
STORTINGSVAL 1993 

RV-AVISA 
Stortingsvalet 1993 vert eit EF-val. EF-val i den meininga at 
veljarane går frå tidlegare partival og røystar på eit av NEI
partia. Det er positivt; JA-partia treng få ei klar åtvaring frå 
veljarane. Atvaring om at veljarane ikkje lenger godtek AP/H
alliansen sitt råkØyr for EF-medlemskap og EØS-avtale. 

Det ser likevel ikkje ut til å verte fleirtal på Stortinget mot 
norsk EF-medlemskap. Det gjer at ein kan ikkje basere seg å 
vinne kampen om den nasjonale sjf/llvråderetten på Ll/lvebakken. 
Kampen mot EF må difor vinnast i folket . AP og H har sagt at dei 
skal respektere resultatet av folkeavrøystinga. Kan me lite på 
det? 

AP OG~ FER MED USANNING 

RV prøvde i valkampen for 4 
år sidan å få til diskusjon 
om EF . Ap og H nekta . Nore
gs tilhøve til EF skulle 
ikkje endrast i valbolken, sa 
dei. 

Likevel; i perioden har dei 
pressa gjennom EØS-avtalen 
med hjelp av FrP og over
løparane frå KrF. Ein EØS
avtale som er langt meir om
fattande enn det EF som det 
norske folket sa NEI til i 
1972! 

Kravet om folkerøysting på 
EØS-avtalen vart av feia. I 
Sveits greidde folkeavrøyst
inga å stoppe avtalen. Slik 
skulle det vore i Noreg og! 

VIL AP ENDRE GRUNNLOVA? 

NEI til EF har gjeve ut ei 
framifrå valavis. Den viser 
partia sine standpunkt til 
EF, grunnlovsendringar og 
EØS . 

Fyrst nekta AP å svare . Det 
vart for avslørande. Då dei 
endeleg svara var det dels 
med fellessvar. Og: Dei vil
le ikkje røyste for grunnlov
endringar som gjerdet lett
are å få Noreg inn i EF . 

No har dei sloppe ein av kat
tane ut av sekken. Etter 
siste sentralstyremøte i AP 
vedgår dei at det kan verte 
aktuelt å endre grunnlova! 
Eit slikt parti kan ikkje 
litast på! 

KVA SKJER ETTER NEI VED F0LKERØYSTINGA? 

Vil Ap trekkje søknaden? Kanskje. Ikkje for å forsvare norsk 
sjølvråderett. Men for å redde andlet. For å sikre seg alibi 
til å skape Noreg om til eit EF-likt samfunn. Det vil skje 
gjennom EØS-avtalen (det økonomiske medlemskapet). Og det vil 
skje gjennom at storkapitalen fir frie hender og betre vilkår til 
å sikre sine mål gjennom avgjerdsprosessen. 
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o vi~ EF - K~isk 'Jir..-.nsFit.tspartiafaDlf'UIUl 

reg ~ 4if. ;pø; A ~ ,tilrt pa aen .._.r~ 
er de~t Sd!ll Ollr"9y4i'o iltkje an enie er 49rt ltytio 

er, e 111ed eigne fabrikkar 08 llled primælwai.niam, halvfabri
bta og .feriiøvarer produsert i Noreg. Nei, BP-iveren har andre 
lrsaker. 

~ .A'f vil boa ll~eg i~ :i ff. Fol:' å tt'yqe ftt~4.s.plass$e, 
JMUer det" Fora~ st.yre den internas.jonal.4 lqlpitaletl :ti:&hg 
~ eit overnasjøoalt organ, EF, seier AP. Det sM.e:t eit parti 
som stort 5ett let seg styre av kapitalen; ikkje tinst Hydro. 

:IØ8 OG JF SR 1:KKJE N.AtmSntt 

~ "'? 9!J, l'Uh<lo bar tollfritt 
~~ til EF-oiør4de-t 
Ø.,._ frihandelsavtalen. 
lltbø treng korkje EF eller 
BØS, øiea vil ha det, fordi: 

NPJ.æl VASSQAFT TIL EKSPORT 

llt1<f'4 )1e.r ets~rt4'Vsi::~ 
p4 . .t1lektrl&lc hAf..t. For A 
S'ikre inMnlanctslt tot'syni.ng. 
Sikre billeg energi som indu
stripolitisk verkemiddel. 

EØS-avtalen fot.'byr slik av
gr8!13ing. Det er eit trugs
mål 11).0~ kraf~ sotn natut"
gjeven for4el fbr NQreg~ for 
.arbeidsplassar i distrikts
lforeg, som t.d. Hiyangar. 

AUKA RRAFTPRISA.R 

Kråftebjp~• :v.il ogsl &fire 
til ~ a :tiiar. Også 
det ei; møt )traft-
krevjande r!. l{orsk 
prisfastutji)m Ø: et;er lF 
sitt regelverk ulovleg stats
stftte. 

XA1i Hf ØOPlttSICE STOWPl'IALD STfiAs'l' ~ :Bf''l 

"Fagbeveleen har meget lite-tt :lnaflyte1se. På den ~eø side har 
stori ndusttien~ de multinasjØilale selskapene , en enorm makt i 
Buropa . [---] Kontroll •i- ~t ~ ~. [---] De 
beste111111$1' bvor industrien skal nedleggu, øg h'vor d@ ska1 
~t~... t~ kan i dag inf~e J>A dettJ" (SQl$ialdemokraten 
S~eco ~lt> visepresident. 1 ·D-kot!lllltsj~) . 

"ff li~ ~ ~ ~ ~misic: og ~!l!IU fell • .!, .3.~s 
Q2! cktti-~ U,:l,~ ~ :ltl8tituajG11 t'ql:" -~ ~tvere 
og det'U 1)6t .u :1:øie l"•esent.Qtar fot • ~ -~ .i.fttM--et' .. 
mot ll()nllSlllOtt'.aket'lles interesser .. (vedtak pA BPs ~ongress J . 

AP si "styring av kapitalen" er iltkje truverdig. Det er lureri. 
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Noreg treng sosialisme - røyst RV! 

Raud Valallianse sitt langsiktige mål e r sosialismen. I ei t 
sosialistisk Noreg er det ikkje maksimal profit t og økonomisk 
vekst som styrer produksjon og samfunn, men folk sine behov og 
naturen sine tålegrenser . I eit sosialistisk Noreg er det ikkje 
kapitalkreftene og borgarskapet i det offentlege som har makta, 
men det arbeidande folket gjennom eit nytt styresett . Sosialis
men vert ikkje innført gjennom stortingsval, men når folk sjølv 
tek saka i eigne hender og skapar eit nytt samfunn ved å omstøyte 
de t gamle. Berre RV vil gje d~n daglege kampen ei slik retning. 

RV - utan mandatsjansar i fylket 

Mange av dykk røystar RV ved kommunestyreval i Høyanger. De gjer 
det s j ølv om de ikkje all e e r ove r tydde om sos ialismen . De g j er 
de t fordi de vil ha inn representantar som skil seg frå all e 
andre . Representantar som er kritiske og opprørske . Representa
ntar som ikkje driv parti taktikker i, me n som fremjar fo'l kemeinin 
ga . Ei folkemeining som går på tve rs a v dei økonomiske rammene , 
den politiske mølla og det trangs ynte byråkratiet. 

Mange av dykk ville også hatt slike r e presentantar på Stortinge t . 
Representantar til å ruske opp . Til å reise miljøkrav og 
folkekrav. 

RV er langt frå sterke nok til å ha mandatsjansar her i fylket . 
Einaste vona ligg i å få valt inn Erling Folkvord i Oslo. Han 
står som symbolet på RV-politikarar. 

De vurderer kanskje å røyste taktisk. Røyste inn Kirkebø frå SV 
istadenfor Nistad frå AP eller Hjertenes frå Høgre. SV har 
større mandatsjanse enn RV . Men er det mandatsjansar som skal 
avgjere eit val? Er det ikkje politikken og det kandidatane står 
for? Me har i dette flygebladet lagt vekt på å forklare kvifor 
SV ikkje held mål . Kva om det var SV som var utan mandats j ansar; 
skulle ein då røyste SP? Kva om SP var utan mandatsjansar; 
skulle ein då røyste AP? 

Ville samfunnet vore så mykje annaleis om SV fekk ein ekstra 
representant på Stortinget? Vil det vorte sagt så mykje nytt frå 
Stortinget sin talarstol? 

Nei, kast ikkje vekk røysta di på taktikkeri. Gje røysta di til 
den politiske grunnhaldninga du meiner fortener den best! Røyst 
RV! 

HØYANGER RAUD VALALLIANSE 
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