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FORSVAR FOLKESTYRET 

Rød Valgallianse (RV) er den eneste organisasjonen, av de som stiller til valg, som hevder at det 
nåværende demokratiet ikke er tilstrekkelig. Vi hevder at det i stor grad er et skalkeskjul for det 
diktaturet som påtvinges folk i Norge av kapitalen. I Norge er det kapitalens interesser som settes i 
høysetet, og ikke folks behov. 

Norge har en lang demokratisk tradisjon. Vi fikk tidlig kommunalt selvstyre, kvinnelig stemmerett 
og generell stemmerett for alle. Dette har vært en viktig betingelse for oppbyggingen av den 
relative velferden som fins i Norge. 

Denne tradisjonen har også vært, og er en viktig forutsetning for kvinners kamp. I valg har hver 
person en stemme. I det økonomiske liv er det de pengesterke som har makta,- og dette er menn. 

Vi er for en utbygging av folkestyret til også_ å omfatte det som i størst grad styrer folks liv, 
styring av kapitalen. Denne er i dag ikke underlagt demokratisk kontroll, tvert imot, det er den 
som styrer demokratiets vilkår i Norge. 

Folkestyret i Norge er i dag truet på flere måteL Korrupsjon, kommunesammenslåinger, 
heldagspolitikere, mindre kommunestyrer, overføring av makt fra kommunestyrer til formannskap, 
EØS og truselen om EF-medlemskap, er alle eksempler på dette. Vi vil reise kampen for 
demokrati og folkestyre som en av de viktigste sakene i vårt politiske arbeid i de kommende år. 

EN ØKONOMISK POLITIKK FOR FOLK 

I løpet av de siste 10-15 år har vi opplevd en utvikling hvor relativ kommunal rikdom og statlig 
fattigdom har blitt byttet ut med kommunal fattigdom og enorm statlig rikdom. I samme periode 
har vi hatt en gigantisk overføring av verdier fra vanlige folk til rikfolk. Denne politikken har i 
særlig grad gått ut over kvinner. Offentlige oppgaver fjernes hvilket betyr at mange 
kvinnearbeidsplasser legges ned og erstattes av ubetalt tungt omsorgsarbeid som i stor grad må 
utføres av døtre og svigerdøtre. 

Politikerne i kommunene har godtatt denne utviklingen. Vi i Rød Valgallianse godtar ikke dette 
tyveriet av verdier skapt av kvinner og menn gjennom hardt arbeid. 

Den økonomiske politikken har ført til at vi i løpet av en 20 års periode har stagnert som 
industrinasjon. Norge er nå i stor grad en råvareleverandør som økonomisk er styrt av en styrtrik 
overklasse med drømmer om internasjonal ekspansjon. Vi i RV vil bekjempe disse imperialistiske 
drømmene, og slåss for at Norge oppretter tosidige og likeverdige handelsavtaler med land i den 3. 
verden. 

Vi i RV vil jobbe for å fremme en alternativ økonomisk politikk for å styrke den lokale økonomien 
og vanlige folks levevilkår. Vi vil jobbe for å fremme en regional plan for industrireising i 
Rogaland. Midlene fins, det er politisk makt, vilje og evne som mangler. 
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FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Jordas miljø ødelegges raskt. Vi står foran en økologisk katastrofe vi knapt aner dimensjonene av. 
Uansett hva en gjør og ikke gjør i et samfunn, gjenspeiles dets leveevne av i hvilken grad det er i 
stand til å overlate sitt livsgrunnlag i samme eller bedre stand til neste generasjon. Det økonomiske 
systemet som styrer verden i dag viser ingen slik livsevne. Samtidig har vi fra Øst-Europa sett at 
planøkonomi i seg selv ikke gir et mer livsdyktig samfunn. 

\. . 

Forringelsen av det økologiske miljøet er en trusel for de kommende generasjoner, og betyr i dag 
en økende belastning på kvinner og barn. Dette kan i Norge sees gjennom en eksplosiv økning av 
alergi og andre miljøsykdommer. 

Vi kan ikke tolerere virksomhet som setter jordas miljø i fare. Vi krever at alle tiltak som settes i 
verk skal legge fram et miljøregnskap. Dette skal være positivt for at virksomheten skal kunne 
settes i verk. Videre vil vi jobbe for at all eksisterende virksomhet skal utarbeide planer for 
hvordan deres miljøregnskap skal kunne komme i balanse. 

Vi jobber for at Norge både nasjonalt og regionalt skal sørge for å oppfylle alle internasjonale 
avtaler og overenskomster for bevaring av miljøet. Vi vil jobbe for at Rogaland blir et foregangs 
fylke på det miljømessige området. 

INTERNASJONAL SOLIDARITET - ANTIRASISME 

De økonomiske verdiene i verden er svært skjevt fordelt. Dette skyldes de forbrytelser som den 
vestige verden har begått mot land i den 3. verden. 

Verden er i dag ridd av en rekke små og store kriger. Disse er i stor grad en direkte følge av de 
forbrytelser vesten har gjort, og gjør mot land i den 3. verden. 

Som et resultat av vestens herjinger har verden flere flyktninger enn noen gang. Det er vår plikt 
som rik nasjon å gi politiske flyktninger asyl, og alle som ønsker å komme å leve og bo i dette 
landet, muligheter for et anstendig liv. 

Som et resultat av de økonomiske problemene i Norge, og ut fra kapitalens ønske om å så splid 
mellom folk, er det i dag god grobunn for rasistiske holdninger. RV vil støtte all kamp mot 
rasisme. Et folk som undertrykker et annet folk kan aldri selv bli et fritt folk. Vi vil jobbe for at 

. kommunene øker sine kvoter for flyktningemottak, og vil oppfordre alle til åta del i antirasistisk 
arbeid. 

Undertrykking avler motstand. Som et resultat av imperialismens undertrykking reiser folk seg til 
motstand. Dette er rettferdige kamper som har vår fulle støtte. Folk har rett til å gjøre opprør mot 
undertrykking. 

REIS KAMPEN 

Bare folks egen kamp kan endre dette samfunnet. Alle viktige resultater og endringer er oppnåd 
gjennom denne folkelige kampen. 8-timerdagen,EF-seieren i 1972 og abortloven er alle eksempler 
på dette. 

Bærebjelkene i denne kampen er arbeiderklassen og kvinnene. Det er bare gjennom deres 
organiserte kamp og ved å utvikle en en politisk enhet mellom disse to spydspissene at en kan 
fjerne kapitalens makt over folk i Norge. 
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Kampen for et Sosialistisk Norge av en type verden aldri før har sett kommer ikke som resultat av 
kommunestyre og fylkestingsrepresentanters arbeid. De kan avsløre begrensningene i vårt 
demokrati. De kan i enkeltsaker forhindre de verste angrepene på folk, og en og annen sjelden 
gang få gjennomslag for politiske saker som er viktige for folk. 




