
''Jeg satte 
kroken på døra 
i 1981'' 

"Jeg gjentar 
gjerne det 
samme i dag" 
Fru Brundtland på TV fredag 23 . august 1985. Arbeiderbladet torsdag 2 . juli 

1981. 

RV'S 5 FØRSTE FORSLAG PA STORTINGET.· 
■ Stortinget skal straks 

overføre 4, 5 milliarder av 
statens utenlandsformue 
til eldreomsorgen, slik at 
sykehjemskøene kan fjer
nes. 

■ Alle egenandeler i helse
og sosialvesenet skal 
vekk. 

■ lovendring som sikrer 
rett til arbeidsløshets-

trygd til alle som er meldt 
arbeidsløse. 

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

■ 50 millioner til våpen for 
motstandsbevegelsen i 
Afghanistan. Nicaragua 
som hovedsamarbeids
land for norsk u-hjelp. 
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Gro Harlem Brundtla~f. å ~~!!.!!~!~1!:.!.1!.~ ?es for vanlig 
pensjonister. Men lovte at egenandeler i helse og sosialvesenet skal beholdes. 
Er dette en politikk for deg? 

Troverdig? 
• 1977: Arbeiderpartiet ut med løfter om 10 000 barnehageplasser i året -

ble 5500. 
• Antallet industriarbeidsplasser skulle opprettholdes - resultatet ble en redu 

20000. 
• Ungdomsgarantien ble aldri gjennomført - kan vi tro på den i 1985? 

folk og 

• I 1985 lover Arbeiderpartiet 40 års nedbetalingstid i Husbanken. I 1981 satt Brundt
land denne ned til 26 år. 

Nye løfter? 
Forutsetningene for at Arbeiderpartiets «velgergaranti» skal gå i mål er føJgend : 

- En økonomisk vekst som bygger på verdiskaping som ligger 33 milliarder Oi\/er Wil-
loch-regjeringas forslag til langtidsprogram. 

- Moderasjon i lønnsoppgjørene. 
- Økning i folketrygdavgifta. 
Faller forutsetningene, faller altså garantien. Forutsetninga om en vekst på 33 I illiarder 

mer enn Willoch-regjeringa forventer blir bl.a. sett på med stor skepsis hos fagøk , norner. 
Dette fordi en forventer stagnasjon i den vestlige økonomien i de nærmeste åra 

Sjaastad ut - RV inn? 
Høyres sistemandat i Oslo henger i en tynn tråd. Får RV en litt større stemmefr mg ang 
enn ved 83-valget, kommer Jorun Gulbrandsen til å vippe Høyres Anders C. Sja stad ut 
av Tinget. 

Vil du hjelpe til med det? Eller tror du det er bedre å støtte hun som er stolt a at hun 
«satte kroken på døra i 1981 ». 

RV'S FØRSTE STORTINGSGRUPPE! 

Jorun Gulbrandsen, lærer 
ved Lutvann skole. 36 år. 
RV's stortingskandidat. 

Liv Finstad, sosiolog, 34 
år. Nr. 2 på RV-lista. 

Gullbrand Helleberg, bryg
gearbeider, 43 år. Nr. 3 på 
RV-lista. 
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NORVIKS 
«LØPENDE KRONER» 

0 

- NOE A LEVE AV? 
Skjønte ikke du heller hva Norvik snakka 
om på TV i går? Høyre har redusert inn
tektsskatten med « 13-14 milliarder lø
pende kroner», sa han. - Hvor løp milli
ardene hen? 

Han ønsket en mulighet for alle til å bli 
millionærer. Finnes den muligheten for 
deg? 

Han hyllet børsspekulasjonen. Det sis
te året har spekulantene lagt ned drøyt 
1700 arbeidsplasser bare i verftsindu
strien. 

Anders C. Sjaastad i fullt firsprang på Ekebergsletta. Jakter han på de 
«løpende kroner» i Høyres skattelette, eller prøver han bare å stikke av 
fra valg løftene? (Foto: Høyres medlemsavis «Oslo og Vi») 

Rød Valgallianses mening er klar: Høyre 
skal ut av Regjeringsbygget. Flest mu
ligh Høyre-folk skal vekk fra Stortingets · 
Oslo-benk. Det er forsvarsminister Sjaa
stad som står på den utsatte sjuendep
lassen på Høyre-lista. Hvis RV kommer 
inn, ryker Sjaastad ut, forhåpentligvis 
sammen med hele Willoch-regjeringa. 
Enda en grunn til å stemme Jorun Gul
brandsen inn. 

RV'S 5 FØRSTE FORSLAG PA STORTINGET.· 
■ Stortinget skal straks 

overføre 4,5 milliarder av 
statens utenlandsformue 
til eldreomsorgen, slik at 
sykehjemskøene kan fjer
nes. 

■ Alle egenandeler i helse
og sosialvesenet skal 
vekk. 

■ Lovendring som sikrer 
rett til arbeidsløshets-

trygd til alle som er meldt 
arbeidsløse. 

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

■ 50 millioner til våpen for 
motstandsbevegelsen i 
Afghanistan. Nicaragua 
som hovedsamarbeids
land for norsk u-hjelp. 
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Inn med Jorun 
~ • ..... 1 ~ ' 

--ut med Sjaas ad 
■ Vil du felle Willoch-regjeringa? 
■ Vil d~ vippe Anders Sjaastad ut av Tinget? 
Ill Er du mot enhver høyre-politikk enten den 

fremmes av Gro eller Kåre? 
'Ill Ønsker du en kvinneopprører på Tinget? 

Ved siste valg økte RVs stemmetall med 43 prosent. Med litt 
større framgang i år, vipper vi Anders Sjaastad ut. 

Venstre og RV var jevnstore ved siste valg, men Venstre har 
vært i tilbakegang siden 1979. Mens RV har gått fram ved hvert 
va lg . SV har ett mandat som er urokkelig i Oslo . Men trenger 
langt større stemmeframgang enn RV for å erobre et ekstra man
qat . 
" Ekstrastemmer t il SV gir ikke to mandater i år. 

· 2. mandat 
ca. 27 000 stemmer 

1. mandat 

■ Ekstrastemmer ti l RV kan 
sikre ett mandat på Høyres be
kostning. 

Av disse partiene er det der-
for RV som har størst mulighet 

8~~0, til å overta det utsatte Høy-
sv.,.,mm"; " " re-mandatet. Figuren viser 
~0a:~~1~:!1~st -rd styrkeforholdet mellom RV og 
'""""''"'' SV (Figuren forutsetter nokså 

lav valgdeltakelse. Høyere · 
valgdeltakelse vil .kreve litt 
høyere stemmetall for å ta 
mandat, men endrer ikke for
holdet r;nellom RV og SV.) 

RV vil felle Willoch 
H"'.is RV kommer på Tinget vil vi bidra aktivt til at Wil
loch-regjeringa blir felt, enten ved at vi sjøl fremmer 
mistillitsforslag, eller ved å stemme for mistillitsforslag 
fra andre. 

Hvis Willoch blir felt, blir AP trolig bedt om å danne 
regjering. RV vil aldri være med på det lureriet det er å 
framstille ei slik regjering som sjølve redning_a for ar
beidsfolk. Også da må folk organisere seg, sJåss og 
aksjonere mot regjeringa for å forsvare arbeidsplasser, 
rettigheter og levekår. RVs oppgave på Tinget blir å 
være et talerør for den kampen. 

RV vil aldri nøle med å felle ei AP-regjering dersom 
sak~ns viktighet tilsier det. 

1 . Lærer Jorun ulbrandsen, 
36 år. 

2. Sosiolog Liv f.instad, 34 år. 
RVs gruppe! er i bystyret. 

3. Bryggearbeid r Gulbrand 
Helleberg, 4 år. 

4. Lærling Marit Danielsen, 
18 år. 

Rød Valgallia se 
i Oslo. 
Gøteborggt. 8, 0 66 Oslo 5. 
Tlf . 37 86 77. Val kampbu på Karl 
Johan ved Werge andsstatuen. 
Hverdager 12.00 18.00. 
Lørdager 10.00- 5.00. 
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FFMAKER 
MED TV-Gl.ASUR 
Carl I. Hagen fikk breie seg på TV i går. Hadde 
vi ikke visst at Bjørn Hansen er sosialdemokrat, 
ville vi trodd han sto på Hagens lønningsliste 
etter den elendige utspørringa av Fremskritts
partiets leder. Hagen slapp billig. Du må betale 
dyrt hvis han får makt. 

Ett enkelt eksempel: Å bygge sykehjem til de 
15000 gamle som står på venteliste i Norge 
nå, vil koste ca. 4,5 milliarder kroner: Det er 
4,5 - fire komma fem - prosent av statens 
utenlandsformue. Overalt der RV har reist det
te forslaget, har Fremskrittspartiet vært bittert 
imot, for øvrig i godt selskap med Høyre og Ar
beiderpartiet. For Hagens menn vil at det nors
ke overskuddet skal investeres der kapitalen 
yngler raskest. Og det er ikke i eldreomsorgen. 
Men selv dette slapp Hagen å svare for i går. 
Han fikk i stedet gi den giddaløse ungdommen 
skylda for ungdomsledigheta i Oslo. Han fikk 
forklare at det skal bli et bedre forsvar i Norge 
hvis soldatenes perm-reiser blir inndratt og 
brukt til å kjøpe våpen. Ja - han slapp unna 
det meste. 

Baksida: RV viser deg sannheta bak TV-gla
suren. «A lova og lyga er ingen kunst.,, (Norsk ordtak) 

RV'S 5 FØRSTE FORSLAG PÅ STORTINGET.· 
■ Stortinget skal straks 

overføre 4,5 milliarder av 
statens utenlandsformue 
til eldreomsorgen, slik at 
sykehjemskøene kan fjer
nes. 

■ Alle egenandeler i helse
og sosialvesenet skal 
vekk. 

■ Lovendring som sikrer 
rett til arbeidsløshets-

trygd til alle som er meldt 
arbeidsløse. 

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

■ 50 millioner til våpen for 
motstandsbevegelsen i 
Afghanistan. Nicaragua 
som hovedsamarbeids
land for norsk u-hjelp. 
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Hagen-bløff 1: 
«Fr.per minstepensjonistenes venn.» 

Virkelighet: I Oslo har Fr.p (i likhet med bl.a . Høyre og Arbeiderpartiet) i flere år ste t mot noe så 
elementært som prisregulering av minstepensjonistenes lille tilleggspensjon. Da Fr.p. sosialpoliti
ker Jarl Eik i fjor høst foreslo at minstepensjonistene skulle få beholde retten til gr . tis fysikalsk 
behandling og gratis tannbehandling, var partiets svar soleklart: De stemte mot og rua Eik med 
eksklusjon . 

Hagen-bløff 2: 
«Manglende konkurranse ødelegger helsevesenet.» 

Virkelighet: Fr.p nedlegger Oslos eneste sykehus som var speisalisert for opptrenin og rehabili
tering av gamle pasienter. Det var Fr.p's støtte til Høyres og Kr.f .'s nedleggingsved ak som øde
la Krohgstøtten sykehus, og ikke «mangel på konkurranse». 

Hagen-bløff 3: 
«Bedre for deg hvis folketrygden drives som forsikringsse kap.» 

Virkelighet: Hagens forslag betyr flere tusen kroner i økt folketrygdavgift for hver eneste lønn
staker i Norge. 

Hvis Folketrygda skal drives som forsikringsselskap betyr det at medlemmene (dvs. skatte
betalerne) skal betale alle utgifterdirekte over skatteseddelen. Ingenting skal bevilg sover stats
budsjettet. Dagens ordning er altfor dårlig. Men hvis Hagens forslag blir gjennomf rt og en att
påtil skulle bygge ut helsevesenet, ville vi få skatteøkninger på mange tusen kroner or hver skat
teyter! 

Selv det poenget klarte ikke Bjørn Hansen å ta i utspørringa av Carl I. Hagen. 

STE STORTINGSG 

Liv Finstad, sosiolog, 3 4 
år. Nr. 2 på RV-lis ta. 

Gullbrand Helleberg, bryg
gearbeider, 43 år. Nr. 3 på 
R V-lis ta. 
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TANNLØS THEO 
PATV 

■ Vi skal alle betale for 6-timersdagen. 
■ SV skal selvsagt lage et ansvarlig 

statsbudsjett. 
■ Å opprette aksjeselskap er en 

demokratiering. 
■ SVs programpost om at 

arbeiderklassen kan bli nødt til å 
forsvare seg med makt mot 
herskernes voldsbruk, er forelda i 
dag. 

■ Vi bruker ikke mere oljepenger enn 
andre partier. 

■ Vi skal holde Ap. i venstre øre. 
Hvem andre enn Gro trenger Thea på Tinget? 

Ikke rart han ble svar skyldig da Bjørn Hansen spurte: 
- «Hvordan kan dere klare det når dere ikke en gang 

når opp til Ap.s venstre kne? » 
Les på andre sida hva Olof Palme og Karin Sveen sier 

om SV. 

RV'S 5 FØRSTE FORSLAG PA STORTINGET.· 
■ Stortinget skal straks 

overføre 4,5 milliarder av 
statens utenlandsformue 
til eldreomsorgen, slik at 
sykehjemskøene kan fjer
nes. 

■ Alle egenandeler i helse
og sosialvesenet skal 
vekk. 

■ Lovendring som sikrer 
rett til arbeidsløshet s-

trygd til alle som er meldt 
arbeidsløse. 

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

■ 50 millioner til våpen for 
motstandsbevegelsen i 
Afghanistan. Nicaragua 
som hovedsamarbeids
land for norsk u-hjelp. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Olof Palme: «Varforhar ni oppnat egen butik?>-
«oet er ju bra det ni sager, men varfor har ni tippnat egen butik», sa Olof Palme til SV's Berg Furre i 
Politisk Forum for 4 år siden. Theo Koritzinskys TV-opptreden i går gjør det vel nesten umulig 

O 

svar på 
spørsmålet. 

Karin Sveen (tidl SV): «Forsiktighetsparti». 
Karin Sveen har bl.a . vært kommunestyremedlem for Sosialistisk Venstreparti. Sitt e<farvel til V» be
grunner hun bl.a. slik: 

«Ja, SV går samme veien som Arbeiderpartiet har gått . De bryter med det som skulle være runnla
get deres, nemlig arbeiderklassen. SV er blitt et borgerlig forsiktighetsparti, og mange kvinner Forn har 
ønsket å få fram flere modige kvinnerepresentanter, har blitt t idd i hjel. Jeg tror at flere SV-kViinner vil 
gå til urnene og stemme RV i år. I hemmelighet. 

Den andre viktige årsaken til at jeg stemmer Rød Valgallianse er at Jorun Gulbrandsen så s andhaf
tig holder fast ved arbeiderklassebakgrunnen sin.>, 

SVs muligheter 
SV har ett Oslo-mandat som er urokkelig. SVs andremandat er imidlertid mye lenger unna nn RVs 
første. Derfor: 
- Ekstrastemmer til SV i Oslo gir ikke to mandater i år. 
- Ekstrastemmer til RV kan sikre ett mandat på Høyres bekostning. 

RVs og SVs mandatsjanser i Oslo 1985 
(Figuren forutsetter en middels valgdeltakelse. Økt deltakelse eller endra styrkeforhold mello andre 
partier kan endre litt på stemmetall som trengs, men endrer ikke forholdet mellom RV og S~. ) 

Skraverte felter viser hva som trengs i tillegg i år. 

2. mandat 
ca. 27 000 stemmer 

SV-stemmer i 1983 
som ikke gir 
mandatgevinst ved 
Stortingsvalg. 

RVs listetopp 
i Oslo: 
1 . Lærer Jorun Gul randsen, 

36 år. 
2. Sosiolog Liv Fin tad, 34 år. 

RVs gruppelede i bystyret. 
3 . Bryggearbeider (pulbrand 

Helleberg, 43 år l 
4. Lærling Marit D nielsen, 

18 år. 

Rød Valgallians 
i Oslo. 

Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 5. 
Tlf . 37 86 77. Valgka pbu på Karl 
Johan ved Wergelanqsstatuen. 
Hverdager 12.00-1 81 .00. 
Lørdager 10.00- 1 5. 0 . 
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· KLART BUOSKAP BAK 

-~ ~ E 

-1000 KR. MER I SKATT 
-OLJEPENGENE TIL UTLANDET 
-LOKALE LONNST/LLEGG TIL 

5TATSKASSA 
-JA TIL NATO>s ATOM-VI.PEN 

RV'S 5 FØRSTE FORSLAG PA STORTINGET.· 
■ Stortinget skal straks trygd til alle som er meldt 

overføre 4,5 milliarder av arbeidsløse. 
statens utenlandsformue ■ Endring i arbeidsmiljø-
til eldreomsorgen, slik at loven slik at lengden på 
sykehjemskøene kan fjer- normalarbeidsdagen blir 
nes. 6 timer. 

■ Alle egenandeler i helse- ■ 50 millioner til våpen for 
og sosialvesenet skal motstandsbevegelsen i 
vekk . Afghanistan. Nicaragua 

■ Lovendring som sikrer som hovedsamarbeids-
rett til arbeidsløshets- land for norsk u-hjelp. 
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~BETAL 5JØL;> _ PARTI 
- 1 000 KR. MER I SKATT FOR DEG 

Arne Fjørtoft varsla på TV i går kveld at Venstre vil øke folketrygdavg 
med 2 5 milliarder kr. pr. år. I gjennomsnitt blir dette mer enn en tuse 

' 0 k i økt skatt på hver lønnstaker i Norge. Han ser ikke pa dette som satt. 

- OLJEPENGENE TIL UTLANDET -

- De kommende fire år skal ingen av oljepengene brukes i Norge. På det 
punktet var Fjørtoft helt klar. Alt sammen skal sendes ut av landet. De 
aller meste skal brukes til profitable investeringer, og så skal litt bru~es 
til humanitær hjelp. 

- LOKALE LØNNSTILLEGG TIL STATSKASSA -

Venstre vil vurdere en særskatt på lønnsglidning. Fjørtoft sa rett uta 
hvis en fagforening oppnår gode lokale tillegg, så bør en del av tilleggef 
inndras direkte til statskassa. Så l angt har ikke engang Fremskrittspar iet 
gått tidligere ••• 

- "BETAL SJØL - PARTIET" -

Hvis Odd Einar Dørum skulle bli Storti ngsrepresentant fra Os o, 
så er det Arne Fjørtofts politikk han skal sette ut i livet. 
Da blir det DU som skal betale. Slike politikere finnes det 
nok av på Stortinget fra før. 

- JA TIL NATO 's ATOMVÅPEN -

T 

Venstre frir til atomvåpenmotstanderne. Men får problemer når de skal orklare 
at de likevel er helt for NATO's atomvåpen. 

- UT MED SJAASTAD - INN MED RV 

I Oslo har Venstre vært i sammenhengende tilbakegang siden 1979. 
Fra 10 013 stemmer i 1979 til 8 336 stemmer i 1983. Venstre må snu 
denne langtidstendensen og dessuten erobre 4 - 5 000 nye stemmer~is 
de skal ha håp om å få inn Dørum. Til sammenligning har RV vært i fra gang 
i disse åra. Ved siste valg var RV og Venstre omtrent jevnstore . Hvis 
RV's framgang fortsetter og skyter litt ekstra fart ved dette valget, bl'r 
det RV's Jorun Gulbrandsen som vipper Høyres Sjaastad ut av Tinget. 

RV'S FØRSTE STORTINGSGRUPPE! 

Jorun Gulbrandsen, lærer 
ved Lutvann skole . 36 år. 
RV's stortingskandidat. 

Liv Finstad, sosiolog, 34 
år. Nr. 2 på RV-lista . 

Gullbrand Helleberg, bryg
gearbeider, 43 år. Nr. 3 på 
RV-lista. 
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