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tem RV inn pa tortinget 
-

Det eneste virkelige nye som kan skje ved høstens 
valg, er at Rød Valgallianse kommer inn på Stortinget. 

Det vil merkes! 
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RV uavhengig 
av blokkene 

-

Hovedskillet i norsk politikk går ikke mellom Gro og Kåre. Hovedskil
let går mellom dem som tjener overklassen, og dem som står på van- · 
lige folk sin side. Gro og Kåre tilhører de ,første. RV tilhører de anØre. 
Forskjellene på Gro og 
Kåre er så små at det er 
vanskelig å få øye på 
dem. Begge er for et NA
TO-forsvar som vil trekke 
Norge direkte inn i en 
konflikt mellom Sovjet og 
USA. Begge fører en øko
nomisk politikk fra staten 
som tapper kommunene 
for penger. Begge er for 
ordninga med egenan
deler. Begge er for en 
nedbygging av de «ensidi
ge industristedene» som 
kalles omstilling av næ
ringslivet - en omstilling 
til arbeidsløshet. Begge 

er for Skattekommisjo
nens innstilling som tar 
fra de fattige og gir til de 
rike. Begge sier at Norge 
ikke har råd til 
6-timersdagen. Ingen av 
dem fremmer forslag om 
en utpygging av eldre
omsorgen i takt med de 
enorme behovene som er. 

RV vil ha bort Wil
loch-regjeringa fordi den-. 
fører en politikk mot ar
beidsfolk. Men er du mot 
høyrepolitikk, er det ikke 
noe alternativ å stemme 
på DNA. Vi har høyrepo
litikk fra før. De eneste 

som går mot all høyrepo
litikk, enten den kommer 
fra A eller B , er Rød Valg
allianse . 

Omregna i tall var for
skjellen mellom Gro og 
Kåre 0,8% i 1985. Så mye 
høyere var DNAs alter
native statsbudsjett enn 
Presthus sitt. Nå: reiser 
ledelsen rundt i partiet 
for å «dempe forvent
ningspresset» til ei ny 
Brundtland-regjering. 

Er 0,8% verdt en stem
me? Velg heller noe som 
er 100% annerledes! Stem 
RV! 

Forsvar arbeidsplassene -
I RV ·går imot permitterµi
' ger, oppsigelser og ned
: legging av arbeidsplas
, ser. Ingen nedlegginger 
uten at alternative ar

, beidsplasser er sikra. 
1 Retten til arbeid er 
grunnlovsfesta - og må 
overordnes profittinteres
sene til bedriftseierne. 

Den økonomiske krisa i 
komm~ner og fylker har 

ført til stillingsstopp og 
tap av arbeidsplasser. 
Særlig rammer dette 
kvinner. Å slåss mot en
hver nedskjæring og for 
mere penger fra staten, 
betyr kamp mot arbeids
løshet. 

Borgerskapet driver en 
styrt nedlegging av ar
beidsplasser i industri, 
jordbruk og fiske . . Kapi-

arbeid til alle 
talistene vil heller inves
tere i utlandet. Dette er ei 
omstilling til økt arbeids- 1 

løshet. 
De arbeidsløses kår må 

sikres: Arbeidsløshets
trygd når man er uten ar
beid uansett varighet, og 
uansett om de har vært i 
jobb tidligere eller ikke. 
Garanti om arbeid eller 
skole til all ungdom. 

50 år til med kapitalisme er en katastrofe 
~~~--~~A' aa åc ta ec en umulighet ' 

Verden deler seg i to. 
Den ene delen består 
av et .lite mindretall 
som har all makt og 
som eier alle verdens 
rikdommer. Den and
re delen er det store 
flertallet av verde.ns 
folk som er utsatt for 
disse store kapitalis
tenes profittjag. 

For folk betyr dette ut
plyndring av jordas res
surser, miljøkatastrofer 
forurensing av luft og 
vann, rasering av jordas 
skoger og utbredelse av 
ørkenområdene. Landene 
i den tredje verden · ut
armes og synker ned i . 
gjeld. 50 millioner men
nesker dør av sult. hvert 
år - samtidig som jorda 
kan produsere rikelig 
med mat til alle. Super
maktene fører kriger mot 
fattige folk. Det rustes 
som aldri før. Milliarder 
på milliarder kroner bru
kes til krigsforberedelser. 
Et vanvittig samfunns
system. 

Det norske borgeri$kå
pet er en del av dette sys
temet. Det er de som har 
makta i landet. Norske 
kapitalister utnytter bil
lig arbeidskraft i andre 
land. De kjøper billig og 
selger dyrt, og deltar i 
utplyndringa av den tre
dje verden. 

For å få stadig mere 
penger til denne virksom
heten, som kalles «inter-

nasjonalisering av norsk 
økonomi», legger de plan
messig ned arbeidsplas
ser i Norge - en gigan
tisk omstilling til arbeids
løshet. De støvsuger kom
munene for penger. Den 
offentlige fattigdommen 
øker. · 

De vil at folk skal beta
le alt sjøl. Egenandeler er 
bare en begynnelse på et 
stormangrep på folks le
vestandard og på de ret
tighetene som vi har tatt 
som en selvfølge i årevis. 
Sjukehusplasser, eldre
omsorg og legehjelp skal 
mer og mer bestemmes 

-av den enkeltes private 
økonomi. Kapitalistene 
prøver å framstille men- · 
neskene utelukkende som 
en utgift - samtidig som 
det er vanlige mennesker 
som har skaffa dem deres 
milliard-rikdommer. 

Folk må slåss for å for
svare interessene sine 
arbeidsp!assene, rettig ~ 
hetene. A stemme RV er 
en del av denne kampen. 
Det er å protestere mot 
den vanvittige utviklinga. 
Det er å varsle motstand. 

Det verden trenger, er 
sosialisme. Som setter 
vanlige menneskers be
hov i første rekke, og ikke 
hensynet til profittørene 
som kan planlegge en for
nuftig utnyttelse av res
surser og a,rbeidskraft - i 
Norge som på hele klo
den. Som slipper men
neskene til, så de kan lage 
et samfunn til beste for 
seg sjøl. 
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Vekk med_ 
all porno 

Pornografien gir et løgn
aktig bilde av hvordan 
folks kjærlighetsliv bør 
være, og uttrykker forakt 
for kvinner og menn. Por
noen forfekter et reaksjo
nært kvinnesyn og sprer 
hat og forakt mot les
biske. Porno framstiller 
kvinner utelukkende som 
bruksgjenstander for 
menn, og oppfordrer til 
vold mot kvinner. Virke
lig vold og drap av kvin-

ner blir spredd i ytrings
. frihetens navn. 

RV krever at forbudet 
mot porno håndheves . 
Narve sen er den største 
distributøren av porno og 
må stoppes i det. Vi kre
ver at myndighetene tar 
mer hensyn til kvinnene i 
dette landet, enn til por
noprofittørene. 

Fram for pornofrie 
kommuner. 
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6 timers 
normal

arbeidsdag 
For et sterkt og uavhengig forsvar utenfor NATO 

E n kor tere arbeidsdag er 
viktig for kvinner og 
menn. Viktigst er den for 
kvinnene, . for den vil gi 
langt flere kvinner mulig
het til å ha fullt arbeid og 
dermed full lønn. 

Dersom 6-timersdagen 
skal føre til økonomisk 
sjølstendighet for kvin
ner, og ikke senke leve
standarden for alle, må 

den innføres med full 
lønnskompensasjon. · 

Regjeringas «åpnere I 
samfunn» og «personlig 
tilpasset arbeidstid» er et 
angrep på de ansatte og et 
ledd i å få bort normalar
beidsdagen. RV vil slåss 
mot disse angrepene og 
krever: 6 timers normal
arbeidsdag med full lønn
skompensasjon. 

10 år med RV i 
kommuner og fylkesting 

Rivaliseringa mellom su
permaktene Sovjet og 
USA kan utløse en tredje 
verdenskrig. Å kjempe 
for fred betyr å støtte 
dem som kjemper mot su
permaktene, enten det er 
i Afghanistan eller Nica
ragua. 

Våpen 
til 

Afghani
stan 

Fra 1975 har RV vært re- komnie ut til offentlighe- Supermaktene Sovjet og 
USA står i første rekke i 

presentert i en rekke fyl- ten. Avsløringene av angrepene på folkenes 
kesting og kommunesty- overgrepene på Sosial- sjølråderett. RV støtter 
rer. I disse organene har sentralen i Oslo og offent- den anti-imperialistiske 
vi arbeidet med følgende liggjøring av budsjett- ' kampen som folk fører 
utgan_gspunkt: forslag som vil føre til over hele kloden for sin 

- A alltid gå imot for- oppsigelser og svære av-
slag som fører til at vanli- giftsøkninger, er eksemp- nasjonale sjølstendighet 

. og for fred. 
ge folk får det værre. Vi ler pa dette. RV krever at den nors-
har avvist den statlige - Å gå imot privilegier 
nedskjæringspolitikken av alle slag for politiker- . ke staten gir 50 millioner 
overfor kommuner og fyl- ne, enten det har dreid I kroner til den væpna fri
ker. Vi har stemt mot seg om kjemplønninger gjøringskampen i Af
avgiftsøkninger og ege- . eller gratisfordeler. Vi ghaniStan. Vi krever at 
nandeler. Vi har reist har ment at de som skal Norge støtter Nicaraguas 
konkrete forslag til økt of- representere folk må leve kamp for sjølråderett og 

lar landet bli et hoved-
fentlig innsats for barne- slik sl?m folket gjør. samarbeidsland for ut-
hager, fritidstilbud for - A ta opp saker som 
ungdom, sykehjem osv. vanligvis blir holdt uten- viklingshjelp. Vi krever 

• et informasJ· onskontor for - A holde kontakten for kommunestyrene , PLO i Norge. Vi krever med fagforeninger og fol- s<;>m f.eks. boikott av Sør-
keaksjoner, og etter beste -Afrika og støtte til den af- ensidig norsk boikott av 

Sør-Afrika. 
evne tale deres sak. Vi ghanske geriljaen, og Den norske statens 
har støttet aksjoner som nedleggelser av bedrifter 
«La Oslo Leve», «Ja til ar- i kommunen eller fylket. servile holdning og mang
beid», og aksjoner for Derfor har vi også gått lende kritikk av super-

maktene viser at den er pornofrie kommuner. fram de stedene vi har 
- Å · ikke godta spil- vært representert. Nå tar villig til å selge prinsippet 

leregler som skal hindre vi altså sikte på Stortin- om nasjonenes sjølråde-
at opplysninger om over- _ get. rett for en neve sølvpen-
grep og misforhold skal ,ger. 

A støtte seg på den ene 
eller den andre av super
maktene kan bli katastro
falt for Norge. NATO
medlemskapet gir ingen 
sikkerhet. Det under
legger Norge USAs inter
esser og atomstrategi. 
RV krever i steden et 

sterkt og uavhengig norsk 
forsvar. RV er mot en
hver utplassering og bruk 
av atomvåpen i Norge i 
krig som i fred. Atom
våpnene som i dag truer 
Norden må fjernes. 

RV sier ja til verneplikt 
for kvinner, og økning av 

mobiliseringshæren. 
Den sivile beredskapen 

må trappes kraftig opp. 
RV er for realistiske be
redskapsøvelser der be
folkninga trekkes aktivt 
med. 
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Kamp. mot all rasisme og sjåvinisme 
RV vil slåss mot alle for
mer for rasisme, enten 
det er den statlige rasis
men, nynazismen eller 
«hverdagsrasismen». 
!Splittinga av folk etter · 

hudfarge, brukes av reak
sjonære til å kaste skylda 
for problemene som kapi
talismen skaper, som ar
beidsløshet og boligman
gel, over på arbeidsfolk 

fra den tredje verden. RV 
krever stemmerett for al
le innvandrere ved alle 
valg etter to års opphold i 
landet. Innvandrings
stoppen må oppheves 

fordi den diskriminerer 
innvandrere fra den tre
dje verden. 

Arbeid og skole til all ungdom 
ngdommen er en av de 

tørste ressursene sam
unnet har, og represente

rer framtida. I dag blir de 
hardest ramma av ar

eidsløsheten, og mange 
lir kasta ut i ei framtid 

uten arbeid og inntekt. De 

«midlertidige sysselset
tingstiltaka» til regjerin
ga løser ikke arbeids
løsheten blant ungdom. 
RV krever derfor at ung
dommen blir sikra tilbud 
om fast og varig arbeid 
med tarifflønn. 

RV går mot at skolen 
skal fungere som en opp
bevaringsplass og skalke
skjul for en økende ar
beidsløshet, og krever et . 
skoletilbud som sikrer 
kunnskap og ei utdanning 
som dekker behova til · 

ungdommen, og ikke ka
pitalens. 

RV krever skikkelige 
fritidstilbud og går mot 
nedlegging av ungdoms
klubber. 

RV valgkamp '85 
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KlASSIKAMPEN 

Gratls og offentllg 
helse- og soslaltjeneste 

for alle 
Over 60 000 mennesker 
står på ventelister for å 
få nødvendig hjelp. Ba-

- ·re en brøkdel av eldre
omsorgen er offentlig. 
Norges barnehage
dekning er på jum
boplass i Europa. Alt 
dette i et av verdens ri
keste land. Borgerska
pet kalkulerer kynisk 
med kvinnene som om
sorgsarbeidere i hjem
mene i steden for å 
bygge ut de offentlige 
tjenestene. 

RV er for en gratis 
og offentlig helsetje
neste, skolevesen, bar
nehage, eldreomsorg 
og tilbud til funksjons
hemmede skal være 
gratis. Vi er mot alle 
former for egenandeler 
og mot privatisering. 
Det er folks behov, ikke 
deres lommebøker, 
som skal bestemme om 
de kan gå til lege, ligge 
på sjukehus eller motta · 
hjemmehjelp. 

Nel tll kapltaleksport 
RV sier konsekvent nei 
til norsk imperialisme, 
det som så glatt heter 
«internasjonalisering 
av norsk økonomi». 
Verdier som er skapt 
av folk i oljesektoren 
og i industrien for øv
rig, og penger som 
skulle vært brukt bl.a. 
til helse- og sosiale til
tak for folk i kommune
ne, blir nå plassert i ut
landet for å gi større 
profitt til overklassen 

ved hjelp av utbyt-

ting av folk og ressur
ser i andre land. 

RV krever at olje
milliardene blir brukt i 
Norge. Vi krever at 
Norge gir rentefrie lån 
til land som f.eks. Ni
caragua og øker u-hjel
pa. Vi støtter forslaget 
om 1 milliard til det 
tørkerammede Afrika. 
Vi krever at Norge skal 
støtte bevegelsene i 
den tredje verden som 
slåss mot imperialis
men. 

Rimelig bolig til alle 
Køen av folk ved sosial
kontorene har økt med 
50% de tre siste åra. En 
vesentlig årsak til det
te er de svære boutgif
tene. Spesielt unge 
familier og enslige for
sørgere holdes på den
ne måten nede i rein 
fattigdom. RV krever 
at Husbankrenta blir 
satt ned til 6% , og at 
minst 80% av kostnade
ne blir gitt som Hus
banklån. Avdragstida 

må settes til 75 år. Bo
utgiftene for en vanlig 
bolig må ikke overstige 
20% av en gjennom
snittlig industriarbei
derlønn. 

Det er et stort behov 
for nye boliger, sam
tidig som mange byg- . 
ningsarbeidere er uten 
arbeid. RV krever at 
det bygges 40 000 nye 
Husbankboliger hvert 
år. Bort med moms på 
boliger. 
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