliarder, eller fra de 
økte eierinntektene. Med trusselen 
om den svekkede konkurranseevnen 
over hodet, presses vi til å bøye kne 
og godta nye nedskjæringer. Vi ser 
det på skoler som raseres, fritids
klubber som legges ned, sjukehus
køer som vokser. Vi ser det på 
lokalsamfunn som . nedlegQeS, stor 
arbeidsløshet og voksende boligkø
er. 

Det er verken mangel på vilje eller 
penger som gjør dette. Når et lite 
mindretall styrer, vil alltid flertallet ta
pe. 

Valgallianse slåss for e annet 
samfunn, for sosialismen. Ikke som i 
Sovjet og Øst-Europa der . et lite 
mindretall har tatt makta, og under
trykker resten av befolkningen. Men 
som et system der flertallet får styre, 
ved at man i fellesskap oppretter en 
planøkonomi . Når folk i fellesskap tar 

ansvaret for økonomien og legger en 
plan for hva som skal produseres, vil 
ikke lenger overskudd til enkelt
personer være målet, men å produ
sere det folk trenger. I dag avspises 
vi med en stemmeseddel i handa, an
net hvert år, men har ingen innflytel
se over den politikken som blir ført . 
Dette kalles demokrati. Under sosia
lismen vil forholdene legges til rette 
for at folk sjøl skal ta over styringa. 

Sosialism eA i N.or_ge må by g.e på de 
demokratiske tradisjonene vi tross 
alt har, vi må ha pressefrihet, rett til å 
danne organisasjoner og partier, 
streike og demonstrasjonsrett og frie 
uavhengige fagforeninger. Men de
mokratiet utvides slik at hele befolk
ninga gjennom sine lokale enheter er 
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med i en kontinuerlig prossess som 
diskuterer, bestemmer hva som skal 
produseres og hvordan det skal for
deles. Dette er et virkelig demokrati, 
der flertallet får ta alle viktige avgjø
relser. 

Sosialismens planøkonomi gir oss 
muligheten til å produsere det folk 
trenger, og med tanke på framtida. 

Sult, krig og økologiske katastrofer 
kan bekjempes om vi går sammen 
isteden for å konkurrere. A fjerne un
de"rtrykkingen av, klasser, kvinner, 
befolkningsgrupper og minoriteter, 
blir først mulig i et sånt samfunn, der 
folk i fellesskap organiserer, produ
serer og styrer. Derfor er RV for 
sosialismen, vi ønsker et samfunn 
der folk virkelig kan være frie. 

. 
Skolepengene varierer. Elevene på Frisørlinja betaler 1200 kroner for parykk. 

Av LEIF STEINHOLT 

Samtidig som de norske valuta
reservene har est ut til den vanvitt
ge sum av over 1 00 milliarder kro
ner, har det blitt innført ei rekke 
forskjellige former for skolepen
ger. 

Sprøtt, hva? Eller ledd i en plan
messig politikk? 

AP: EGENANDELSPARTIET 
I 1 981 sa Arbeiderpartiets davær
ende Kirke- og Undervisningsminis
ter Einar Førde: «Jeg vil vurdere en 
lovendring som gir fylkene en anled
ning til å pålegge elevene en 
egenandel av det skolegangen kos
ter.» 
Faktum er at AP åpna for ege
nandelene i skoleverket, som de 
også gjorde i helsevesenet da de 

hadde regjeringsmakt. Dette var 
starten på en politikk som gjør at ele
vene nå må betale for å gå på skole. 

I dag finnes skolepengene i mange 
forskjellige varianter rundt om i lan
det: Papir/kopipenger, materialpen
ger, utstyrspenger, og egenandel på 
skoleskyss. Noen fylker krever inn ei 
direkte avgift som fylket bruker som 
de sjøl vil. 

Det er altså stor forskjell på hva og 
hvor mye elevene betaler. Uansett 
er skolepenger et angrep på alle ele
ver, fordi det er med på å undergrave 
prinsippet om lik rett til utdanning . 
Skolepnger er også et brudd med 
Lov om videregående opplæring, 
som sier at «elever i offentlige videre
gående skoler betaler ikke skolepen
ger». Vi mener derfor at skolepenger 
er ulovlig. 

' -KAMP OM VERDIENE 
Skolepengene er en kamp om hvem 
som skal nyte godt av verdiene i 
samfunnet. Kapitalen og borgerska
pet har store planer om omstilling av 
norsk industri fram mot år 2000, for 
å øke sine egne overskudd. Samtidig 
som de vil legge om industrien innen
lands til bransjer de tjener mer på sjøl 
(som olje og data), vil de satse stort 
på å få norsk industri etablert i ut
landet. 
For å skaffe seg penger til dette, må 
de angripe folks velferdsgoder. Det 
er derfor skolepengene kommer. 

RV STØTTER 
SKOLEPENGEBOIKOTT 

I høst skal 1 60 000 elever ut i bo
kott av skolepengene. Skolepenge
boikotten har RVs fulle støtte. Kun 
gjennom at elevene sjøl kjemper kan 
skolepengene bli sli:ltt tilbake. Det 
har bl.a. elevene i Sør-Trøndelag be
vist. De aksjonerte og klarte å fjerne 
skysspengene. 

En RV-er på Stortinget vil være en 
konsekvent støttespiller til elevenes 
kamp. Ingen av de andre partiene er 
det: I desember i fjor fremma RV i 
Sør-Trøndelag forslag i fylkestinget 
om at «all tvungen betaling av mate
riellutgifter opphører på skolen». For
slaget fikk en stemme. RVs egen. 

En stemme på RV i Stortingsvalget 
er-en stemme for at kampen mot sko
lepenger kan bli ført videre innfor 
stortingets vegger. 

oved nsor: D f..._..1 
• 

Av CAMILLA HØST 

DNAs langtidsprogram gir oss 
svaret vi alle har venta på. Kapital
eksport må til for å redde norsk 
økonomi. DNA vil gi statlige til
skudd til bedrifter som vil etablere 
seg utenlands. Mens arbeidsløshe
ten her til lands er så stor som den 
ikke har vært siden 30 åra, vil altså 
DNA sponse bedrifter som vil 
basere seg på billig arbeidskraft, 
og utbytting av arbeidere i den 
tredje verden. 

Like ulogisk er selve arbeidsløs
heten. På tross av at en masse opp
gåver står uløste bl.a . i helsesektoren 
og i boligbygging, klarer en ikke å 
fjerne arbeidsløsheten. Nei, det 
Høyre og DNA gjør, er å krangle om 
hvem som bevilger mest til arbeids
markedstiltak, samtidig som de leg
ger storstilte planer for å rasere indu
strien. Tyssedal, Sulitjelma og Syd
-Varanger er bare en begynnelse. 

Og hva gjøres så for de arbeids
løse? Blir de satt til å løse disse opp
gavene. Nei da, de blir skyflet inn på 
de tusenvis av midlertidige skole
plasser og arbeidsmarkedstiltak som 
opprettes. 

Arbeidsløsheten rammer ungdom 
spesielt hardt. Mange går rett fra 
skole eller militæret og ut i arbeids
løshet, uten engang å ha rett på 
arbeidsløshetstrygd. 

Derfor vil RV bl.a. sloss for: 
- Forbud mot at statlige arbeids

plasser nedlegges hvis ikke alter
native arbeidsplasser er etablert · 

- At sysselsettingstiltak gjøres om 
til faste stillinger 

- At alle arbeidsløse skal ha rett til 
dagpenger så lenge de går 
arbeidsløse 

- At hvis en ikke har hatt tidligere 
inntekt, skal 3 x grunnbeløpet bru
kes som beregningsgrunnlag 

- Dagpenger skal utgjøre 90% av 
tidligere inntekt 

- Innfør 6-timers dag m/full lønn
skompensasjon 
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Marit Danielsen, 
18 år, tømrerlærling. 
4 . plass i Oslo. 

/ 

«RV står for aktivisme i kvinnekam
pen, og 70 prosent av RVs topp
kandiater i valget er kvinner. RV
jentene har stått i spissen for og dre-· 
vet fram kampen mot porno.» 

Kristin Selboe Bjørlykke, 
20 år, tømrerelev. · 
3 . plass i Sør-Trøndelag. 

«A velge å fortsette med kapitalisme, 
er det samme som å velge arbeids- · 
løshet, sjukehuskøer, bolignød og 
ufrihet. Sosialisme betyr at flertallet . 
ikke bare skal stemme, men 
bestemme. Sosialismen vil bruke 
ressursene til å dekke folks virkelige 
behov.» 

. Siri Andersen, 
23 år, barnehage 
assistent. 
2 . plass i Troms. 

«Kapitalismen har det kyniske men
neskesynet at folk er en utgiftspost. 
RV sier at ingen arbeidsplasser må 
legges ned uten at alternative 
arbeidsplasser er sikra. RV krever 
arbeidsløshetstrygd til alle arbeids
løse, uavhengig av om de har hatt 
inntekt tidligere.» 

Turid Hansen, 
21 år, postelev. 
3 . plass i Nordland, 

«Bare elevene sjøl kan hindre politi
kerne i å innføre skolepenger. RV 
støtter fullt ut skolepengeboikotten. 
En RV-er på tinget vil si at lik rett til ut
danning er jug når det er skolepen
ger, og at vi må satse på at ung
dommen får ei skikkelig utdanning.» 

H anne Indrehus, 
2 2 år, yrkesskoleelev, 
2. plass i Hordaland. 

«ÅV har brodd mot begge supermak
tene, og stiller seg konsekvent på de 
undertryktes side - i Latin-Amerika, 
Afghanistan, Sør-Afrika. RV forlan
ger handling - Stortinget må gi 50 
millioner til våpen til geriljaen i Afgha
nistan .» 

i Få jentene inni 
Av MERETE JÅSUND 

«Hvis pornografi hjelper for sek
suelle frustrasjoner, hvorfor gir 
man ikke da kokebøker til de sul
tende?». Mange har skjønt at por
noen bør vekk, og Rød Valgallianse 
er partiet som virkelig har gått i 
spissen for pornokampen. Det er 
lett å se at pornoen er et av de vers
te utslaga av undertrykkinga av 
jenter. 

Like lett er det ikke å oppdage all 
annen jenteundertrykking, men kik
ker vi i statistikkene ser vi at det er 
langt igjen før jentene får delta i sam
funnet på lik linje med gutta. 

Mens guttene dominerer i 280 
yrker, dominerer jentene bare i 30. 
Jenter velger fremdeles typiske 
«jenteyrker», som er dårlig betalt, på 
tross av at det blir viktigere og vikti
gere at jenter kan forsørge seg sjøl. 
Når mange jenter i tillegg må jobbe 
deltid for å klare både unger, husar
beid og jobb, sliter de det dobbelte 
av gutta og får elendig lønn for det. 

S amtid ig f o rte ller u kebladene o ss 
at det v iktigste i liv et er å b li mor. 
Sånn presses jenter til å ta seg av 
unger, sjuke og g amle når politikerne 
ikke bevilger penger t il barnehager 
og aldershjem. 

Over 70% av RVs førstekandida
ter er jenter. De veit hvor skoen tryk
ker. RV vil slåss for at jenter får en ut
danning som gjør dem i stand til å stå 

p å egne bein. J enter m å kvot eres inn 
i typiske «mannsyrker», og de typis
ke kvinneyrkene må vurderes opp. 
Utdanningene må legges inn under 
Lov om fagopplæring i arbeidslivet 
og føre fram til fagbrev, og lønna må 
økes. 

A få senka arbeidstiden til 6 timer 
daglig er et viktig krav, sånn at jenter 

0 

n til 
Av LEIF STEINHOLT 

Bildene flimrer over TV-skjermen 
kveld etter kveld: Mennesker på 
flukt fra krigens redsler, folk som 
har blitt drept i en krig de aldri 
ønska . Det er da det er lett å skru 
av strømmen. Stenge ute inntryk
kene som presser på, lage seg ei 
maske av kynisk likegladhet. Det er 
også en måte å overleve på. 

Men krigen og terroren er der. Og 
spørsmålet står der like forbanna: 
Hvordan skape fred i en verden herja 
av krig? 

Vårt svar er at krigen kommer på 
grunn av stormakters higen etter 
makt og kontroll over markeder og 
ressurser. I dag er det rivaliseringa 
mellom supermaktene USA og Sov
jet om hvem som skal være verdens 
herskende supermakt som er driv
krafta som kan hive oss ut i et ver-

• denskrigshelvete. Og det er super-

kan f å deltatt i arbeid på lik linje m ed 
menn, uten å slite seg ihjel med alt 
husarbeidet, - og ingen fritid. Man
ge partier har programfesta 6 timers
dagen, men ingen gjør noe med det . 
RV vil reise lovforslag om 6 timers
dagen straks vi er på plass på Løve
bakken. 

hanistanl 
maktene som står bak og trekker i 
trådene i mange av de krigene som 
foregår i dag. 

Derfor må en politikk mot krig stå 
opp mot USA og Sovjets forsøk på å 
vinne økt innflytelse. Vi må støtte alle 
lands rett til å være herre i eget hus, 
og frigjøre seg. 

Rød Valgallianse· krever at Stortin 
get gir 50 mill. kr. til den væpna fri
gjøringskampen mot Sovjet i Af
ghanistan . V i krever at Norge støtter 
Nicaraguas rett ti l sjøbestemmelse, 
og gjør landet til et hovedsamar
beidsland for norsk utviklingshjelp. 

Norge må gå til ensidig boikott av 
Sør-Afrika, og la PLO få opprette 
informasjonskontor i Norge. 

Rød Valgallianse går mot enhver 
utplassering eller bruk av atomvåpen 
i Norge i krig eller fred, og vil ha et 
sterkt uavhengig norsk forsvar 
utafor NATO. 
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