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eller bolig. Asylsøkerne har ingen rettsikkerhet. 
Mange blir henta av politiet og kasta ut av landet 
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RØD VALGALLIANSE 
N O E N 
A R G U M E. N T E R 
Staten pålegger Oslo stadig flere oppgaver. 
Samtidig skjærer staten ned bevilgningene. For 
byens overklasse er kommunalpolitikken helt 
utmerka. 

Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om 
svære nedskjæringer og usosiale ekstraskatter 
den siste bystyreperioden. Vanlige folk betaler 
regninga mens byens næringsliv får millionga
ver. 

Ungdom slåss for å få bo, mens bankene og en
treprenørene tjener store penger på bolignøden. 

Flyktningene blir betrakta som en utgift. Mens 
de tvert imot er en stor ressurs. Rasismen skal 
skjule sviket mot mennesker som flykter til Nor
ge fra krigsherja land i den tredje verden. 

Eldre og sjuke lever under uverdige forhold. Li
kevel er de eldre den største salderingsposten på 
kommunebudsjettet for 1987. 

Barnehageprisene blir heva sjøl om kvinnene 
har behov for full utbygging av offentlige barne
hager som er gratis. 

RV har dratt fram i lyset de korrupsjonslignen
de forbindelsene mellom topp-planet i Råd
huset og byens næringsliv. Høyres byråd Hans 
Svelland plasserte seg i et økonomisk interesse
fellesskap med entreprenørfirmaet Selmer 
Furuholmen. Samtidig hjalp han firmaet til å få 
milliongaver av kommunen i form av fordelakti
ge kontrakter. Bare T-baneskandalen kosta 
kommunen 174 millioner kroner. Nok til å byg
ge fire sjukehjem. 

Oslo har mista 15 000 industriarbeidsplasser si
den 1977. Verdiskapende arbeid blir nedlagt. 
Oslo skal bli kongressby med svære konferanse
senter og hoteller. Det kan vi ikke leve av. 

RV slåss konsekvent for å forsvare industriar
beidsplassene og de kollektive velferdsgodene. 
RV er ikke skoleflinke og budsjettansvarlige 
som SV. RV avslører hvordan byadministrasjo
nen og de store partiene tjener overklassens 
interesser. 

RV er ikke et løfteparti, men slåss sammen med 
vanlige folk og reiser deres krav i bystyret. RVs 1 
bystyregruppe arbeider sammen med fagforen
inger, andre organisasjoner. 

Oslo trenger tre opprørere i bystyret. I dag har 
vi to. Tenk på innsatsen til RVerne Erling Folk
vord og Liv Finstad siste bystyreperiode. Det er 
bare RV som slåss både mot borgerskapets her
redømme i dag, og for sosialisme slik at Oslo en 
gang virkelig kan bli arbeiderstyrt. Stem dem 
inn. Bruk dem. 
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ERLING FOLKVORD 
har de siste fire årene vært fast medlem av 

Oslo bystyre sammen med Liv Finstad. Folk
vord er 38 år og jobber på en av kommunens 
avrusningsstasjoner. Han er kjentfra sosial

sentralsaken og T-baneskandalen. Saker som 
avdekker fundamentale mangler ved det 

kommunale styringssystemet. 

KATERASCH 
er kunsthånd tverker og 31 år. De tre siste åre
ne har hun sittet i bydelsutvalget på St. Hans 

Haugen. Hun har arbeidet spesielt med bolig
spørsmål. Vært aktiv i boligokkupantbeve

gelsen og bl.a. gravd fram kommunens 
forretninger med tvilsomme hospitseiere. Ka
te Ra sch har vært med i Kvinnefronten siden 

1973 og har erfaring fra politiske aksjoner. 

ATHARALI 
arbeider som sosionom på et helse og sosial

senter i byen. Han er 26 år. Den siste perioden 
har han vært varamedlem både til bystyret og 

skolestyret hvor han særlig har tatt opp inn
vandrersaker. Athar Ali er valgt inn i Kon

taktutvalget mellom innvandrere og norske 
myndigheter. Plassen hans på RV -lista er 

kampplass til kommunevalget. 
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- RV reiser kravet om nok barnehage
plasser og sjukehjemsplasser. RV 
godtar ikke nedskjæringer. 

- RV slåss sammen med folk, og reiser 
deres saker i bystyret. RV er ikke loja
le mot byråkratiet og snyltegodene i 
Rådhuset. 

-RV avslører hvordan flertallet av be
folkninga i Oslo betaler for millionga
vene til næringslivet. 

RV har idag to plasser i bystyret. Din 
stemme er med å avgjøre om det skal 
være tre opprørere i bystyret neste pe
riode. Opprørere som folk i byen kan ta 
kontakt med å bruke til å reise sine 
krav. 
Erling Folkvord, Kate Rasch og Athar 
Ali på kampplass. Stem Rød Valgalli
anse! 
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