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Erling Folkvord er kjentfor sitt utrettelige arbeid mot 
korrupsjon og snusk. 
Han har vært sentral i RVs arbeid med avsløringene 
innen Oslo kommune. 
Med 8 år bak seg i bystyret har han samlet mye 
erfaring, og er i år igjen].-
kandidat på RV-lista i Oslo. 

MED RV - MOT KORRUPSJON 
OG SNUSK 
RVs Erling Folkvord er kjent over hele landet for 
sine avsløringer av snusk og korrupsjon i Oslo 
Kommune. I årevis har han sammen med bystyre
gruppa vist utbredelsen av korrupsjonskulturen i 
nesten alle partier. Arbeidet er gjort mulig gjen
nom tips fra publikum, som har tillit til at RV er 
det partiet som vil fremme slike saker. Selv om 
ledende politikere nå prøver å legge skylda på 
enkelte '"svake" personer, lar ikke vanstyret og 
korrupsjonen seg lenger skjule. RV vil - sammen 
med folk - fortsatt arbeide for at maktovergrep og 
snusk blir avdekka innen offentlig fovaltning, og 
at politikere som ikke viser seg tilliten verdig , blir 
stilt til ansvar. 

Arbeidet som er utført i Oslo, er ikke eneståen
de. Rundt om i landet har aktive RV-ere avslørt 
lignende tilstander. for å kunne fortsette, trenger 
vi hjelp fra DEG. Mange i og utenfor offentlig 
sektor vet om snusk, overgrep og korrupsjon -
kom med tipsene, så skal RV's politikere fortsette 
'"muldvarp-virksomheten". 

HVORFOR TRENGER VI 
SOSIALISME? 
RV's politikk bygger på at vi ønsker et samfunn 
der menneskene har frigjort seg fra nød, under
trykking og utbytting, og der jordas ressurser 
utnyttes på en måte som er økologisk forsvarlig. 
Vårt arbeid er knytta til nødvendigheten av og 
drømmen om et annet og sosialistisk samfunn. 

Grunnlaget for et slikt morgendagens samfunn 
må legges gjennom dagens kamper mot undertryk
king og maktmisbruk, men også på kunskapen om 
hvordan kapitalismen nødvendigvis må fortsette 
sin utbyttingspolitikk for å sikre maksimal profitt. 
Det er nødvendig med en revolusjon for å skape et 
samfunn uten undertrykking og utbytting. 

Det er arbeiderklassen som må stå i spissen for 
omveltningen. Men arbeidsfolk kan ikke - og 
må heller ikke - stå alene i denne kampen. Det må 
skapes allianser med andre folkelige bevegelser til 
en felles front. På den måten kan vi sammen slå 
tilbake angrep på opparbeidede sosiale goder, fag
lige rettigheter, og forsvare arbeidsplassene og ret
ten til arbeid for alle. 

RV vil: 
• Arbeide for økologisk mangfold, og å sikre livs 

grunnlaget for framtidas 
generasjoner. 

• At økonomien skal styres av hensynet til natu 
ren og folks vehov. 

• Ha fortsatt nasjonal Sjølråderett og internasjo 
nal solidaritet. 

• Reelt folkestyre - makta til grasrota. 
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~N EN 
Bente Volder er 
RVs 1.-kandidat i 
Ålesund, og en 
markert 
kvinnepolitiker. 
Kommende 
periode blir hennes 
tredje. På de seks 
første plassene på 
Ålesund-lista 
finner vi hele fem 
kvinner. 

FULL KVINNEFRIGJØRING 
RV arbeider for full kvinnefrigjøring, som inne
bærer rett for alle til å utvikle seg på egne premis
ser - og til full økonomisk uavhengighet. Kvinne
lønna må opp på samme nivå som i mannsdomi
nerte yrker, og boligkostnadene må senkes kraftig. 
Da vil argumentene for en kjønnsbasert arbeids
deling i hjemmene også forsvinne. Kvinnediskri
minerende bestemmelser i beregning av trygdey
telser må fjernes, og ytelsene må heves til gjen
nomsnittlig industriarbeiderlønn-nivå. 

RV ønsker et samfunn som frigjør kvinner fra 
gratisarbeid i fammilien, og slik gir frihet til dem 
som er avhengige av hjelp. Dette åpner også 
muligheten for medmenneskelig omsorg, og rela
sjoner som ikke bygger på avhengighet. 6 timers 
arbeidsdag med full lønnskompensasjon likestiller 
kvinner og menn på arbeidsmarkedet, og fremmer 
lik deling av ansvar for arbeidet i hjemmet. 

Prostitusjon og pornografi er kvinneunder
trykkende. Porno framstiller et forkvakla forhold 
mellom kvinner og menn, og kvinner som salgsva
re på et marked der kun kroppen teller. Porno
grafi og prostitusjon fremmer vold mot kvinner. 
For å bekjempe vold, må den forbys - og det må 
bygges ut krisesentra i alle kommuner. 

RV arbeider for: 
• Heving av kvinnelønna og garantert minste 

lønn. 
• 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensa 

sjon. 
• Utbygging av barnehager, skolefritidsordning 

er og et alsidig omsorgstilbud 
til eldre og syke. 

• Bevaring av kvinners rett til selvbestemt abort. 
• Krisesenter i alle kommuner. 

ØKONOMISK POLITIKK FOR 
FOLK - IKKE FOR PROFITIEN. 
Jakta etter maksima profitt fører til ødelegging av 
miljøet og massearbeidsløshet. Økonomien må sty
res slik at hensynet til miljøet og dekking av m~n
neskenes behov styrer utviklinga. Bare under et 
helt annet samfunnssystem er det mulig I dag 
slåss vi om graden av utbytting og for å sette 
begrensninger på kapitalens herjinger. Nå står 
kampen om retten til arbeid, og for å bevare og 
bygge ut fellesgodene. 

..... I de senere år har det skjedd en kraftig 
liberalisering, der reguleringer er fjerna slik at 
markedet kan råde. Tilpassinga til EF er en del 
av denne politikken. Sjøl lønnsomme bedrifter 
som Viking Askim blir nedlagt fordi profitten er 
større utenfor Norge, og for at kapitalen skal kun
ne flyte fritt. 

RV står for den helt motsatte politikken. Vi vil 
begrense kapitalens "friheter" og styre den slik at 
folks behov for helsevesen, undervisning, arbeid 
og barnehager blir dekka og miljøet sikra. RV 
arbeider mot nedskjering av fellesgodene. Vi vil at 
folk sjøl skal ha råderett over de ressursene de 
skaper, ikke at de forvaltes av noen få kapitaleiere 
og toppbyråkrater. 

RV arbeider for: 
• Arbeid for alle. 

Torstein Dahle er 
kommunestyre repr 
esentant i Bergen, 
og stiller til 
gjennvalg som 
I .-kandidat på 
RV-lista. Han er 
siviløkonom og 
kjent for sine kurs 
og hjelp til 
fagforeninger. 

• Heving av kvinnelønna og vanlige arbeidsløn 
ninger. 

• Utbygging av velferdsgodene - mot privati 
seringer og nedskjeringer. 

• Senking av renta på bolig- og utdanningslån. 
• Mindre skal på vanlige inntekter - økt beskat 

ning av rikfolk og bedrifter. 
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Anne Steinsland er industriarbeider og 
I .-kandidat på RVs liste i Askim og nr. 
2på 
fylkestingslista i Østfold. Hun er aktiv i 
sin fagforening, og engasjerte 
seg sterkt i kampenfor bevaring av 
arbeidsplassene i Askim 

NEI TIL ARBEIDSLEDIGHET 
Politikken til Arbeiderpartiet og de tidligere regjeringspartiene, skaper 
arbeidsledighet. Det gjøres kraftige nedsjeringer i offentlig sektor, skoletill
budet reduseres, sjukeposter nedlegges, barnehager stenges og kollektivtrans
porten innskrenkes - til tross for at vi vet at behovet er stort og ventelistene 
lange. Tusenvis av arbeidsløse ønsker å komme i jobb, men stat og kommune 
ønsker ikke å bruke penger på å få utført nødvendig arbeid. 

Tilpassing av norsk økonomi til EF-markedet fører også til slakting av 
lønnsome bedrifter og tap av arbeidsplasser. Norge er et av verdens rikeste 
land, og overskuddene er store både i statsøkonomien og i de store bedriftene, 
men rikdommen brukes ikke til å få folk i arbeid - tvert imot er målet å oppnå 
størst mulig profitt. RV vil stå sammen med de arbeidsløse i kampen for ret
ten til arbeid - som er grunnlovfestet. 

RV arbeider for: 
• Arbeid for alle. 
• Lov- og tariffesta minstelønn - 90% av gjennomsnitlig industriarbeider 

lønn. 
• Ingen industri må nedlegges uten at det er sikra alternative arbeidsplasser. 
• Garanti for arbeidsplassene ved utenlandske oppkjøp - styrk konsesjons

lovgivingen. 
• Bruk av statens overskudd til å skape nye arbeidsplasser. 

Terje Kolbotten er leder for Odda fagli
ge samorganisasjon. Han er også en 
sentral RV-aktivist i Odda. 

NEI TIL EF • OG NEI TIL EØS-AVTALE 
EF er borgerskapets sammenslitning, og Romatraktaten er først og fremst 
kapitalens frunnlov. RV er for internasjonalt sammarbeid på likeverdige vil
kår, men avgjørelser om nasjonal utvikling må fattes av politisk valgte organ i 
Norge. For å beholde de verdier som skapes i landet, og for å kunne iverkset
te tiltak for å bevare et allsidig næringsliv og levende distrikter, må den nasjo
nale sjølråderetten bevares. 

Utenfor EF kan Norge gå i spissen for miljøsatsing istedenfor - som med
lem - å måtte godta miljøskadelige vedtak og bestemmelser. "De fire frihe
ter", og planene om en politisk og økonomisk union, gjør det vanskeligere for 
Norge å hevde seg mot kapitalens interesser. En EØS-avtale er det norske 
borgerskapets forsøk på å bringe Norge inn i EF bakveien. Ap og H driver 
intenst arbeid for å tilpasse Norge mest mulig til EF. Erfaringene fra folkeav
semningen i 1972, gjør at de ønsker en størst mulig tilpassing før spørsmålet 
om medlemsskap settes på dagsorden. RV mener at en EØS-avtalen er et ledd 
i taktikken med å forberede grunnen for et raskt vedtak om at Norge skal 
søke medlemsskap i EF. 

RV arbeider for: 
• Nei til norsk medlemsskap i EF. 
• Styrking av konsesjonsbestemmelsene. 
• Økt sammarbeid og handel med landa i den 3. verden. 
• Nei til norsk EØS-avtale - Det må holdes folkeavstemning. 
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Charlotte Kristiansen RVs unge første
kandidat på kommunestyre-lista i 
Tromsø. Hun har allerede en periode 
bak seg i kommunestyret. En opp
rørsk kjemper for Nord-Norges inter
esser. 

STOPP AVFOLKINGA • FOR ET LIVSKRAnlG 
DISTRIKTS-NORGE 
RV støtter kampen for å beholde bosetting over hele landet. Bare et samfunn 
med livskraftige distrikter kan sikre en forsvarlig resursforvaltning, og utvik
le et demokrati der folk har makt over sitt eget liv og sin egen hverdag. 

Den politiske utviklinga i 80-åra, med EF-tilpasning og fri markedskapita
lisme som ny religion, Har ført til et voldsomt angrep på distrikts-Norge - og 
Nord-Norge spesielt. Situasjonen for kyst-befolkningen i Nord-Norge er dra
matisk. Tusener av familier er trua av økonomisk ruin, og kommunene opp
lever en kraftig inntektssvikt. Rovdriften på fiskeriressursene fra trålerflå
ten har ført til en økologisk katastrofe. 

RV arbeider for: 
• Fiskeriforvaltning og -forskning legges til Nord-Norge. 
• Statligansvar for industriutbygging i distriktene. 
• Styrking av kommuneøkonomien gjennom statlig støtte. 
• Lokaleressurser skal danne grunnlaget for arbeid og produksjon for folk i 

den delen av landet ressursene fins. 

0 

PA LAG MED NATUREN 

Knut Henning Tygesen miljøaktivist og 
tømrer. Han er kommunestyrerepre
sentant i 
Risør, og står også på 1. plass for RV 
ved høstens valg. 

Bavaring av det genetiske mangfold på jorda, og en produksjon som tar hen
syn til naturens bæreevne, er forutsetninger for at vi kan overlevere verden 
til neste generasjon i en slik forfattning at det fortsatt kan være grunnlag for 
liv her på jorda. Produksjon for profitt eller økt vekst er ikke økologisk for
svarlig, og forbruket må styres mot fornybare ressurser. 

RV ønsker en grunnplanstyrt planøkonomi der arbeidsfolk, kvinner, bøn
der og fiskere selv har reel makt. Landene i den 3. verden må selv få kontrol
len over egne ressurser, og utvikle sin produksjon etter eget behov. Miljø
kampen hører uløselig sammen med utjamninga mellom de rike landa og lan
da i den 3. verden. Satsing på på bruk av fornybare ressurser, hindrer utar
ming av jorda, og opphoping av miljøfarlig avfall og skadelige gasser .. Økolo
gisk forsvarlig produksjon av landbruks- og fiskeriprodukter må ivareta de 
ressurser det enkelte land har, og ikke føre til forgiftning av naturen og den 
maten vi skal spise. 

RV arbeider for: 
• Storsatsing på utbygging av kollektivtransporten. 
• Ingen storflyplass, men effektiv togforbindelse mellom de store befolknings-

sentra. 
• Nei til gasskraftverk og overforbruk av lagerressurser. 
• Foret økologisk landbruk og ressursbevarende fiskeripolitikk. 
• Resirkulasjon av søppel i alle norske kommuner. 
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Athar Ali står som nr. 3. på RV-lista i 
Oslo. Han har engasjert seg 
sterkt i kampen mot rasisme, men i sit 
arbeid i bystyret dekker han 
flere saksområder, bl.a. helse- og sosi
alpolitikk. 

MOT ALL RASISME OG UNDERTRYKKING 
RV arbeider for et flerkulturellt samfunn uten rasisme og nasjonal under
trykking, med åpne grenser og demokratiske rettighteter for alle folkegrup
per. Vi ser på kulturelle forskjeller som en rikdom, og ulike språk, levesett 
og trosretninger kan virke sammen til en levende enhet. 

Norge har et særlig ansvar for å sikre at samer og andre urbefolknings
grupper støttes i kampen for å forsvare, og vinne tilbake sine rettigheter. I 
Norge må samene få utvikle og beholde livsgrunnlaget, språket og sin egen 
kultur. 

Staten fører i dsg en rasistisk politikk gjennom bl.a. innvandringsstoppen, 
og utkastelse av asylsøkere. Denne politikken underbygger også "jverdagsra
sismen", og åpner for rasistisk vold. 

RV arbeider for: 
• Norge må åpne grensen for alminnelig innvandring. 
• Stemmerettfor innvandrere også ved stortings-valg. 
• Alle som bor i landet må ha rett til familiegjennforening. 
• La alle asylsøkere som er i landet få bli - ingen utkastelser. 
• Økt morsmålsopplæring til fremedspråklige, og utvidede rettigheter til 

norskundervisning. 

Liv Finstad 
Kriminolog. Har vært kommunestyre
representant for RV i Oslo. Aktiv i den 
lesbiske bevegelsen. Det var hun som 
kom med uttalelsen « sauer er ålreite 
dyr» i partiutspørring på TV. 

HOMOFIL OG LESBISK FRIGJØRING 
RV mener det er en menneskerett å kunne leve åpent som homofil eller les
bisk, uten å bli utsatt for forfølging, undertrykking eller mobbing. Lesbiske 
og homofile samliv må anerkjennes på linje med hetrofile, og RV mener det er 
et alternativ til etablerte samlivs- og kjønnsrollemønster. Fordommer mot 
disse grupper er farlige og skadelige, og fører til undertrykking og overgrep. 
AIDS er et helseproblem, og ikke et '"homofilt problem". Lesbiske og homofi
les organisasjoner har gjort et verdifullt arbeid for å bekjempe AIDS, og og 
sykdommen må ikke brukes som hets og propaganda mot våre grupper. RV 
støtter kampen for et likeverdig liv, og er mot all undertrykking og fordom
mer overfor homofile og lesbiske. 

RV arbeider for: 
• Lovfestetrett til å leve sammen for lesbiske og homofile. 
• Lik behandling av homofile og hetrofile i skolens samlivslære. 
• Rett til adopsjon og kunstig befruktning for homofile og lesbiske. 
• Anstendige bevilgninger til AIDS-forskning - bekjemp hysteriet. 
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Solveig Aamdal er spesial-pedagog 
annsatt i PP-tjenesten i Nord-Trønde
lag. Hun Topper RVs fylkestingsliste i 
fylket ved høstens valg. Foruten å 
være engasjert i helse- og sosialpoli
tikk, sitter hun i fylkesstyret for Nei til 
EF. 

HELSE- OG SOSIALVESENET • TIL GAVN FOR ALLE 
RV's mål er et samfunn som ikke skaper psykiske og fysiske lidelser. Det er 
langt til målet, og på kort sikt arbeider vi for at alle skal få et likeverdig till
bud uansett hvor de bor, og uavhengig av personlig økonomi. Reduksjon i 
behovet for behandling bygger på forebyggende arbeid. Helsevesnet skal 
være desentralisert, og må drives av det offentlige - da dette vil gi et likeverdig 
tilbud, og være mest rasjonelt. Et offentlig helsevesen er en del av fellesgode
ne, og skal ikke være gjenstand for kjøp og salg gjennom privatisering og geo
grafisk sektorisering. 

Støtteordninger må utformes slik at funksjonshemmede og andre med 
redusert arbeidsevne kan delta i arbeids- og samfunnliv ut fra egne forutsett
ninger mest mulig på lik linje med andre. RV støtter interesse-organisasjone
nes kamp for klienters rettigheter, og mot overgrep og umyndiggjøring. Det 
er i dag nødvendig med et "sosialt sikkerhetsnett" for å sikre de som selv ikke 
er istand til åta vare på seg selv eller sin familie. RV sier nei til uthulingen av 
sosiallovgivningen som er begrunnet med mangel på offentlige middler. 

RV arbeider for: 
• Alle egenandeler må fjernes. 
• Økte overføringer til fylker og kommuner til ytbygging av hjelpeapparatet 

etter folks behov. 
• Alle rusmiddelbrukere har krav på behandling og rehabilitering. 
• Sosialsektoren må styrkes til å dekke alles behov - spesielt vektlegging på 

barnevernarbeidet. 
• Privatisering av helsetjenester må stanses. 

Helge Christie, bonde og engasjert i 
landbrukspolitikk. RV stiller ikke liste 
i hjemkommunen Tolga, men han er å 
finne på fylkeslistafor Hedmark. Han 
mener at primærneringene også har en 
plass i framtidas Norge. 

LANDBRUKET • El VEKSTNÆRING 
RV er for styrking av norsk landbruk, og for sikring av produksjonen over 
hele landet. Importrestriksjoner må håndheves for produkter som vi selv 
framstiller. Nasjonal sjølråderett forutsetter at egenproduksjon av mat er så 
stor som mulig. Virksomheten i landbruket må bygge på økologisk funderte 
metoder, og at lønnsomheten holdes oppe. Menn og kvinners arbeid i land
bruket må vurderes likt, og nivået må ligge på samme nivå som for industriar
beidere. 

Nedskjeringene i overføringene til landbruket fører til at bøndene tvinges 
til å bruke miljøskadelige produksjonsmetoder for å holde lønnsomheten 
oppe. Reduksjon i bruk av antibiotika og kunstgjødsel er nødvendig for å 
ungå økt forgiftning av mennesker, miljø og matvarer. 

RV arbeider for: 
• Et økologisk riktig landbruk må oppmuntres gjennom støtteordninger. 
• Beskyttelse av norske landbruksprodukter - nei til økt import. 
• Fjern momsen på norske landbrukspårodukter. 
• Garanterte grunnpriser på landbruksvarer - som det er på korn og ull. 
• Nei til sentralisering av meieri- og slakterisamvirket. 
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RVere er opprørere og urokråker, - kjent som tillitsvalgte i fag
foreninger, miljøforkjempere, aktivister i kvinnekampen og for 
internasjonal solidaritet. RV er ikke som andre partier som sier 
de vil ordne opp for deg, og som sier en ting og gjør noe helt 
annet. Du kan stole på en RV-representant. RV støtter opp om 
den kampen folk sjøl fører utenfor kommunestyrer og fylkes
ting. Det er den som kan skape forandring til beste for folk 
flest. 

RV arbeider for et sosialistisk samfunn - en sosialisme ver
den aldri har sett, der folk har makta og det er virkerlig 
demokrati, der folks behov og naturens bæreevne ligger 
til grunn for utviklinga. 

Det trengs RV-representanter i alle kommunesty
rer og fylkesting. RV gjør en god jobb der vi har 
representanter i dag. Mange flere enn dem 
som støtter hele RVs politikk, ønsker at 
RV fortsatt skal ha en plass. 

Det trengs noen som støtter og del
tar i aksjoner og pressgrupper. 
RV nekter å være med på ned
leggelser av skoler og sjuke-
hus, og krever i stedet økt 
skattlegging av rikfolk og 
bruk av statens rikdommer. 
Vi står for handling og ikke 
bare prat i kampen for å redde 
miljøet. RV tar opp det som er 
vikig for folk, og nekter å aksep
tere de trange rammene for arbei
det i kommunestyrer og fylkesting. 
RV graver fram snusk, maktmisbruk 
og korupsjon. Vi slåss i mot EF og EØS, 
og mot den tilpasninga til EF som skjer nå. 

RV ligger på vippen til å få mange nye repre-
sentanter. Ved forrige valg mangle RV 4 stemmer 
på å få mandat i Leirfjord, 1 i Moss, 14 i Kristian-
sand, 12 i Asker - så nær var det i mange kommuner. 
Men RV kan også miste mange av sine representanter. 
Flere ble så vidt valgt inn sist, og nå er antallet represen-
tanter redusert i mange kommunestyrer og fylkesting. Hver 
stemme kan avgjøre om RV skal sitte i kommunestyret eller fyl
kestinget der du bor. En representant mer eller mindre for et av 
de andre partiene vil ikke bety noen forandring, men en repre
sentant for RV vil merkes. Din stemme kan være den som 
avgjør. 

Aksel Nærstad 
leder i Rød Valgallianse 

Aksel Nærstad, leder i RV 

Rød V,ilg.11li.1nse 

Postboks 211, Sentrum, 0103 Oslo, tlf 02 - 38 42 50, fax: 02 -38 46 02 

www.pdf-arkivet.no (2020)




