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Krav fra RV 
på Stortinget 
■ Forbudmot 

nedlegging av 
arbeidsplasser i 
bedrifter der staten 
har aksjemajoritet. 
Ingen omstilling 
uten at nye 
arbeidsplasser er 
etablert. 

■ Endring i 
arbeidsmiljø loven 
slik at lengden på 
normalarbeids
dagen blir på 6 
timer. 

■ 50 millioner til 
våpen til 
motstands
bevegelsen i 
Afghanistan. 
NicaraQua amn_""""i 
hovedsamar
beidsland for norsk 
u-hjelp. 

■ Alle egenandeler i 
helse- og 
sosialvesenet skal 
vekk. 

■ Lovendring som 
sikrer alle som er 
meldt, arbeidsløse 
rett til 
arbeidsløshets
trygd. 

■ Staten skal straks 
overføre 4,5 
milliarder kroner fra 
valutareservene til 
eldreomsorgen for 
å fjerne 
sykehjemskøene. 

- ■ Statlig 
garantiordning for 
nedleggings trua 
gardsbruk. 
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Liv Finstad (34) amanuensis 

FOTO: OLA SÆTHER 

Nummer to på RV's stor
tingsliste, Liv Finstad er 34 
år, og førsteamanuensis 
ved Institutt for krimino
logi og strafferett, Univer
sitetet i Oslo. I 1983 ble hun 
valgt inn som en av RVs to 
faste r epresentanter i Oslo 
bystyre. Finstad har sin 
bakgrunn først og fremst i 
kvinnebevegelsen. I begyn
nelsen av 70-åra var hun 
med å starte Nyfeministe
ne , og har i de siste år vært 

medlem av Kvinnefronten. 
Finstad har i flere år vært 
en av drivkreftene i arbei
det mot prostitusjon. Hun 
er dessuten engasjert i 
kampen for homofiles og 
lesbiskes rettigheter, og er 
- foreløpig - den eneste 
åpne lesbiske i Oslo bysty
re . Finstad sitter i di
striktsstyret i Oslo 
AKP (m-1 ), og er en av 
partiets offentlige talskvin
ner. 

Gulbrand Helleberg (43) bryggearbeider 
Nummer tre på RV's stortingsliste er Gul
brand Helleberg, 43 år. I 26 år har han job
ba i transpor t. Han sitter i styret i brygge
foreninga , har drevet aktivt solidaritets
arbeid i mange å r . Solidaritetsarbeidet 
har ført han til Palestina, Nicaragua, nå 
jobber han med boikott av sørafrikanske 
varer i Oslo-havnene. 

- Jeg ser fattigdommen gjennom rull
gardinene på Grønland. Mens lommeboka 
til A/S Norge stadig eser i finansminister
ens baklomme, blir skillet mellom fattig 
og rik bare større og større. Det er Gul
brand Helleberg, bryggearbeider i Oslo, 
som sier dette. - Vi må aldri glemme å 
påpeke dette fra Stortingets talestol. Og 
vi må aldri unnlate å fortelle hvordan 
gevinsten av vårt slit blir smugla ut Stor
tingets bakdører. 

I tider med daglige angrep på arbeider
klassen, er RV på Stortinget en del av må
ten vi kommunister kan drive klasse
kamp. Samtidig må vi ikke glemme at 
den vanlige kvinne og mann er like god 
politiker, og en like stor politisk kraft som 
enhver stortingsrepresentant. Vi må rive 
politikerne ned fra sine sjølsnekra pide-

FOTO: LEIF GABRIELSEN 

staller, og gi folk tilbake den sjøltilliten 
som dette politiske systemet har frarøvet 
dem. Slik at de sjøl kan føre kampen mot 
økt urett og klasseskille . 

Marit Danielsen ( 18) yrkeskoleelev 

FOTO: OLA SÆTHER 

1. Jorun Gulbrandsen, lærer 
2. Llv F instad, amanuensis 
3. Gulbrand Helleberg, bryggear-

beider 
4. Marit Danielsen, yrkesskoleelev 
5. Unni Rustad, verneassistent 
6. Ristin Kemi, souonom 
7. Vegard Holm, portarbeider 
8. Håkon Høst, ind triarbeider 
9. Erling Folkvofll. verneassistent 

10. Karen Schytte. rbeidsløs 
11. Kristin S. HalVOt"Sen, forbunds

leder 

Marit Danielsen er nummer 4 på RV's 
stortingsliste. Hun er yrkesskoleelev på 
tømrerlinja, 18 år. 

- Hva ville du slåss for om du kom på 
Tinget, Marit? 

Aller først 6-timersdagen. Og så ville 
jeg slå ss for lik rett til utdanning. Jeg vil
le slåss for kjønnskvotering sånn at flere 
kvinner kom inn i mannsdominerte yrker. 
Jeg ville slåss for ei oppvurdering av 
kvinneyrkene. Høyere lønn for alle ·slit
somme jobber og skikkelig fagstatus for 
alle jenteutdanninger. Sånn er det ikke i 
dag. I dag er det Anita Skorgan-idealet 
som er «in». 

Det lykkelige morsidealet. Nå skal jen
ter tenke på hjem og unger. Ukebladene 
kjører kampanjer. De unge gutta jeg går 
sammen med på yrkesskolen spør meg 
hva jeg egentlig skal med ei snekkerut
danning, jeg skal jo føde barn. 

Jeg vil slåss for at jenter planlegger ut
danningen sin for å stå på egne bein. Ikke 
basere ungdomstida på at resten av livet 
består av mann og unger og midlertidige 
jobber. • 

12. Jon Michelet, forfatter 
13. Rigmor Luihn, pensjonist 
14. Arne Bendik Sjur, kunstner 
15. Ada Castracane, sykepleier 
16. Magnild Folkvord, industri-

arbeider 
17. Rolf Utgå.fli. tndustriarbeider 
18. Toril Melluiil, 'Student 
19. Ben Borgen, idsløs 
20. Klaus Ha , drama.tiker 

Norge er styrt av kremmere. Menneskesynet til norske po
litikere er perverst. Folk blir sett på som en eneste utgifts
post. 

RV trengs på Tinget for å reise kampen om hvem som 
skal ha makta i dette landet. RV vil konkretisere valgløfter 
og fine programformuleringer. Vi skal få kravet om 
6-timersdagen inn på Tinget sier en kampklar førstekandi
dat på RV's stortingsliste, Jorun Gulbrandsen, 36 år og læ
rer. 
Politikerne tenker helt perverst. I Syd-Va
ranger utvinner arbeiderne malm. Dette er 
verdiskapende arbeid. Men po}itikerne po
sterer arbeiderne som utgift. A lære folk å 
lese og skrive er en utgift. Å trekke opp fisk 
av havet er en utgift. Folk i dette sam
funnet er en eneste utgiftspost. Helt gro
teskt var det å lese langtidsprogrammet til 
Oslo Bystyre. Der står det ikke ett ord om 
at olje-Norge nå endelig har mulighet til å 
gi de eldre en alderdom uten angst for lan
ge sjukehjemskøer, lite mat og fattigslig 
\1.elsestell. Nei, der sto det, ordrett sitert: 
«Strukturen i befolkningen har endret seg i 
ugunstig retning.» Ugunstig at folk lever 
lenger?! Politikerne er kremmere for A/S 
Norge. 

Vi trenger et nytt samfunn med et helt 
annet menneskesyn. 

RV trengs på Stortinget for å reise kam
pen om m akta i N orge . D e t såkalte folke
styret på Stortinget er en bløff. Folk i dette 
landet er kun en utgift for politikerne. Folk 
må sjøl ta makta over jorda, fisken , skole
ne, arbeidsplassene, alt av verdi. Først da 
blir det sosialisme i Norge. 

Vi trenger et 
nytt samfunn 
med et helt 
annet men
neskesyn. 

OLJEPENGA 
Presthus, og før han Ulf Sand, har brukt all 
sin kraft på å fortelle folk at oljepengene 
ikke kan brukes. Poenget er at de brukes i 
dag, de står i utenlandske banker og fi
nansierer Reagan sin stjernekrig. De bru
kes ikke til å gi folk flere fritidshjem, syke
hus, boliger. Det er kapitalen som nyter 
godt av oljepengene, politikerne har i opp
gave å sørge for at folk ikke stiller for 
«kostbare» krav. 

- Men sånne investeringer vil vel føre til 
at inflasjonen stiger? 

Å bygge fabrikker , ferjeanlegg og boli
ger har aldri før blitt kalt inflasjonsdriven
de. Når husbankrenta var 2,5% skjøt ene
boliger og leiegårder opp som paddehatter. 
Dengang kalte de det å bygge landet . Jeg 
nekter å godta problemstillingen. Jeg vil 
heller snu spør smålet på hodet og spørre 
Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, In
dustriforbundet og Norges Bank: - Er det 
virkelig sant at det samfunnet dere styrer 
ikke kan gi folk økt velferd uten at dette er 
inflasjonsdrivende? Er det sånn? Ja, da 
må dere gå. Et sånt system kan vi ikke ha. 

NORSK IMPERIALISME 
Nå $~ nor~ industri «internasjonalise
res». Oet blir ei tryggere framtid og flere 
arbei~lasser i Norge av det, forteller de 

. -oss. 
- Dette er løgn og fanter i. Arbeidsløshe

ten har ikke vær t s tørre siden 30-åra enn 

akkurat nå. Når de står fram og skryter av 
at Helly Hansen-arbeiderne i Portugal kun 
krever 7 kroner timen er det norsk im
perialisme det er snakk om. Den utbyttin
gen Norge driver er ikke et hakk forskjellig 

RV vil stille 
privat lovfors
lag om 
6-timers nor
malarbeids
dag, trygd til 
alle arbeids
løse og vekk 
med innvand
ringsstoppen. 

fra det russera og amerikanera har drevet 
med i årevis . Og det har ingenting med soli
daritet å gjøre at portugisiske arbeidere 
gjør jobbene vå re . Tvert imot, arbeiderne i 
andre land blir brukt til å presse ned løn
ningene og godta dårlige arbeidsforhold 
som vi i neste omgang blir møtt med. RV 
på Stortinget vil være det eneste partiet 
som konsekvent motarbeider enhver form 
for norsk imperia lisme, og viser vir kelig 
internasjonal solidaritet 

MASSEBEVEGELSEN PÅ TINGET 
- Hva kan RV gjør e bortsett fra å protes
tere på det meste? 

- Vi vil bruke spørretimen til å reise 
spørsmål folk brenner for. Umiddelbar t et
ter valget vil vi stille privat lovforslag om 6 
timers normalarbeidsdag, trygd til alle ar
beidsløse og vekk med innvandringsstop-. 
pen. 

- Men hva hjelper det at RV stiller krav 
om saker som likevel bare blir nedstemt? 

- Husk at mange av de krava vi kom
mer til å stille står det store massebevegel
ser bak. Ta f.eks. 6-timersdagen. Flere par
tier har programfesta at de er for 
6-timersdagen. Det er kun RV som vil stille 
et sånt konkret forslag. Om vi blir ned
stemt betyr det at de andre partiene bryter 
med programma sine. Dette skal de ut og 
forsvare overfor grunnplanet sitt. Kanskje 
folk får opp øya? Helt sikkert er det at mas
sebevegelsen blir s tyrka av at Stortinget 
diskuterer ting som betyr noe for folk, sånn 
kan vi vise a t valgka mpflesk bare er tom
m e ord. Kanskje partiene blir pressa til å 
støtte bra forslag. 

Hvorfor skulle 
RV stsitta en 
DNA-r._..-ing 
som :bare på 
bittesn,I, 
m~ skil· 
ler s-eg fra 
Høyre? 

LA DET SVINGE - JORUN PÅ TINGET --------~~-.......;;,~...,.;,. __ ,....._..._.,~----· ..... ~-~---......i 
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~ trenger ~t nytt samfunn med et helt annet menneskesyn. RV trengs på 
inget for a re'ISe kampen om makta i Norge, sier RV's førstekandidat på 

Oslos stortingsliste, Jorun Gulbrandsen. 

STØTTE TIL DNA? 
- Vil du støtte en regjering utgått fra Ar
beiderpartiet? 

- Nei, ikke med mindre alt valgflesket 
lir konkretisert i budsjettforslag og for
liktende programmer. 
- Men RV vil jo kaste Willoch? 
- Det vil vi, men hvorfor skulle vi støtte 

en DNA-regjering som bare på bittesmå 
arginer skiller seg fra Høyre. Det er høy

epolitikken folk er lei, samme hvilket 
arti som står for den. 
Se bare på det DNA har gjort i opposi

jon. Det kan jo antyde noe om hvilken re
jering de eventuelt vil danne. De er ikke 
ot industriraseringa som foregår i Norge. 
e er helt enige med Høyre når det gjelder 

tektssystemet til kommunene. De har 
ke gått inn for forslag om å bevilge milli

rder for å kvitte oss med sykehjemskøene. 
NA har liksom a rbeiderbevegelsen bak 

eg. Dette forhindrer ikke at DNA sjøl byg
er et sam funn der folk er utrygge for mor
adagen. F olk tegner forsikringer for å ga
antere seg i alderdommen . Folk velger 
riva te løsninger fordi den offentlige vel-
erden skjæres ned . DNA er ikke et alter-
ativ mot dette . ' 

.. BETALE REGNING MED SITT SLIT 
høre Jorunn Gulbrandsen på en talerstol 

r like underholdende som den beste kul-

Kvinner vil ha 
6-timersdag 
og mer fritid. 
For kvinner sli
ter hardt nok 
som det er 
dette landet. 

turopplevelse. Hun snakker med stort en
gasjement om så mye. 

- Ingen hjertesaker, Jorun? 
- Jeg vet svært mye om kvinners hver-

dag. Det er kvinnene som mer enn noen an
nen gruppe har forandra dette samfunnet 
de s!ste 15 åra. Arbeidsdagen er bygd opp 
for a passe en mann med hustru hjemme. 
Sånn er bare ikke Norge lenger. 70 prosent 
av alle kvinner m ed 2-åringer jobber. 80 
prosent av alle som jobber om kvelden og 
etterm iddagen er kvinner. Kvinnene smy
ger liksom arbeidstida si rundt det som for 
andre er normalarbeidsdagen. 

Fagbevegelsen henger etter, og på Stor 
tinget trengs det virkelig en kvinnerepre
sentant. 

- Det er deg? 

- Hverken Gro Harlem Brundtland eller 
Hanna Kvanmo snakker om kvinners hver
dag. For ikke å snakke om Astri Gjertsen. 
Hun la fram forslag om et åpnere samfunn 
fordi dette liksom skulle tjene kvinnene. 
«Da kunne de handle etter arbeidstid». 
Handel og Kontor som er et kvinneforbund 
avviste forslaget kontant. Kvinner vil ha 
6-timersdag og mere fritid. For kvinper sli
ter hardt nok som det er i dette landet. 

Eldre.omsorgen er til å grine av. Nå opp
lever v1 stadige nedskjæringer. Hvem er 
det som skal ta seg av de eldre? Jo, vi kvin
ner. 

- Du vil vel føle omsorg for din mor når 
hun blir gammel? 

- Sjølsagt vil jeg det. Men hva vil de 
fleste eldre folk? De vil ikke bli innelukka i 
eldrefengsler eller stua bort på et loft. Sam
funnet har råd til å gi dem muligheten til å 
stelle seg sjøl lengst mulig. I steden for at 
hjemmehjelpsystemet utbygges, blir det 
nedby?d . Vi har råd til å bygge a lder shjem 
som gir de gamle et privatliv. De har stått i 
statistikken i 70 år. Det kommer ikke som 
et sjokk på myndighetene at det plutselig er 
mange eldre i dette landet. Nå skal ikke 
oljepengene brukes til å gi eldre folk en res
pektabel alderdom : Det er kvinnene som 
skal betale regninga med sitt slit. Det er 
kvinnenes liv som blir ofra. Jeg blir så sin
na ... 

STEM RV 

Mange partier vil i valgkam
pen være glad for at det er 
lett å glemme. I en valgkamp 
gis det store løfter. Men når 
vedtak skal fattes og penger 
bevilges teller valgløftene li
te. Da er glemselen god å ha 
for at ikke spillet skal gjen- · 
nomskues. 

Vi skal friske på hukom
melsen med 6 spørsmål hen
tet fra bystyrets budsjettde
batt i desember 1984. Klarer 
du å få 6 rette, er du en av 
dem som best klarer å skille 
mellom politiske løfter og 
politisk praksis. (Riktig svar 
finner du nederst på sida). 

1) RV foreslo dobbelt så høy strømpris 
for luksusbetonte formål som private 
svømmebassenger, vinterhager, opp
varming av garasjer o.l. Forslaget 
fikk støtte av 
a) RV og SV 
b ) RV, SV og Venstre 
c ) Alle partier unntatt Høyre og Frem-

skrittspartiet 

2) I dag er de som bor innenfor et be
stemt område øverst i Holmenkollåsen 
fritatt fra å betale eiendomsskatt. RV 
foreslo at de geografiske grensene blir 
endret, slik at alle som bor i 
Holmenkollåsen må betale eiendoms
skatt. Hvilke partier støttet forslaget? 
a) Alle partier i bystyret 
b ) SV, Ar beiderpartiet og RV 
c ) Bare RV 
3) Oslo får nesten ikke noe statstils 
kudd til kollektivtransporten. For å. 
oppnå llkestlllina: med andre tylke~. 
Jozealo .RV at Oiilo holder Ulbake lml
beiallng av Ø7 mUJ. Irr. Ul ø.l:afte• 
fordelingsfondet inntil kravet om stat
stilskudd til kollektivtrafikken er inn
fridd. Hvem støttet forslaget? · 

a ) RV og Venstre 
b ) RV og SV 
c ) RV, SV og Arbeiderpartiet 

4) Det er Finansdepartem entet og 
Kommunaldepartementet som be
stemmer hvor store lån Oslo kommune 
kan oppta hvert år. For å hindre om
fattende nedskjæringer i kommunens 
drift foreslo RV at kommunens lå
neramme for 1985 ble utvidet med 750 
mill. kr. Hvem støttet forslaget i bysty
ret? 
a) Forslaget ble enstemmig vedtatt 
b ) RV, SV og Arbeiderpartiet 
c) RV og SV 

5) RV foreslo å fjerne en rekke øko
nomiske privilegier som folkevalgte i 
dag har. Forslaget innebar også at fol
kevalgte skal begynne å betale kanti
nepriser for mat og drikke som i dag 
fortæres på skattebetalernes regning. 
Hvem støttet dette forslaget i bysty
ret? 
a) Enstemmig vedtatt 
b) Bare RV 
c ) RV, SV og Arbeiderpartiet 

6) Mange undersøkelser viser at det er 
et stort underforbruk av offentlige 
trygdeytelser som folk har krav på. SV 
foreslo at det settes i gang en informa
sjonskampanje overfor pensjonister og 
andre trygdede -med sikte på å hindre 
underforbruk av slike ytelser. Hvem 
støttet forslaget? 
a ) Enstemmig vedtatt 
b ) SV, RV og Arbeiderpartiet 
c) SV, RV, V og Fremskrittspartiet 

*** 
Alle opplysningene er hentet fra «Bud
sjett 1985. Tilleggsinnstillinger. Proto
koll og vedtak». 
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Høyres sosialminister Leif A. 
Heløe og ordfører Albert Nordengen i 
Oslo står fram i TV- og avis-intervjuer 

med breie smil. Helse- og sosialvesenet er de 
områdene de vil prioritere høyest. 

På tross av valgløfter og store ord; frykten for en 
uverdig ~lderdom øker. Frykten er velbegrunna. 

Hvem var de? 
Mange gamle lever - og dør uten at noen omsorg når dem. 
Alene-døden ramma 400 personer bare i Oslo, fram til 
20. mai i år. Hvem var de, hvor bodde de, hvor gamle var 
de. Det fins ingen oversikt. 
Fire ganger i året behandler 
Sosialutvalget statistikk fra 
sykehjemskøen. Det er ma
kabre tall. Om unødvendig 
lidelse og uverdig død. I lø
pet av 1984 var antallet «nye 
på venteliste» høyere enn an--
426 personer bl~ ra:;~ 
ma av «venteltste ø 
den» i 1985. --tallet «innlagt i sykehjem». 

Dette til tross, ventelistene 
ble litt kortere. Årsaken er å 
finne i rubrikken «døde på 
ente\iste>>. 42.6 personer ble 

ramma avventelistedøden i 
1984. Derfor kunne enkelte 
Høyrepolitikere skryte av at · 
det nu går meget bedre, nu 
blir ventelistene kortere. 

ALENE-DØDEN ØKER 
Politiet fører en annen stati
stikk, over mistenkelige 
dødsfall. Det er mennesker 
som dør på en slik måte at le-
ge ikke kan fastslå dødsårsa
ken uten videre. De fleste er 
enslige gamle, som dør uten 
tilsyn eller noen form for 
omsorg, og som etter en tid 
blir funnet. Alene-døden var 
412 personer i 1979, i 1984 var 
tallet 611. Økningen i 1985 er 

Stortinget 
Isa 

■ nei 
Et enstemmig stortingsvedtak i juni 1979 
har fått skjebnesvangre følger. 

Sykehjemsutbygginga i 
Oslo har omtrent stoppa 
opp. Grunnen er penge
mangel. 

Fram til stortings
vedtaket i 1979 var det 
lovbestemt at staten skul
le betale halvparten av 

sykehjemmenes drifts
utgifter. (Før 1977 betalte 
staten hele 3/4). 
Arbeiderpartiregjeringa 
foreslo at denne lovens
kulle fjernes. Derfor må 

Oslo og andre 
fylker dekke alle 
driftsutgifter til 
de sykehjemme
ne som er tatt i 
bruk etter 
1. januar 1980. 
Dette er grunnen 
til at byggepla
nene fra Konto
ret for Eldre
omsorg møter 
veggen. 

Oddvar Nordli og Arbeiderpartire
gjeringa sto bak det enstemmige ved
taket i Stortinget som i dag betyr en 
stopper for sykehjemsutbygginga i 
Oslo. 

Blant de som 
stemte for dette 
skjebnesvangre 
vedtaket i juni 
1979 finner du he
le Oslo-benken 
på Stortinget. 
Bl.a.: Stein Ørn
høi (SV), Carl I. 
Hagen (FrP), 
Kaci Kullmann 
Five (H), og 
Thorbjørn Bernt
sen (AP). Også 
Kåre Kristiansen 
da ... 

voldsom. Politiet opplyser at 
tallet fram til 20. mai i år er 
ca. 400. 

Vi vet ikke hvor mange av 
de alene-døde som også hø
rer med i ventelistenes død
stall. Det er nemlig ingen 
som vet hvor mange gamle 
som er pleietrengende, men 
som ikke en gang er kommet 
med på ventelista til syke
hjem. 

HVEM VARDE? 
Det lages ingen oversikt 

Kunnskap kan føre til 
aksjon - uvisshe_t _ og 
frykt virker pass1v,se-

rende. --
over hvem de var. Hvor de 
bodde, hvor gamle de var, 
om de hadde søkt 
sykehjemsplass, om de had• 
de tilsyn fra hjemmesyke
pleie, om de hadde vært syke 
lenge . .. Byens politiske le
delse synes det er best å ikke 
vite. Det beste for dem er at 
ingen vet. Kunnskap kan fø
re til aksjoner og krav, mens 
den nagende frykten og 
uvissheten oftest virker. 
passiviserende. 

Fra første halvår 1980 har 
vi nøyaktige tall fra politiet 
om aldersfordelinga. Hvis 
aldersfordelinga er den sam
me i år, var det 240 mennes
ker mellom 60 og 90 år blant 
de alene døde i Oslo fram til 
20. mai. Det betyr at et dusin 
gamle mennesker døde ale-

Et dusin gamle døde 

I hver uke de førs-a ene 985 te månedene av 1 ,,.; 

ne, hver eneste uke. Uten 
omsorg og tilsyn. 

SKAL VI GODTA DET? 
I 1984 omkom 33 mennesker i 
trafikkulykker i Oslo. Hvis 
dette tallet plutselig ble for
dobla i 1985, ville det utløst 
masse reaksjoner. Trygg 
Trafikk ville kreve aksjon. 
Kreve sikringstiltak, tiltak 
for å forebygge ulykker, osv. 

Men i eldreomsorgen fin
nes ingen «Trygg-Trafikk»
-forening som kan synge ut. 
Derfor kan forsømmelsene 
overfor de gamle bare fort
sette. 

Hvis det ikke snart blir 
mange som krever forand
ring. 

En plikt 
0 0 ana 
frem til 
alle? 
119 eldre ble funnet døde 
første halvår i 1980. På 
spørsmål fra Klassekam
pen sa kommunalråd 
Martha Seim Valeur (H) 
dengang at «Det bør være 
en plikt for kommunen å 
nå frem til alle.» Hva har 
skjedd siden da? 

Tallene har blitt mer 
enn fordobla. Martha 
Seim Valeur er fortsatt 
politisk leder for den for
sømte eldreomsorgen i 
Oslo. Hun er leder for So
sialutvalget, medlem av 
Finansutvalg og Bystyre. 

' -'~ ,. < i "' +.s t 
fe '"j ;. :i 

i .. ,, ,.,,,, f >t>•~f 

Saken 
Vinteren 1982 var det opp
rørske tilstander ved 
mange sykehjem. For
mannskapet hadde ved
tatt et generelt prosent
kutt på lønnsbudsjettene. 
Økt underbemanning ble 
resultatet. Pasienter, 
pasienters pårørende og 
ansatte reagerte med for
tvilt motstand. 

Tilsynelatende vant de 
fram. «150 nye stillinger 

FOTO: LEIF GABRIELSEN på sykehjemmene i Oslo» 

Sosialminister Ruth 
Ryste (Ap.) og statsmi
nister Oddvar Nordli 
(Ap.) la fram forslag 
for Stortinget i juni 
1979 om at driftsutgif
ter for alle nye syke
hjem, bygd etter 

1.1.1980 skulle være 
staten uvedkommende. 
Alt skulle dekkes av 
kommunen, på be
kostning av annen 
kommunal virksom
het. Et enstemmig 
Storting sa ja. 

Nå er' e nok, gi de 
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utsettes ... 
r Aftenpostens beroli
nde overskrift 18. mars 
82. Avisen refererte 
sialrådmannens for
g om økt bemanning og 

yde til: «En slik be
gning vil innebære at 
t kan opprettes 150 nye 
"llinger på sykehjem
ene. Gårsdagens by
redebatt bar bud om at , 
slaget etter alt å døm

e vil bli vedtatt». 
Dette er over tre år si
n. Og ennå er ikke be
anningsnormene økt 
d sykehjemspostene. 
ke en ekstra sykepleier
er hjelpepleierstilling 
oppretta. 

forslaget har 
i byråkratiet. 

. mai 1985 nådde det 
sialutvalget. Både Høy
, Arbeiderpartiet, Kri
lig Folkeparti og So-
listisk Venstreparti · 
r skjønt enige om at sa
n måtte utsettes ... 

Alene-døden ramma 300 per· 
soner i Oslo i løpet av de tre førs· 
te månedene i 1985. Dette er tal· 
lene bak Alberts breie smil og 
forsikringer om at eldreomsor
gen er det høyest prioriterte om· 
rådet innafor helse· og sosial· 
sektoren. 

sjokk. Stenl RVl 

Et samfunn som ikke tar vare 
på sine gamle er et sykt sam· 
funn. Norge har ressurser og 
midler til å gi folk et liv - så len· 
ge vi lever. FOTO: OLA SÆTHER 

Bød Valgallianse 

Kjære leser! 

RØD VALGALLIANSE kan ikke tie. Vi har samlet opplysnin
gene du finner på diss~ sidene. Nå vil vi bryte tausheten om 
forsømmelsene mot gamle mennesker i Oslo. 

Det er mange som vet allerede. Tusenvis av kvinner i Oslo prø
ver å pleie sine gamle familiemedlemmer - i fritida, i helger, 
ofte ved siden av en jobb. Vi vet at mange ikke finner seg i tin
genes tilstand. Hva slags samfunn er det som «ikke har råd» 
til å ta seg av sine gamle? 

Vi må sammen protestere og kreve forbedringer. Vi må høres 
og synes. 

RØD VALGALLIANSE tar opp denne saken i Oslo bystyre. Vi 
krever følgende tiltak: 

- Full gransking av tilfellene der gamle mennesker døralei
ne. 

- Fjerning av alle sykehjemskøer. 
- Utbygging av eldreomsorgen som tar utgangspunkt i vir-

kelige behov, og som gir eldre et menneskeverdig liv. 

RØD VALGALLIANSE på Stortinget krever endring av det 
skjebnesvangre lovvedtaket som et enstemmig Storting gjorde 
i 1979. Sykehusloven må endres slik at staten har plikt til å 
dekke 50% av driftsutgiftene til alle sykehjem det er behov 
for. 

De som rammes av forsømmelsene i eldreomsorgen trenger 
støtte. Er du enig? Støtt forslagene våre, kom gjerne med and
re forslag! La ikke tausheten igjen senke seg over eldreomsor
gens elendighet! 

Med vennlig hilsen 
Liv Finstad 

__ -"" __ 4,5 milliarder trengs for å 
bygge 14300 nye syke
hjemsplasser. 

___ ._statens utenlands
formue var på 100,4 
milliarder kr. pr. 
30. april 1985 . 

Jorun Gulbrandsen 

Hels~direktoratet opplyser at ven
telistene til sykehjem er på 14300 
mennesker. Fra Sosialrådmannen i 
Oslo får vi vite at en ny sykehjems
plass koster ca. 315 000 kroner i 1985. 

Dersom Oslo-kostnadene er et 
landsgjennomsnitt vil det koste 4,5 
milliarder å bygge alle sykehjem
splassene som trengs i Norge i dag for 
å fjerne ventelistene til sykehjem. 

Den norske staten har en uten-
landsformue som passerte 
100-milliarders-grensa i april i år. 

4,5 prosent av Norges Banks uten
landsformue ville gitt gamle og syke 
plass på sykehjem og arbeidsplasser 
til noen av dem som i dag mottar 
trygd fordi det ikke er arbeid å få. 

Figuren viser hvor stor prosentdel av statens 
utenlandsformue pr. 30. april 1985 som ville gå 
med, hvis det skulle bygges sykehjem til alle 
som står på venteliste i hele Norge. 

(Kilde: Norges Bank, Balanse pr. 
30. april 1985, side 4) 
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Om kort tid kan 20 prosent av Norges befolkning produsere nok til å brødfø oss alle. 
- Vi skal ha mer tid til oss sjøl, mer tid til å delta i sosialt liv og utvikle oss, sier Kirsten Nieuwejaar, 30 år, kontorassistent. 

FOTO: OLA SÆTHER 

Forrige gang stemte jeg ikke. Nå er jeg for
banna og stemmer RV. Vi har 100 milliarder i 
utenlandsformue. Jeg orker ikke høre mer 
om at det ikke lønner seg å ansette folk, byg
ge skoler og sykehus og' gi folk et bedre liv. 
Det er kvalmt å se hvordan de kjører gamle· 
og syke foran seg i valgkampen. Hva vet de 
om virkeligheten, sier Tone Ruud, 29 år og 
sjukepleier. 

Vi treffer 4 jenter, alle med 
kvinneyrker. De jobber dag
lig med gamle og sjuke, med 
kvinner som virkelig sliter 
for å få endene til å møtes og 
dagen til å bli lang nok, 
Ragnhild er hjemmehjelp, 
Kjersti er fabrikkarbeider, 
Kirsten er kontorassistent 
på Oslo Trygdekontor og To
ne er sjukepleier. 

Vi kjenner 
virkeligheten 
- Det er vi som kjenner vir
keligheten til folk. Folk på 
grunnplanet krever resulta
ter. På Dagsrevyen kommer 
bare såkalte forstå-seg-påe
re. Det er en selskapslek de 
driver med, ordmagi, for 
hva veit Brundtland om det 
ho snakker om? Er det ikke 
Bygdøy ho kommer fra? 
spør Kirsten. 

- I nesten alle byer i lan
det er det protestbevegelser 
mot sykehusnedleggelser i 
lokalsamfunnet. Det var an
leggsarbeiderne på Hydro 
som dro i gang aksjonen på 
Notodden. De sa noe all-right 
om det å være politiker: Vi 
gidder ikke å argumentere 
med tall og statistikker, vi 
vil bare si: Se på mora mi, 
ligger hjemme og er syk, får 
ikke plass på sjukehus. El
ler; se sønnen vår, har ikke 
arbeid, har trøbbel med al
kohol, sier Tone. 

Dette er virkeligheten til 
folk. Og det er ikke virkelig
heten til Stortingsfolk. Folk 
er lei av politikerpreiket, 
gallamiddagene og all vels-

tanden de rike omgir seg 
med. Det er gulla.Ider på bør
sen. Norge eksporterer kapi
tal og driver imperialisme 
som aldri før . 

Visjoner om et 
annet samfunn 
Få RV på Tinget. Still politi
kerne til ansvar for det de 
gjør. Kanskje vi kan få en 
morsommere Dagsrevy, 
kanskje vi kan få høre noen 
som kjenner virkeligheten 
vår. RV skal gi folk visjoner 
om et annet samfunn. 

Jeg ser for meg ei ar
beidstid på 2-3 timer. det er 
fullt mulig med den tekno-

. logien og de ressursene sam
funnet har. Om kort tid kan 
20 prosent av Norges be
folkning produsere nok til å 
brødfø alle. Går det som Gro 
og Kåre vil må vi i arbeid sli
te mer mens køene foran Ar
beidskontorene bare vil øke. 
Inn med visjonene i valg
kampen! Folk skal slippe å 
høre ansvarligh~tspreik fra 
RV. At alt koster, at vi ikke 
har råd, at konkurranse
evnen blir svekka eller at 
inflasjonen stiger bare fordi 
folk skal få det bedre. 

Konkrete krav 
istedenfor valgflesk 
RV skal stille konkrete krav 
der andre partier bare farer 
med valgflesk. Så får vi se 
hva partiene stemmer. Det 
kan bli pinlig for dem. Se ba
re hva RV har greid i bysty
rene rundt omkring. Ta bare 

- Politikerne er ikke vant til å bli avslørt, folk merker ikke at de har 
virkelig skjer bak lukka dører, sier Tone, Kjersti, Ragnhild og Kirsten 
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- Jeg fatter ikke åssen folk 
overlever, vi må ha 6·timers· 
dagen, sier Kjersti Langseth, 23 
år, fabrikkarbeider . FOTO: OLA 
SÆTHER 

- Vi må få visjoner inn i valg· 
kampen. Jeg ser mulighetene til 
et samfu:rm der vi bare jobber 
!-3 timer om dagen, sier Tone 
Ruud, 29 år, sjukepleier. FOTO: 
OLA SÆTHER 

Arne Kvalheim (AP i Oslo). 
Han besverga på skolen sin 
at han ville gå i spissen mot 
nedleggelse. Hva gjorde han 
i bystyret? Stemte for ned
leggelse. De er ikke vant til å 
bli avslørt, folk merker ikke 
at de har dobbeltholdninger. 
RV skal vise folk hva de vir
kelig gjør bak lukka dører. 

6-timersdagen 
- Hva er det viktigste kra· 
vet RV bør stille? 

- For oss er 
6-timersdagen viktig. Jeg 
skjønner ikke at folk over
lever, sier Kjersti. Hvordan 
folk kan ha tid til å tenke på 

~- -
nmger. R V skal vise folk hva som 

FOTO: OLA SÆTHER 

Verken Gro eller Kåre skjønner 
noe av den virkeligheten de lik· 
som preiker om på TV'n . Det er 
vi i eldreomsorgen som kjenner 
v irkeligheten til de gamle og 
sjuke, sier Ragnhild Nielsen, 51 
å r , hjemmehjelp. FOTO: OLA 
SÆTHER 

annet enn husarbeid, 
ungestell og arbeid. Vi job
ber hele kvelden og etter
middagen, hva er familieli
vet til folk? Folk er redd for 
at 6-timersdagen koster for 
mye, sier Ragnhild. Men alle 
er enige om at det er helt 
nødvendig å føre den kam
pen RV fører for flere dag
hjem og bedre eldreomsorg 
samtidig som vi slåss for 
kortere arbeidstid. - Ellers 
blir det jo enda mer å gjøre 
for kvinnfolka. Det er jo det 
det legges opp til nå, stadig 
mer omsorgsarbeid bllr lagt 
på kvinnene. - Vi skal ha 
mer tid til oss sjøl, mer tid til 
å delta i sosialt liv og utvikle 
oss , sier Kirsten. 

Mot privatisering 
- Sjukepleierforbundet har 
også stillt kravet om flere 
stillinger. Forrige gang vi 
fikk arbeidstidsforkortelse 
blei µet bare mer å gjøre for 
skiftarbeiderne. Vi skal ha 
flere folk ansatt. Det er råt
tent å se på den økende ar
beidsløsheten og samtidig se 
at vi i arbeid sliter oss enda 
mer ut enn før, sier Tone. 

- Det må jo være en for· 
del for dere med en sånn po· 
litikk som DNA går ut m ed, 
mot privatisering i offentlig 
sektor? 

-Nå sier de at 100000 
kvinner skal få jobb. Men 
hva gjør de helt konkret? De 
skjærer ned på kommune
budsjetta sånn at folk er nødt 
til å gå til private forsik
ringsselskaper for å trygge 
alderdommen sin. Det sier i 
grunnen ganske mye om det 
velferdssamfunnet vi liksom 
lever i. DNA har ikke gjort 
noe med egen. 
andelssystemet. 

Gro veit ingenting 
- RV må på Tinget for å 
stille de konkr ete forslaga, 
stille politikerne til ansvar. 
Dette er de enige om, alle fi. 
re. 

- Det er folk sjøl som er 
de beste politikerne. Alle er 
skjønt enige om at Gro og 
Kåre ikke veit det spøtt om 
folk. - De blir intervjua i 
NRK fordi de ha r m akt over 
alle m edia. Det er Gro som 
står og forteller om de stak
kars gamle og syke. Men hun 
veit ingenting! 

,, KÅRE) 
i--~-------...... -------

- Good day. This is Oslo . .. 

Over: 4,5% av statens uten· 
1,a,ndsformue er nok til å byg· 
ge 14 300 sykehjemspl,a,sser 
slik at eldre kunne få skikke· 
lig pleie. Istedenfor å bygge 
sykehus, legges regionsyke· 
hus ned. Her ser vi en kvinne 
som må tilbringe sykeleiet 
som " korridorpasient». FOTO: 
BERNT EIDE 

Til høyre: This is Oslo. Bildet 
er fra en av østkantens bak· 
gårder . FOTO: BERNT EIDE 

Under : Et typisk kv inne· 
yrke. Hva veit Gro om henne, 
og alle de tusenvis av kvin· 
ner som pusser fasaden i 

· kontorbygg, skoler og r egje· 
ringskvartal r 

FOTO: LEIF GABRIELSEN 

FOTO: NTE / . . . og dette er B ygdøy. FOTO: NTB 

Det er vi på grunnplanet som 
kjenner virkeligheten til folk , 
ikke Gro og Kåre. Dette hevder 
Kirsten, Ragnhild, Kjersti og 
Tone. De har · alle typiske 
kvinneyrker. De jobber daglig 
med gamle og sjuke, og 
sammen med andre kvinner 
som sliter for å få endene til å 
møtes og dagene til å bli lange 
nok. 

Over : H elt a l~ne bl,a,nt trafi kan· 
ter . Vinter en!§ sparekam panje 
på snøryddingsbudsjettet holdt 
mange eldre innadørs. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

Over: Matte bare 
maten smake og 
folk bli fornøyd . . . 
FOTO: LEIF GABRIELSEN 

Til venstre:. Vi eier 
arbeidskrafta vår, 
men har ikke 111.ak· 
ta til å bestemme 
når arbeidspl,a,~sen 
skal forsvinne; 
FOTO: LEIF GABAIE;LSEN 
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..-E:Jlfattigdom og s~jernekrig 
Inntektene fra Nordsjøolja brukes for å finansiere Reagans 
stjernekrig, en gigantisk opprustningsplan som øker faren 
for en atomkrig. Oljemilliardene settes i omløp for å trekke 
den 3. verden enda djupere ned i gjeldskrise, fattigdom og 
nød. 
Oljepengene skal gi norsk 
imperialisme en plass i sola, 
få inn norske eierinteresser i 
multina sjonale monopoler 
som er ei svøpe for fire fem
deler av jordas befolkning. 
Borgerskapet kaller dette 
«internasjonalisering av 
norsk industri». Et folkelig 
uttrykk er styrking av norsk 
imperialisme. 

Hvor er pengene plassert? 
Skatteinntektene fra olja 
står som enorme valutare
server i amerikanske og 
vest-europeiske banker. Re
servene er 100,4 milliarder 
kroner, - les 100 tusen milli
oner koner, pr . 30. a pril 1985 
(Kilde: Norges Bank, Ba lan
se pr. 30. april 1985, side 4 ). 
Det siste å r et lia r penge
plasseringen til Norges Bank 

økt med 37,296 milliarder 
kroner, - dette går uhygge
lig fort. 

En del blir brukt til å kjø
pe verdipapirer som ameri
kanske statsobligasjoner 
som Reagan slenger ut for å 
skaffe penger til sine rust
ningsprogrammer. En del 
blir formidla videre til land i 
den 3. verden som lån på 
knallharde betingelser. Det 
Internasjonale Pengefondet 
krever f.eks. lønnstopp for 
lønninger på 15 kroner dagen 
mens inflasjonen er 50% pr. 
år og nedskjæring i matvare
subsidiene for at disse låna 
skaJ innfris. Lånene blir 
brukt til å betale renter på 
gamle lån. Den norske sta
ten driver åger av verste 
skuffe med oljepengene. De 

krafser biter ut av en istyk
kerrevet økonomi i den 
3. verden. 

Vi må kreve at disse gi
gantiske valutareservene 
blir brukt til beste for folk i 
Norge og den 3. verden fram
for denne rovjakta på pro
fitt. Bruk f.eks. halvparten, 
50 milliarder til behov i Nor
ge. Bruk den andre halvpar
ten til rentefrie, langsiktige 
lån til forgjelda land i den 
3. verden, til direkte gaver til 
for eksempel Nicaragua, til 
frigjøringsbevegelsen i Af
ghanistan. 

Inntektene f r a Nordsjøolja 
blir brukt t i l å finansiere 
R eagans st jernekr ig. 

FOTO: NTB 

Hvem er flinkest? 
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Mens tusener a v Ap.s sympatisører fortviles over Willoch-regjeringas kapi
taleksportpolitikk, re tter sentra le Ap-politikere en he lt annen kritikk mot 
Willoch : 

Høyre er ikke flinke og r aske nok til 
å støtte norske kapitalister s ekspan
sjon i utlandet. Willoch skusler bort 
en «historisk sjanse» til å plasser e 
Norge som en imperialistmakt av 
betydning. 

Tidligere statssekretær Trygve 
Tamburstuen vet mye om Arbei
derparitets økonomiske politikk. 
Han vet hvilke planer de har, fordi 
han i mange år var med på å lage 
dem. På Aftenpostens næringslivs
side 25. mars la han fram en flen
gende kritikk mot Høyreregjeringa. 

Han syns det er forferdelig pas
sivt at Norges Banks utenlands
formue bare er plassert som inn
skudd i tyske og amerikanske ban
ker. «Kanskje er vi allerede i ferd 
med å miste en historisk sjanse» 
skriver han. «Enkelte av oss har 
snakket om dette i 6-7 år. Per Klep
pe tok det opp som finansminister i 
1978, og i industrimeldingen i 1980 
ble det antydet t ilt~k. Efter regje-

KoMMENTAR 

ringsskiftet er lite skjedd . .. » 
Hva er det så Tamburstuen og 

noen andre Ap-folk har snakka sam
men om i 6-7 å r ? 

Jo, de har snakka om hvordan 
norske kapitalister kan kjøpe seg 

inn i svær e verdensomspennende 
konserner, hvis de får lov å bruke 
Norges Banks utenlandsformue til 
dette formålet. 

«Bruk av deler av valutareserve
ne for å kjøpe utenlandske bedrifter 
eller eierandeler i slike er på kort 
sikt utvilsomt det mest effektive 
virkemiddel», sier Tamburstuen, 
som i dag er administrerende direk
tør i det amerikanskeide Atlantic 
Richfield Company (ARCO). I førs
te omgang vil han «trekke ut en be
tydelig andel, f.eks. 20 milliarder ... 
og investere disse midlene ute . . . La 
oss velge 5-10 internasjonale sat
singsområder og kjøpe oss inn, ba
sert på et 5-10 års program: 

Elektrisk Bureau kan kjøpe seg 
inn i dominerende posisjon i LM 
Ericsson. 

Kværner kan kjøpe seg inn i 
ASEA. 

Statoil kan kjøpe seg domineren
de innflytelse i et internasjonalt 
oljeselskap. 

Selmer-Sandegruppen kan kjøpe 
seg inn i amerikansk entrepenør
virksomhet med tyngde. 

En norsk grupper ing kan kjøpe 
seg dominer ende innflytelse i Nest
le. osv. osv.» 

Dette er detaljerte pla ner for 
tra disjonell imperialistisk ekspan
sjon. Nestles ødeleggende virksom
het i 3. verden-land er velkjent. 
Ap-politikeren og direktøren Trygve 
Tamburstuen utfordrer Høyre-r e
gjeringa fordi en er for lite kapital
vennlig. Trygve Tamburstuen står 
på Arbeiderpartiets Oslo-liste til 
Stortinget. 

Er han verd din stemme? 

RV valgkamp '85 
Postgiro 2 12 97 99 

Rød Valgallianse, postboks 211 Sentrum 
Oslo 1, tlf. 02/384250 

I stedenfor norsk i mperialisme krever RV internasjonal solidar i tet 
Gi heller p enger til frigjøringsb evegelser! B i ldet er hentet f ra dei 
fi llipinske frigjøringsbevegelsen . 

FOTO: MAJ GYTHFELDT OG PER GRUNNAR GABRIELSH 

Denne valga visa er et vedlegg til Klassekampen 
nr. 123 lørdag 1. juni 1985. 

Trykt hos A/S Duplotrykk, Oslo. 
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