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Skolen har alltid hatt som oppgave å skaffe tilveie den arbeids
kraft som samfunnet trenger. 

Skolen i 60- og begynnelsen av 70-tallet utdanna flere akademi
kere enn før fordi samfunnet 
trengte dem. Da var det opp

gangstider og utdanningssyste
met var under utvikling 

Sånn er det ikke nå. I hele Euro
pa raseres gammel industri. 

Økonomien skal konsentreres 
rundt vekstbransjer som krever 

høyteknologi og lite arbeidskraft. Utdanningssystemets oppgave 
blir å sile ut et lite mindretall som skal bli eksperter og styrere. 

> 
Bevilgningene skjæres ned og elever/ studenter protesterer. 

IN orge skjer denne utviklinga un
der dekke av valgfrihet og likhet. 

. Skolen skal være en oppbevarings-

,e 
~ ... 

rJJ 

, plass for alle, men valgfriheten skal 
øke. På den måten ønsker staten å 

· slå to fluer i en smekk- å holde ar-
beidsløsheten nede og å sikre seg at 

skolen siler ut ett mindretall som 
kommende eksperter. 
Det snakkes om at vi har forskjellige 

evner og interesser, derfor må vi få 
velge fritt. Det det ikke sies noe om 

er at skolen konsekvent forskjellsbehandler elevene: 
- Gutter får mer oppmerksomhet enn jentene 

- Skolen bygger på erfaringsbakgrunnen til elever fra 
borgerlig/ akademisk bakgrunn. Dermed stiller de med bedre 

utgangspunkt. 
Når ledende skolepolitikere vil «hjelpe» svake elever ved åla 
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kunnskap 
dem velge vekk teori og å slippe å få «ikke bestått» på vitnemå

let, så er det fordi de gir pokker i disse elevene. Det viktige for 
dem er å sile ut den eliten som næringslivet trenger for full valg

frihet. 
Rød Valgallianse mener det er på tide å reise kampen for kunn

skap til alle i skolen. Flertallet 
taper på en skole med full valg

frihet og lite ressurser. 

Derfor krever RV: 
- Forsvar linjedelinga og fagutdanninga 
- Nei til IB-linja 
- Skolen er offentlig ansvar. Nei til sponsing og privatskoler. 
- Styrkjentelinjene på yrkesfaglig. Vi krever kompetanse . 

. ,. , '. · - Økt valgfrihet 
· · " · betyr økte for-

skjeller 
Skolen må ta 

jenteunder
trykkinga 

alvorlig. 
Start forsøk 
~ed jenteun
dervisning nå 

- Nei til Veie
rød.modellen 

Elever: Lik 
rett til utdan

ning for alle 
- uansett ut

gangspunkt! 
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En jord ... 
Miljø og naturødeleggelser har nå blitt satt på «storpolitikkens» 

dagsorden. Statsminister Brundtland har som leder for Verdens
kommisjonen for miljø og utvikling reistjorda rundtfor å presen

tere resultatet av kommisjonens arbeid. Denne utredninga som 
i navnet skal stake ut kursen for en ny miljøpolitikk, lanserer i 

realisteten ikke noen løsning. 
Ei truverdig, effektiv omlegging av dagens politikk kan ikke 

gjennomføres uten at de store miljøforsøplerne, nemlig de store 
industribedriftene, blir stilt ansvarlig og straffa. Et miljøpolitisk 

samarbeid med storindustrien etter dens behov, vil ikke kunne 
bedre på den økologiske krisa vi står oppe i, snarere tvert om. 
Rød Valgallianse krever en ansvarlig politikk som prioriterer 
hensynet til natur og miljø framfor storkapitalens interesser. 

RV krever en ansvarlig politikk NÅ! Det vil si: 
- En ny energipolitikk, - stopp misbruk av gass og olje, sats 

på energiøkonomisering og alternative energiformer. 
- Stans norske bedrifters miljødrap i 3. verden 
- Strengere miljøtiltak i industrien, - stopp utslipp i luft og 

vann 
- Styrk kollektivtrafikken - bedre utbygd tilbud og halverte 

pnser 
- Stans rovdrifta på utsatte fiske- og dyrearter 

En skam! 
Forslag t-il utlendingelov skal behandles av Stortinget i høst. 

Lovforslaget betyr et nytt nivå i den statlige rasismen. Bl.a. vil 
kravene for å få flykningestatus i Norge bli strengere enn det den 

internasjonale flyktningekonvensjonen fastsetter. Sosialarbei
dere skal tvinges til å bryte taushetsplikten. Innvandrerkvinner 

som blir skilt de første tre årene, risikerer å bli hjemsendt. For
slaget til ny utlendingslov er rasistisk, og må aldri vedtas! 

Visste du at: 
Det er 16 millioner flyktninger i verden. Bare 2-3 millioner av 

disse blir tatt i mot av de rike industrilanda. 13-14millioner 
flyktninger må den fattige verden sjøl ta hånd om. Rike Norge 

tar imot under 1-en promille av verdens flyktninger. Regjerin
gen har forpliktet seg til en årlig flyktningekvote på 1000 hvert 

år. Bare 684 av disse plassene ble brukt i 1986. Det kom 2722 
asylsøkere til Norge i 1986. Over 20 prosent ble avvist. Progno

sen for 1987 er 8000-10 000 asylsøkere. 70 prosent av disse vil bli 
avvist pga. regjeringas restriktive politikk. 

Den største flyktningegru_ppa kommer fra Iran (nesten 50 pro
sent). Tamilere og folk fra Chile er andre store grupper. Folk fra 

Polen, Tyrkia og Afghanistan utgjør bare noen få prosent av, 
asylsøkerne. 

Pr. 1. juli 1987 har det i år kommet 3200 asylsøkere til landet. 
2600 asylsøkere manglet boforhold. De «rike» kommunene tar i 

mot minst asylsøkere. 
Sverige tok i mot 16 000 asylsøkere og flyktninger i 1986. Dan

mark tok imot 9 500. Norge er også en baktropp i nordisk 
sammenheng når det gjelder behandling av asylsøkere. 
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Jenter!? 
Hvis det hadde vært jente/kvinne
frigjøring i Norge i dag, hvorfor er 

det da sånn at: 
- Jentelinjer gir mindre kompet

anse og dårligere utdanning på 
videregående skoler 

- Kvinner gjør 85 prosent av alt 
kvelds- og nattarbeid 

- Jenter får ca. 80 prosent av 
mennslønn 

- Kvinner gjør 4,8 timer husar
beid hver dag mens mennene 

gjør 2,3 timer 
~ - Jenter har mindre fritid som kan 
.,,,- brukes på seg sjøl 

~ Pornoen er et ekstremt uttrykk for jen-
teundertrykkinga. Men jenter er stol-

te. Stoltere ennå godta å se sitt eget 

e kjønn bli framstilt som et «hull for ona
ni» i vinduene i kiosken på hjørnet. 

Kampen motjenteundertrykkingamå -
,ill \ jenter føre sjøl, men Rød Valgallianse 
~ skal ta med seg jentekampen inn i 
~ kommunestyrer og fylkesting. 

rJJ. 
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Rød Valgallianse vil: 
- Føre kampen mot porno inn i kommunestyrene 
- Kjempe mot puppeshow, hvor jenter blir tingliggjorte «leke-

tøy» for guttene 
- Arbeide for oppvurdering av de tradisjonelle jentelinjene på 

den videregående solen. For at de skal føre fram til fagbrev 
og for bedre og mer moderne utstyr 

- Arbeide for mer penger til krise- og støttetiltak for incest- , 
prostitusjon- og voldteksofre 

- For at lesbiske og enslige jenter skal ha 
rett til adopsjon og inseminasjon 

- 6 timers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon 

Pengemakta som rår i dag er avhengig av at 
jenteundertrykkinga opprettholdes. De tje
ner på at kvinner har lavere lønn, kan jobbe 
fleksibelarbeidstid til alle døgnets tider, og 
kan ta omsorgsoppgavene for eldre og syke 
der det offentlige hjelpeapparatet svikter. 

Vi trenger et samfunn hvor jenters situasjon 
og krav blir utslagsgivende for hva som blir 

sett på som viktig og uviktig. Vi trenger sosi
alisme. Det trengs noen som er villige til å 

se all politikk i sammenheng medjenter si
tuasjon i samfunnet. Det trengs RV' ere inn 

i fylkesting og kommunestyrer! 
Stem på jentepartiet-stem på Rød Valgal

lianse! 

Nei til 
makt 

Ja til 

RØD UNGDOM 
---------------------------------~----

.Ja, 
D Jeg vil bli medlem i Rød Ungdom 
D Jeg vil gå på studiesirkel i Rød Ungdom 
D Jeg vil gå på Rød Ungdoms bøllekurs for 

jenter 
D Jeg vil ha opplysninger om Rød Ungdom 

Navn: ....................................................................... . 

Adresse: .................................................................... . 

Postnr./ sted: ................................................... ........... . 

Sendes til Rød Ungdom, Postboks 610, Sentrum, 0106 Oslo I. 
Tlf. (02) 37 73 50. Kontoradresse: Gøteborggt. 8, Rodeløkka. 
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