
FYLKES 
AVISA 

Rød Valgallianse har 
vært representert i Troms 
Fylkesting i 12 år. Mads 
Gilbert, Ragna Schvenke, 
og i perioder Frode Bygd
nes, har vært de som på 
RVs vegne bar talt makta 
og flertallet midt i mot. De 
har etablert en tradisjon 
med en liten, men viktig 
opposisjon på Fylkestin
gets møter. 

EØS kan 
ryste Troms 

EØS-avtalen vil få vold
somme konsekvenser for 
Troms. Offentlige anlegg og 
byggeprosjekter må ut på euro
peisk anbud. Innkjøp på mer 
enn 1,5 million til det offent
lige må ut på anbud i EF. Ar
beidsgjenger på spanske tarif
fer kan hentes opp for å gjøre 
jobbene. Arbeidsløsheta vil 
vokse her nord, mens kommu
nekassene kan skrumpe på 
grunn av skatteomlegginger. 
Det er altså ikke bare fiskeri
ressursene EØS-partiene er i 
ferd med å selge ut til EF. 

Carl Erik Schulz, profes
sorstipendiat i sosialøkonomi, 
står på RV-lista i Tromsø. Han 
bar granska hva EØS vil bety 
for Troms. Se baksida. 
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Det har vært stunder da de 
har følt det som hensiktsløst å 
sitte der. De har opplevd at 
Fylkestinget får tredd umulige 
økonomiske rammer ned over 
seg fra Staten. De har sett 
hvordan de aller fleste fylkes
tingsrepresentantene gang på 
gang finner seg i tilstramninge
ne fra sine partifeller på Stor
tinget og i regjeringa. De har 
sett hvordan fylkespolitikerne 
gjør det til sin oppgave å ad
ministrere nedskjæringer i hel
sesektoren og skoleverket. De 
har vært vitne til at de andre re
presentantene lukker ørene når 
det blir dokumentert at stats
kassa har milliarder i over
skudd. Penger som kunne vært 
brukt til å dekke skrikende be
hov i vårt eget land. 

RV trengs som vaktbikkje på Fylkestinget. Aud Karin Bjørn og Sivarajah er klare til åta plass etter valget. 

Til tross for disse erf aringe
ne har de kommet til at det er 
viktig at RV finnes på Fylkes
tinget. For noen må si i fra. 
Noen må bryte ut av dem lumre 
stemninga av enighet som ofte 
legger seg over Fylkestings-

møtene. Noen må ta på seg 
oppgaven med å legge fram for 
forsamlinga hvordan situasjo
nen er for de fleste her i fylket. 
Og gjennom RVs arbeid i Fyl
kestinget og Helse- og sosialut
valget har mye informasjon om 
viktige planer som angår folks 
hverdag kunnet komme ut. 

Det trengs representanter 

folk kan kontakte når de sjøl 
går til aksjoner for viktige 
krav: for veier, for skole, for 
helse, for arbeid - for saker der 
Fylkestinget avgjør hvordan li
vet deres skal bli. 

RV -erne har en rekke gan
ger samarbeidet med slike ak
sjonsgrupper for å legge press 
på Fylkestinget. Og det har og-

så lyktes å få de andre fylkes
politikerne med på vedtak folk 
har vært tjent med. 

Det er denne tradisjonen 
Aud Karin Bjørn skal føre vi
dere etter dette valget. Hun 
topper RV-lista sammen med 
fiskerirettlederen Sivarajah og 
Målselv-bonden Øyvind Tol
lefsen. På fjerdeplass stiller 

Eva Berg, hjelpepleier fra 
Kvæfjord. 

Ved forrige Fylkestings
valg fikk Rød Valgallianse nes
ten 2000 stemmer, og lukta på 
to mandater. Behovet for RV
representasjon er ikke mindre 
nå, når EØS og snart EF står 
for døra! RV-erne er dine 
vakt-bikkjer i lokalpolitikken! 
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HARSTAD: 

Sykehus under press Økologisk jo1 
Øyvind Tollefsen er 
gårdbruker i Målselv 
ogRVstredje- · 
kandidat til Fylkes
tinget. Vi har spurt 
han hvordan han ser 
på framtida til 
jordbruket i Troms. 

er fleire grunner til det. For det 
første har vi et moralsk ansvar for å 
se matforsyninga i en global sam
menheng. I dag forer vi i Norge dy
rene med korn som kunne vært 
brukt til menneskemat. Samtidig 
øker matbehovet ute i verden, og 
folk sulter ihjel i tusentall . 

V ed Harstad sykehus har bølge
ne gått høyt den siste tida. 

Ledelsen ved sykehuset har 
lagt fram en driftsplan som inne
bærer store omlegginger og ned
skjæringer. 

Størst oppsikt har forslaget 
om sammenslåing av gynekolo
gisk avdeling og fødeavdelinga 
vakt. 

- Forhåpentligvis er dette nå 
blitt politisk umulig å sette ut i 
livet, sier Frode Bygdnes, 
Harstad RVs førstekandidat. -
Men fremdeles foreligger planer 
om å legge ned gynekologisk av
deling. Antall gynekologiske 
senger skal reduseres fra 20 til 6 
senger, som så kan legges inn 
under kirurgisk avdeling. 

Kamufleres 
- I lokalene til gynekologisk 
avdeling skal diagnosestasjonen 
flytte inn, mens legevakta skal 
flytte inn i mottakelsen. På den
ne måten kamufleres den reelle 
nedbygginga av Harstad Syke
hus. 

- Og sjøl om det nå samtidig 
settes igang nye tiltak som reha
bilitering og rehabiliteringste
am, så skal dette skje uten eks
trabevilgninger. Alle nye tiltak 
skal dekkes opp innafor eksister
ende budsjett. Derfor skal f . eks . 
kirurgisk avdeling trappes ned 
med 18 hjelpepleierstillinger. 
V ed medisinsk avdeling blir re
duksjonen hele 34 pleierstillin
ger. 

RiTø tar potten 
- Med det nye Regionsykehuset 
.. ~-- -a..~ .. - bar be1-- og 
sosialbudsjett.et i Troms fått en 
gjøkunge i reiret for lang tid 
framover. Alle nyinvesteringer 

skal finansieres fra interne om
disponeringer - det vil ikke van
ke noen ekstrabevilgninger til 
helse- og sosial i perioden 92 -
95. 

- Det nye Rikshospitalethar 
fått kritikk fordi det legges opp 
til så mange senger at det vil ta 
pasienter b.a. fra RiTø. Skal Ri
Tø holde full drift , vil de i sin tur 
måtte ta pasienter fra lokalsyke
husene, spår Frode. - Ett ek
sempel på dette er at det legges 
opp til en storstilt poliklinisk 
drift på RiTø, med pasienter bo
ende i sykehusets hotellavde
ling. Dette vil i stor grad gjelde 
pasienter som før blei behandla 
ved lokalsykehus som Harstad. 

Hjørnestein 
-46 prosent av alle yrkesaktive 
i Troms jobber i offentlig sektor. 
Av disse er 63 prosent kvinner. 
Nedskjæringer her vil derfor 
ramme kvinner spesielt hardt. 
Også fordi det betyr økt privat 
Otna<>Tgaari,eid . 

- Arbeidsplassene i offent
lig sektor er ofte hjømesteinsar
beidsplasser på små steder. 

LYNGEN 
RV-listene i Lenvik og Lyngen 
er kommet istand som såkalte 
«demokratilister,. . Det vil si at 
ikke alle som står på listene 
støtter RVs politikk, men stil
ler opp ut fra demokratihensyn 
for å gjøre det mulig for RV å 
stille liste. Men listetoppene på 
demokratilistene er RV-ere, 
og i Lyngen stiller Tone Ma
gelsen på førsteplass . 
- Lyngen er et fraflytnings
område, sier Tone. Det er spe
sielt ungdom som flytter, og 
flere ville nok reist hvis de hadde noe å reise til. Sånn sett kan 
vi med gru se fram til at arbeidsledigheta går ned i sentrale 
strøk - da vil utvilsomt fraflyttinga her nå nye høyder. 

Tone er opptatt av at kommuneadministrasjonen er for by
råkratisk. - Lyngen kommune trenger ei skikkelig hold
ningsendring i de øverste skiktene, mener hun. - I dag er sys
temet så tungrodd at folk virkelig må stå på for å få den servi
cen de har krav på, sier Tone. 

Samtidig med at arbeidsløsheta er stor og ungdommen flyt
ter, er det store udekka behov i helse- og sosialsektoren i kom
munen. Dette kunne løses enkelt ved å sette folk i arbeid med 
å bedre den kommunale servicen. Noe som sjølsagt krever at 
kommunene får tilført mer penger. I dette spørsmålet er de 
andre partiene ei bremse. De fører en politikk som betyr å 
godta reduserte overføringer fra Staten. 

Når det gjelder eldreomsorgen ønsker RV i Lyngen å legge 
hovedvekta på åpen omsorg. Vi har sånn noenlunde nok syke
hjemsplasser, men det trengs større bevilgninger for å bedre 
kvaliteten på dette tilbudet. De største udekka behovene fin
nes imidlertid hos de hjelpetrengende eldre som bor hjemme. 

Fylkets ledelse fører en politikk for sentralisering av ut
danningstilbudet, som rammer utkantungdommen hardt. 
Troms burde lære av Finnmark Fylke. De har valgt å få mot
satt vei, og satse på desentralisering av utdanning. Resultatet 
er at utdanningsfrekvensen blandt ungdom i Finnmark øker 
kraftig nå. 

Desentraliserte utdanningstilbud og arbeidsplasser i di
striktene er nødvendig for å holde på ungdommen, slår Tone 
fast. 

Troms er det mest industrifattige 
fylket i landet. Vi har 10 prosent 
arbeidsløshet. En svekka offent
lig sektor vil forverre situasjo
nen - og småstedene rammes 
hardest. 

Fylkets ledelse burde derfor 
slåss for høyere bevilgninger, 
istedet for å godta som et sjølsagt 
premiss at offentlig sektor skal 
bygges ned. For det er det som 
skjer nå. Etter at folk sin kjøpe
kraft er skåret til beinet, skal nå 
de offentlige budsjettene bar
beres. Dette for å få ned skatte
trykket og frigjøre kapital til in
vesteringer i mer profitable sek
torer. Verdiene i samfunnet skal 
omfordeles , fra de mange og til 
defå. 

Manglende motstand 
-Deteretproblematdetmang
ler sterke motkrefter mot ned
bygginga av offentlig sektor, på
peker Frode Bygdnes. - Når de 
ansattes fragforeninger protes
terer, blir de beskyldt for profe
sjonskamp. Og lederne påde uli
ke institusjonene slåss i liten 
grad mot raseringa. 

-Harstad Sykehus er et godt 
eksempel på at offentlige institu
sjoner står lagelig til for hugg 
fordi ledelsen er mest opptatt av 
å være lojale mot sparepolitiker
ne. Ledelsen ved Harstad Syke
hus mangler helt vilje til å slåss 
for pasientenes, lokalbefolknin
ga og sykehusets interesser. 
Istedet for å gå mot nedskjærin
gene har driftsplanutvalget der 
til og med gått lenger enn fylket 
sjøl i forslag om reduksjon i an
tall senger. 

- Det trenges en folkeaksjon 
for å forsvare offentlig sektor, 
konkluderer Frode Bygdnes. 

- Den verste bruksnedlegginga 
ser ut til å ha flata litt ut. Dette er 
ikke fordi forholdene er blitt bedre i 
jordbruket, men på grunn av at for
holdene ellers i samfunnet er blitt så 
mye verre. Den høge arbeidsløshe
ta fører til at de som har en arbeids
plass holder på den, også i jordbru
ket. 

Men forholdene er tøffe. Det fo
religger forslag fra myndighetene 
og Bondelaget om å løse «overpro
duksjonskrisa» ved å innføre etable
ringsstopp, og å betale gårdbrukere 
ut av næringa. 

-Ei slags «kondemneringsord
ning» for jordbruket altså? 

-Nettopp. Og vi frykter at om
settelige melkekvoter ligger like 
rundt hjørnet. Alt i alt en politikk 
for å sanere folk bort fra næringa -
og bort fra distrikta . 

Omlegging 
- Tida er overmoden for en anna · 
politikk i jordbruket, sier Øyvind. 
Mitt forslag er: Senk forberuket av 
kraftfor med 10 prosent - og over
produksjonen forsvinner! Dette vil 
bety å bruke mer lokale ressurser, 
dyrke mer grovfor - og altså basere 
seg mindre på importert kraftfor fra 
Sør-Norge og utlandet. 

- På litt lengere sikt trengs det ei 
total omlegging av jordbruket. Det 

For det andre krever miljø/for
urensningsproblemene ei omleg
ging av vestlig jordbruk fra indu
strijordbruk til mer økologisk ba
sert drift. I deler av Sentral-Europa 
er drikkevannet nå ubrukelig på 
grunn av giftstoffer/gjødsel fra 
jordbruket. Og matjorda forsvinner 
over store deler av verden på grunn 
av ensidig drift og utpining. 

LISTET< 
KVÆFJORD 

I Kvæfjord har RV vært repre
sentert i kommunestyret av 
Eva Berg de siste fire årene. 
Kvæfjord RV satser på å be
holde kvinneprofilen også når 
Roy Nilsen nå tar over første
plassen på lista. Det står nem
lig femjenterbak ham på lista. 
-Kvæfjord RV legger vekt på · 
å være det reelle opposisjons
partiet, som har sin lojalitet 
hos folk og folks behov, sier 
Roy Nilsen. Vi er det partiet 
som også tar opp andre saker: 
for eksempel rasisme, internasjonal solidaritet, kvinnespørs
mål, pomografi, aksjoner osv. 
-Den nye kommuneloven vil få skremmende konsekvenser 
for lokaldemokratiet i Kvæfjord . Både RV og Venstre kan bli 
radert ut av kommunestyret. 
- Jordbruket er den dominerende faktoren i bygdas nærings
struktur. EF-spørsmålet blir derfor viktig for Kvæfjord, 
ettersom spesielt jordbruket vil bli hardt ramma. 
Bevilgningene til skolesektoren må økes - både til vedlike
hold, bedring av inneklima og oppdatert skolemateriell. 
Innafor helse/sosialsektoren vil Kvæfjord RV gå inn for å 
prioritere den hjemmebaserte omsorgen, men satser på at det 
også må gis alternativt institusjonstilbud til dem som trenger 
det. Det er et statlig ansvar at forholdene legges tilrette slik at 
intensjonen i HVPU-reformen blir oppfylt. 
- RV går inn for kildesortering av avfall, resirkulering av 
søppel må foretas i bygda. Renovasjon må ikke privatiseres. 
-Og barnehagekampen blir viktig. Baby-boomen i 1989-90 har 
ført til at Kvæfjord er akterutseilt når det gjelder barnehage
dekning for barn under tre år, sier Roy Nilsen. 

TROMSØ 
Førstekandidaten i 
Tromsø, Charlotte 
R. Kristiansen, 
går med friskt mot 
løs på en ny perio
de i kommunesty
ret. 

- I valgkampen 
prøver Høyre og 
Arbeiderpartiet å 
late som om det er 
store motsetninger 
mellom dem. 
Høyre terper på at vi må se på det positive, mens 
DNA hamrer løs på at «økonomistyring» skal løse 
problemene. Men i Tromsø kommunestyre opp
trer de som en stor koalisjon. De har stemt imot 
alle RVs forslag om å kreve økte overføringer fra 
Staten. Hvis de hadde ment noe med at det trengs 
større bevilgninger til kommunale formål, burde 
de støtta disse forslagene. 

- RV ønsker et samfunn der folk blir sett på 
som en ressurs, ikke som en utgiftspost. Og det er 
på tide å få politikere som er ansvarlige overfor 
folk, ikke overfor stein dødt materiale - penger! 

-Samtidig vil vi utfordre folk. Ikke til å bære 
flere byrder, men til å kjempe for sine rettigheter 
og ikke gi opp. Det eneste som kan gi oss et bedre 
samfunn er at folk kommer sammen og diskuterer 
hvordan vi vil ha det - og så kjemper for det. I den
ne kampen kan RV-politikerne brukes som allier
te, som løpesedler og megafoner for den kampen 
folkfører. 
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brutt trengs FYLKESTINGETS 
NYE RØDE Økologisk 

-Sett i en slik sammenheng er ikke 
'ordbruket i Troms en trussel for 

· jøet. Men også vi trenger å legge 
om til mer økologisk drift. 

når det gjelder kraftfor, gjødsel og 
medisiner. 

Medisiner også? 

- Og det betyr? 

- Vi bør legge opp driften slik at 
i blir mest mulig sjølforsynt med 
okale ressurser. Jeg veit for lite om 
økologisk jordbruk i Nord-Norge 
pl å kunne slå bombastisk fast at vi 

-Ja, i den grad at dyra blir mer 
pressa og lettere syke ved intensiv 
drift. Et jordbruk som produserer 
mer i pakt med naturen ville reduse
re presset på dyra. For eksempel 
ville beitebruk i utmark utnytte res
sursene bedre. I tillegg vil slik drift 
ta bedre vare på kulturlandskapet 
enn ved drift der maksimal effekti
vitet er målet. 

Lita og kjapp. Høyde 
som halvanna tommestokk. 
Ei fornorska sjøsamejente 
fra en arbeiderfamilie i 
Lyngen. Oppvokst midt i en 
søskenflokk på åtte. Enslig 
mor til ei sju år gammel sko
lejente. 

Med yrkeserfaring som tele
fondame, rengjøringsassistent, 
lærervikar, barnehageassistent, 
miljøarbeider, kontorassistent, 
telefondame, ungdomsleder og 
renholdsassistent. For tida un
der omskolering på grunn av en 
rygg der isjasen herjer. 

~ 
bli heilt sjølforsynt. Vi har tross 

et hardt klima og lange vintre. 
n en ting er sikkert: allerede i 

g kunne vi redusere bruken av 
• jøpte produkter radikalt. Både 

- Og egentlig er det vel ei slik 
landsbygd, et slikt kulturlandskap 
også byfolk ønsker - om så bare for 
å kunne dra på tur til? spør Øyvind 
Tollefsen. 

)PPE 
BALSFJORD 

Torgeir. Bogstad har repre-
sentert RV i Balsfjord kom
munestyre den siste perio
den. Han tar sikte på fire år 
til. Det er mange viktige sa
ker i Balsfjord han ikke får 
seg til å slippe. 
- Som den store miljøsaken i 
kommunen, trasevalget for 
den nye Europaveien mel
lom Nordkjosbotn og Berge
neset. Departementet bar 
støtta kommuneledelsens "' \ . 
forslag om å rasere strandso-
nen. Dette inngrepet kan få store konsekvenser for økologi
en i området. Vegetasjon, sjøfugl og gyteområde for lodde 
blir trua. Undersøkelser nå viser at det er stort flertall blant 
folk her for å bevare strandsonen, så den kampen er ikke 
slutt, sier Engstad. 

- Eldreomsorgen er en annen stor sak for oss. Fra et dårlig 
utgangspunkt er hjemmehjelpsordninga blitt nesten halvert. 
Pengene derfra er brukt til å saldere kommunebudsjettet. 
Det samme skjedde med bevilgningene til aldersheimen. 
Den er bygd ned, uten at et øre mer er gått til å gi hjemmebo
ende gamle med ulike funksjosvikt den hjelpa de var lovt. I 
stedet er 1 million kr. fra aldersheimen brukt til å ballansere 
budsjettene. Torgeir Engstad vil også ha et oppgjør med le
derstilen i kommunen. 

- Ordfører Olav Åsheim styrer kommunen på gammel
dags, autoritær seilskute-maner. Det trengs en ny personal
politikk i Balsfjord. Siden forrige valg er Balsfjord kommu
nestyre krympa fra 37 til 29 representanter. Skal Torgeir 
Bogstad sikres plass, må RV øke stemmetallet. Det kan de 
klare. Men i Balsfjord blir hver eneste stemme viktig. 

Bortsett fra at ho toppa RV
lista i Lyngen i 1983, er Aud 
Karin Bjørn ny i parlamentarisk 
sammenheng. 

Men politisk erfaring har ho i 
massevis . Fra ho blei politisk 
bevisst som 18-åring under 
Alta-kampen, til ho sto i spissen 
for demonstrasjonene mot Golf
krigen i vinter. Og deltok aktivt 
i organiseringa av den interna
sjonale kulturmønstringa «En 
Verden i Tromsø» i vår. 

Aud Karin har sterke røtter i 
innvandrermiljøet i Tromsø: ho 
har venner fra fleire land enn ho 
har oversikt over. Antirasisme 
og internasjonal solidaritet er da 
også blant hennes hjertesaker. 
Men også kvinnekamp: 8. 
mars-arbeid, bøllekurs (sjøltil
litskurs for kvinner - ho har leda 
fleire enn ho husker over det 
ganske land.) 

Aktivist 
- Hvorfor i all verden skal ei 
jente som du - en typisk aktivist 
og grunnplansjobber - kaste bort 
kreftene på tørt fykestingsar-

LENVIK 
Senjajenta Tone Storås stil
ler på topp i Lenvik. Tone 
jobber som jordmor på 
Finnsnes Helsesenter. Bak 
seg på lista har hun frisør Liv 
Steiro og fisker Carl Erik 
Blomfeldt. 

- For befolkninga i Midt
Troms er det viktig å lopp
rettholde et desentralisert 

beid? Aud Karin smiler - har fått 
det spørsmålet noen ganger. 

- Æ har i alle fall ikke sagt ja 
fqrdi æ tror at ting kan endres 
grunnleggende av fylkestinget. 
Men æ meiner det er viktig å 
være der det skjer - også på fyl
kestinget. 

- Min store styrke er at æ 
kjenner folk sin hverdag. Æ veit 
hva det vil si å slite: æ lever sjøl 
på medisinsk attføring nå, og 
veit hva det betyr å bare ha ut
betalt 60 prosent av ei dame
lønn. 

· -Æ kjenner mange folk i 
forskjellige miljø. Har leda bøl
lekurs for oljearbeidere og før
skolelærere, for unggjenter i 
Finnmark , for tidligere narko
mane og for incestoffer. Æ kjen
ner en del til livene til folk som 
har det tøft. Det æ har lært av 
dem tror æ er viktige lrunnaka
per å få inn i politikken. I ar
beidet mitt på fylkestinget øns
ker æ å synliggjøre vanlige folk 
sin hverdag. 

Tøråslåss 
- Æ er ei vanlig arbeiderjente 
som har slitt med vanlige proble
mer: husmangel, arbeidsløshet, 
gjeld. Men æ bar lært å slåss. Og 
æ har mot til å si fra. Under valg
kampen i -87 okkuperte æ hus 
for å få ei leilighet til meg sjøl og 
datter mi. Under den okkupasjo
nen fødtes ideen om ei høring 
om enslige mødres situasjon. Ei 
høring som blei arrangert høsten 
-87, der vi fikk fram mye fakta 
om dette i media. 

- Den type politisk erfaring 
æ har tror æ er viktig i parlamen
tarisk arbeid. Med erfaring som 
aksjonist blir man kanskje ikke 
så lett sugd opp av systemet. 

For det har ho ikke tenkt å 
bli. På Fylkestinget ønsker ho å 
være ei uredd talskvinne for 
grwmp\aneta ~ V 

kommer ikke til å få se henne 
pyntelig i drakt og hatt. Derimot 
kanskje i gambisk nasjonal
drakt?? 

!fu 

helsevesen, sier Tone. I job- " 

Har du bøtt historia om ungdomspolitikerne 
som skulle diskutere «Ut.danning og studiefi
nansiering» pl Verdal Videregående i vår? 
Fra RV-hold stilte Jo Ryste, leder i Rød Ung• 
dom. Han sammenlikna det norske utdan
ningssystemet med ei sjuk ku, og kom med 
forslag om hva de forskjellige partiene ville 
gjøre for å få kua frisk igjen: PRP ville helt 
korrekt påpeke at kua var sjuk, og råde deg til 
å selge den til naboen før den døde. KrF ville 
be til Gud om at kua skulle bli frisk igjen. 
DNA ville benekte at kua var sjuk. i det hele 
tatt. HØYRE ville fortelle deg at det var so
sialistenes skyld at kua var sjuk. «Stopp Inn
vandringen» ville bli bestyrta når de skjønte 
at kua ikke var raserein - og skyte den tvert. 
S\' ville sende kua til psykolog og deg til kri• 
sepsykiater. Og ✓år løsning? - Jo, RV ville slå 
fast at problemetxett bg slett var at kua ikke 
fikk nok mat. Den vår sulteforet. Løsninga 
var belt e~lt: «Stopp nedskjæringene i s,ko
leverket. Gi skolen mer penger.» Nemlig! 

ben min ser jeg hva det betyr 
for kvinnene å ha et tilbud om ,., •=• 
å kunne føde i nærheten av 
hjemmet. Fødestua på Finnsnes er viktig for tryggheten til 
de fødende. 

Det er langt til Tromsø, og skal kvinner føde der må de 
ofte reise inn når fødselen nærmer seg. De må forlate familie 
og hjem, og kan ofte bli gående i lang tid å vente. Som vi 
veit så kommer jo ungene akkurat når det passer dem, ikke 
i regulær kontortid akkurat. 

Arbeidsledighet er en forbrytelse mot folk, sier Tone. -
Og råvarene må foredles ber nord. Jeg synes det var para
soksalt å se trailerne laste fisk på kaia i Gryllefjord i vinter 
og kjøre den ubearbeida til Frankrike, mens filetarbeidere 
gikk arbeidsløse. 

Som tidligere solidaritetsarbeider med erfaring fra Af
ganistan er Tone også opptatt av at RV er et parti som legger 
vekt på internasjonal solidaritet. 

Men inn i EF vil hun ikke. -Det er mye snakk om at EF
toget går fra oss hvis vi ikke skynder oss, sier hun. -Men 
jeg synes det er litt for drøyt å forlange av folk at de skal hive 
seg på et tog uten bremser, særlig når ingen egentlig 
vet hvor det går! 

ffe 

Rød Valgallianse 
har valgkampkontor i Storgata 129, Tromsø 

Tlf. (083) 84 522, tirsdag og torsdag 
kl. 10.00 - 14.00. 

Aktivistmøter hver torsdag ettermiddag. 
Ta kontakt! 

Ansvarlig for innholdet i avisa 
er Rød Valgallianse i Tromsø 

ved Ragna Schvenke. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



EØS-AVTALE.N: 

Ominnredninga av det gamle Regionsjukehuset 
skal sikre sysselsettinga av bygningsarbeidere i 
Tromsø i åra framover. Men med en EØS-avtale 
må slike byggeprosjekter settes ut på europeisk an-
. bud. Et portugisisk firma med rallare på korttids
kontrakter i hotellskip kan snappe opp jobben. 

DNA-avisa Nordlys har på leder
plass framheva vedtaket i Fylkes
tinget om ombyginga av RST som 
eksemplarisk sysselsettings-poli
tikk. Samtidig jobber DNA over
tid for å få i havn en EØS-avtale. 
Lykkes de, er det snart siste gang 
Fylkestinget kan fatte slike ved
tak. 

enkelte land er den over 15 % . 
Særlig er mange unge uten jobb. 
Og nå blir enda flere satt på por
ten. Lav inflasjon er viktigere enn 
arbeidsplasser i EF. Det er dette 
arbeidsløshets-markedet Norge 
blir en del av med EØS . 

NORD-NORGE TIL 
SALGS 

inut 

IPo~ 
- '• l ... 

Carl Erik Schulz er professor
stipendiat i sosialøkonomi ved 
Universitetet i Tromsø. Han sitter 
i Rådet til Nei til EF på landsplan, 
og er med i styret for lokallaget i 
Tromsø. Schulz stiller på RV-lista 
i Tromsø. Han er ekspert på inter
nasjonal handel, og EØS-avtalen 
har han skarpe syspunkter på: 

- At Arbeiderpartiet legger opp til 
å selge ut de nord-norske fiskeres
sursene i EØS-forhandlingene vil 
gjøre situasjonen enda verre. 
Markedsadgang for bearbeida 
fisk har ingen verdi hvis vi ikke 
har kontroll med ressursene. Sto
re EF-kvoter i nord er en alvorlig 
trussel. Dersom vi i tillegg mister 
muligheten til å dirigere fangster 
til nord-norske bedrifter, kan det 
bli fint lite å foredle i landsdelen. 
Fiskerihavnene kan i verste fall bli 
lasteterminal for EF-oppkjøpere. 
Hele Nord-Norges framtid er lagt 
ut til salg av DNA-regjeringa. 
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EØS-RtfLEI/E t'f 
- EØS-ANBUD 

-

- EØS-avtalen innebærer at alle 
offentlige anlegg over 38 millio
ner kr . skal legges ut til lik kon
kurranse for bedrifter i alle EFTA 
og EF-land. Og alle offentlige 
innkjøp over 1,5 millioner kr. skal 
ut på samme anbudsrunden. Det 
betyr at ikke engang de små ring
virkningene av ei RST-ombyg
ging er sikra for Troms. Eller for 
Norge. sier Carl Erik Schulz. 

- ll.Ø&-ceg,\ene er knallharde: 
En riksveistump på mer enn JO km 
skal ut på europeisk anbud. Større 
prosjekter som f.eks. Dyrøybrua 
kan bli bygd av tysk, spansk eller 
dansk firma . Større leveranser til 
kraftforsyninga, Tromsbuss, sju
kehus, skolevesenet eller de kom
munale etatene skal legges ut på 
EØS-anbud. 

Disse anbudene garanterer 
ikke engang billige innkjøp. For 
EØS-anbud har ingen god sikring 
mot overskridelser. Og det blir 
forbudt å ta hensyn til lokale for
hold, som f.eks arbeidsløshet og 
skatteinntekter i Troms. Det kan 
gjeme gå 1000 arbeidsløse byg
ningsarbeidere i Troms. Leverer 
et EF- firma lavere anbud - så får 
de jobben. Og vi får kanskje EØS
hotellskip med arbeidsgjenger 
uten norske tariffer. Så kan jo 
Troms-firmaene søke på jobber i 
alle EF-landa til gjengjeld. 

MER ARBEIDSLØSHET 
- I EF vil de møte en arbeidsløshet 
som er opp mot dobbelt så høy 
som den norske. Arbeidsløsheta i 
Norge har steget som et resultat av 
tilpasninga til EØS og EF. Nå er 
den vel 5 % . I EF har den ligget på 
9 % i gjennomsnitt i ei årekke, i 

- De som trur dette er skrem
sel, bør studere eksemplet Ska
land Grafittverk. Skaland viser 
EØS i et nøtteskall: et stort tysk 
firma kjøpte opp en ubehagelig 
norsk konkurrent for å legge ned 
og sikre egen markedsmakt. 
Eneste hindring var norsk konse
sjonslov. I EØS blir slik nasjonal 
beskyttelse av bedrifter og natur
ressurser umulig. 

EØS OG UTKANTENE 
- EF har som mål økonomisk og 
politisk integrasjon. Et åpent mar
ked gjør at kapital og arbeidsplas
ser blir konsentrert i sentrale strøk 
i Europa. Målet for EF og EØS er 
lønnsomhet, ikke fordeling. Det 
som teller i Brussel er vekst og 
konkurranse, ikke miljø, velferd 
og distriktspolitikk. Mens beho
vet for distriktsstøtte vil øke, vil 
EØS legge sterke begrensninger 
på hvor mye og hva slags støtte det 
vil bli lov å gi til Nord-Norge. 
Driftsstøtte blir forbudt. Det er 
uklart om ordninger som trans
portstøtte og lavere folketrygdav
gift vil bli tillatt. Og EØS-domsto
len vil avgjøre hva den norske re
gjeringa skal tillates å yte til di
strikts-Norge. 

- I dag er problemet at staten 
gir alt for trange økonomisk ram
mer til fylket og kommunene. IEF 
er planen at rammene for offent
lige budsjetter skal fastlegges sen
tralt. EØS sier ikke noe om slike 

rammer, men får likevel stor be
tydning for budsjettene. For skat
teinntektene kan komme til å syn
ke drastisk. Bedrifter kan uten 
hindringer flytte dit skatten er la
vest. Formelt og skattemessig kan 
de være etablert i Hellas, men ha 
virksomheten sin i Troms. Dette 
vil tyne de offentlige budsjettene. 
Mottiltaket vil over tid måtte bli 
tilnærma lik beskatning i hele 
EØS, og langsomt vil det etable
res felles europeiske rammer for 
den offentlige velferden. Når 
kommunekassa er tom, vil det væ
re lite hjelp i å presse på regjerin
ga. Dette er EF etter Thatcber
metoden. 

LOKALPOLITIKKEN 
BLIRBUNDET 

- EØS-avtalen får altså store kon
sekvenser for lokalpolitikken. 
Den går ut på å underlegge Norge 
EFs grunnleggende prinsipper om 
fri bevegelse av kapital, varer, tje
nester og arbeidskraft. 

Dermed bryter den med folke
avstemninga fra 1972, da velger
ne sa nei til akkurat dette. Derfor 
bør ikke EØS-avtalen vedtas uten 
ny folkeavstemning. Og ved kom
munevalget fortjener ingen av 
EØS-partiene stemmer. Gi heller 
stemmen din til RV - vaktbikkja i 
norsk politikk, oppfordrer Carl 
Erik Schulz. 

ALTERNATIVET 
RVs alternativ til EF og EØS er å bygge på han
delsavtalen vi allerede har, og som har fungert 
siden 1972. RV vil samtidig slåss mot den poli
tikken regjeringa fører for å tilpasse Norge til 
EF. Nedlegginga av Viking Askim, gavepakker 
til bankene og et jordbruksoppgjør som er retta 
mot småbøndene er EF-politikk i Norge. RV vil 
gjenninføre regler for å hindre kapitalflukt ut av 
landet, og krever at Norge opphever sin ensidige 
tilknytning til det europeiske valutasamarbeidet 
EMS, som allerede gir tyske Bundesbank stor 

innflytelse over norsk økonomisk politikk. Det 
trengs representanter i kommunestyrer og fyl
kesting som følger med i hva som skjer med Eu
ropa. Det trengs noen som følger med i forsøke
ne på å få oss inn i EF. Det trengs noen som sier 
fra om alt lureriet, noen som tar demokratiet på 
alvor. 

RV slåss mot EF-tilpasning, for bedre offent
lig velferd og for å forsvare lokaldemokratiet. 
RV trengs som vaktbikkjer i kommunestyrer og 
fylkesting. ____________________________________ __., _ 
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Rød Valgallianses liste 
ved Fylkestingsvalget 

1. Aud Karin Bjørn, kontorfullmektig, Tromsø 
2. K. Sivarajah, fiskerirettleder, Tromsø 
3. Øyvind Tollefsen, gårdbruker, Målselv 
4. Eva Berg, hjelpepleier, Kvæfjord 
5. Inger Bye, vernepleierstudent, Harstad 
6. Kari Torgersen, sykepleier, Balsfjord 
7. Bernt Stueland, lege, Tromsø 
8. Liv Steiro, frisør, Lenvik 
9. Gry Foldal, lærer, Lyngen 

10. Lars Svenson, gartner, Meistervik, Balsfjord 
11. Mads Gilbert, lege, Tromsø 
12. Ragna Schvenke, lærer, Tromsø 
13. Frode Bygdnes, maskinarbeider, Harstad 
14. Tone Storås, jordmor, Finnsnes 
15. Valter Olsen, undervisningsinspektør, Burfjord 
16. Anniken Dulin, lærer, Tromsø 
17. Roy Midtbø Nilsen, Sør-Lenangen,Lyngen 
18. Tone Magelsen, lærer, Sør-Lenangen, Lyngen 
19. Halvor Langseth, tømrer, Tromsø 
20. Sigrunn Berre, hjelpepleier, Harstad 
21. Vahid Reza Farsi, student, Tromsø 
22. Marianne Langånes, bibliotekar, Hatteng, Oteren 
23. Bård Helge Nilsen, vernepleier, Kvæfjord 
24. Gertrud Korff,poststyrer, Hansnes, Karlsøy 
25. Per Lindberg, kokk/barnevernspedagog, Salangen 
26. Anne Marie Brandsberg, førskolelærer, Senjahopen 
27. Ragnar Olsen. kulturarbeider, Tromsø 
28. Tove Olsen, bonde, Bakkehaug, Målselv 
29. Kurt R. Larsen, sykepleier, Storslett, Nordreisa 
30. Ågot Hammari, vernepleier, Kvæfjord 
31. Arnt Otto Arntsen, ass. fiskerisjef, Tromsø 
32. Kristin Haugen Johnsen, lærer, Kvæfjord 
33. Mareno Naustet, fotograf, Harstad 
34. Marit Haug, sykepleier, Hansnes, Karlsøy 
35. Erling Briskemyr, lærer, Tromsø 
36. Torhild Strømsnes, sykepleier, Tromsø 
37. Steinar Nilsen, snekker, Harstad 
38. Ingrid van Kuijk, spesialpedagog, Harstad 
39. Karl Ragnar Engstad, gårdbr., Nordkjosbotn, Balsfjord 
40. Eli Berg, bioingeniør, Tromsø 
41. Dag Frøland, lærer, Finnfjordbotn, Lenvik 
42. Rønnaug Finnset, sykepleier, Tromsø 
43. Tor Kjetil Flakstad, lærer, Kvæfjord 
44. Elisabet Sausjord, sykepleier, Tromsø 
45. Jens Ingvald Olsen, bygningsarbeider, Tromsø 
46. Siri Andersen, sykepleier, Tromsø 
47. Torgeir Engstad, lege, Storsteinnes, Balsfjord 
48. Sidsel Aarseth, lærer, Tromsø 
49. Marinius Antonsen, bonde, Seljelvnes, Balsfjord 
50. Sissel Henriksen, sykepleier, Tromsø 
51. Per Kristian Aoghell, sykepleielærer, Tromsø 
52. Charlotte R. Kristiansen, barnehageassistent, Tromsø 
53. Hermann Hansen, lærer, Tromsø 
54. Bjørg Utnes, inspektør, Tromsø 
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