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RV trengs på Stortinget 

Erling Folkvord er RVs stortingskandidat i Oslo, og 
han har gode muligheter til å bli valgt inn. Til daglig 
er han miljøarbeider i Oslo kommune. Han er kjent 
for sitt grundige arbeid i l:,ystyret i Oslo gjennom JO 
år, ikke minst for sitt arbeid mot korrupsjon og snusk. 
Med han på Stortinget vil vanligefolk over hele 
landet ha en talsperson de kan stole på. 

RV trengs på Stortinget! 
RV har gjennom arbeidet i kommunestyrer og 

. fylkesting vist at det er et parti som er anderledes enn 
de andre. Vi arbeider for interessene til arbeidsfolk . 
Vi nekter å følge de trange økonomiske rammene og 
godta dårligere helsetilbud og en uverdig eldre
omsorg. Vi graver fram snusk og korrupsjon. Og vi 
deltar aktivt i og støtter aksjoner som beboer
foreninger, fagbevegelsen, kvinne- og miljø
organisasjoner gjennomfører. RV-representantene 
fører sakene og standpunktene fra disse bevegelsene 
inne i kommunestyrer og fylkesting. 

RV deltar aktivt både på grasrota og i ledelsen av 
kampen mot EF og EØS. Også her har vi skilt oss ut 
fra de andre partiene - også de andre nei-partiene. RV 
var i 1989 det eneste partiet som gikk i mot at Norge 

fire friheter. Heldigvis snudde SV og Sp og har 
seinere gått i mot en slik EØS-avtale. Men mens SV 
toner ned kampen mot EØS for å bli mer spiselig i ei 
regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, vil RV 
trappe opp kampen mot EØS. Mens Sp gikk inn for å 
knytte den norske valutaen til EFs Ecu og støtter . 
norsk forsvarssamarbeid i Vestunionen, har RV hele 
tida gått i mot en slik valutamessig og militær 
tilknytning til EF. RV jobber sammen med alle andre 
EF- og EØS-motstandere, deriblant SV og Sp, men vi 
er sikre på at RV har viktige ting å bidra med i denne 
kampen som ingen andre har. 

RV kan spille en langt større rolle enn i dag om vi blir 
valgt inn på Stortinget. Også mange som ikke stØtter 
RVs program, ønsker RV inn på Stortinget. Det 
trengs en skikkelig opposisjon. RV har stØrst 
mulighet til å få valgt inn en representant fra Oslo. 
Stemmetallene fra tidligere valg viser at det er mulig. 
Sistemandatet i Oslo ved forrige stortingsvalg gikk på 

_ 12 578 stemmer. Ved siste kommunevalg fikk RV i 
Oslo 11. 055 stemmer, og i tillegg fikk Erling 
Folkvord 4000 personlige stemmer. Det viser at det er 
mulig. Galluper et par måneder før valget tyder på at 
RV kan komme til å mangle under 50 stemmer i Oslo 
eller akkurat klare det. Hver eneste stemme kan være 

' den som avgjør! 
Mange folk i ulike miljøer vil ha Erling 

Folkvord på Stortinget. Men det holder ikke å ønske 
det - en må stemme på RV. Og nesten alle kjenner jo 
nqen som bor i Oslo, så folk over hele landet kan 
hjelpe til med å få Folkvord valgt inn på Stortinget. 
RV lover at han skal bli en talsmann for vanlige folk 
over hele Norge på Stortinget, ikke bare for Oslo-folk. 

På Stortinget vil RV: 
* Arbeide for interessene til vanlige folk - og ikke bli 
en del av det politiske spillet. . 
* Være talsperson for aksjoner og opposisjons
bevegelser og fremme deres saker og synspunkter i 
Stortinget. · 
* Grave etter og avsløre maktmisbruk, snusk og 
korrupsjon. 
* Nekte å innordne oss qnder formelle "spilleregler", 
taushetsløfter o.l. dersom det skader interessene til 
vanlige folk. 

. skulle forhandle om en EØS-avtale bygd på kapitalens . 

* Aktivt gå i mot EF-tilpasninger, arbeide for · 
utmelding av EØS og slåss inot medlemsskap i EF. · 
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.. Solveig Onsøen er RVs 
førstekandidat i 
Nordland. Hun repre
senterer RV i fylkes
tinget. Til daglig er hun 
leder av fagforeninga til 
førskolelærerne i 
Nordland, og kjentfor 
sitt dyktige fag
foreningsarbeid •. 

Sosialisme eller barbari 
Hvert år dør ca 40 millioner mennesker av sult eller 
sjukdommer som skyldes underernæring, - mens 
enonne matlagre og overproduksjon er et problem i 
andre deler av verden. 3/4 av verdens befolkning lever 

· i fattigdom. Miljø-ødeleggelsene tvinger daglig 
millioner av mennesker til et usunt liv, og river . 
livsgrunnlaget vekk for framtidige generasjoner. 
Overklassen og de rike landa lever på fattigdommen 
og nøden til flertallet på jorda: Kvinner undertrykkes 
og mishandles over hele verden. I de rike landa blir 
klasseforskjellene stadig større. Uløste samfunns
oppgaver står i kø. Likevel er det økende arbeids
løshet. Velferdsordninger som arbeids-folk har slåss 
seg til gj~nnom generasjoner, blir angrepet. Sosial og 
materiell nød sprer seg. Rasismen vokser og brukes 
for å splitte folk. 

En slik verden vil vi ikke godta! Det er ikke 
små juster-inger av kursen som trengs, men en helt 
anneil'retning på utviklinga. 

Kapitalismen er den grunnleggende årsaken til 
de alvorligste problemene i verden i dag. Jakten etter 
maksimal profitt må føre til miljømord, opphopning 
av rikdom hos noen få og fattigdom hos flertallet. 

RV arbeider for et sosialistisk samfunn der 
' . 

menneskenes behov og hensynet til naturen ligger til 
grunn for utviklinga. Tidligere forsøk på å bygge 
sosialisme har mislykkes og utviklet seg til brutale 
undertrykkelsesregirner. Men vi kan ikke forbli i det 
brennende huset selv om noen andre byggeprosjekter 

. har mislyktes. 

RV vil : 
* Slåss for en ny type demokratisk, økologisk og 
feministisk sosialisme. 
* At økonomien skal styres av hensynet til naturen og 
folks behov. 
* Styrke norsk sjølråderett og samtidig styrke 
internasjonal solidaritet 

Nei til EF og EØS 
Det er storkapitalens interesser som danner grunnlaget 
for EF. De fire "friheter" - fri flyt av kapital, varer, 
tjenester og arbeidskraft, og de overnasjonale 
bestemmelsene tjener kapitalen og gjør det umulig å 
føre en nasjonal politikk, og en politikk for inter
essene til folk flest. EF retter seg også mot de fattige 
folkene og nasjonene i den tredje verden, samtidig 

· som den er den europiske kapitalens redskap i 
konkurransen med USA og Japan. EFs utvikling til 
en politisk og økonomisk union vil ytterligere styrke 
storkapitalens og de srørste statenes makt på bekost
ning av de små nasjonene og folkenes interesser. 

EØS-avtalen betyr et økonomisk medlemsskap 
i EF. Den er mer omfattende enn det EF-medlems
skapet folket stemte nei til i 1972. Norge underlegges 
EF-reglene i de fleste sakene som har med økonomi å 
gjøre, og vil i praksis bli tvunget til å innordne seg 
under EFs politikk og praksis på område etter område. 
Lavere lønninger og dårligere arbeidsvilkår for 
arbeidsfolk vil være en resultat. Svekking av offentlig 
velferdsordninger som helsevesen og eldreomsorg vil 
være et annet. 

Borgerskapet vil ikke sky noen midler for å få 
Norge inn i EF . Det viser bl.a. behandlingen av EØS
avtalen. Folket fikk aldri sagt sin mening om den, 
hverken i folkeavstemning eller gjennom valg - til 
tross for lovnader om at Norges forhold til EF ikke 
skulle endres i stortingsvalgperioden. Regjeringa og 
Ja-partiene selger norsk sjølråderett for å styrke 
kapitalens makt. 

RV arbeider for: 

Jørn Magdal er RVs 
førstekandidat ved 
Stortingsvalget i Vest
fold. Han representerer 
RV i kommunestyret på . 
Nøtterøy, og er nestleder 
i RV. Til daglig er han 
lektor i den videregå
ende skolen. 

* At Norge ikke skal bli medlem av EF, og at EØS
avtalen skal sies opp raskest mulig. 
* Å styrke norsk sjølråderett. 
* Å reise en sterkest mulig motstand mot EF-· 
tilpasninger. 
* Å styrke motstandskampen på grasrota mot EF og 
EØS. 
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Når do synes det 
.. 

har vært nok prat ... 
RVere er kjent som folk som gjør noe - ikke bare prater. RV mener at det er den kampen 
folk sjøl fører som kan hindre EF- medlemsskap, stoppe nedskjæringer i helsevesenet 
og presse fram bedringer i miljøet. Derfor legger RV hovedvekten av arbeidet på grasrota 
sammen med andre folk, og ikke i møtelokaler med andre politikere. Derfor er RVere kjent 
som miljø-forkjempere, tillitsvalgte i fagforeninger, aktivster i kvinnekampen, i antirasistisk 
arbeid, i velforeninger og i internasjonalt solidaritetsarbeid. I kommunestyrer og fylkesting 
har vi vist at tar opp saker som er viktig for folk flest, støtter aksjoner og graver fram snusk 
og maktmisbruk. Nå trengs RV på Stortinget. 

Aksel Nærstad, leder i Rød Valgallianse 
og førstekandidat i Akershus. 

Det trengs noen som nekter å være med på nedleggelse 
av sjukehus og nedskjæringer i trygder.og som i stedet 
krever økt skattlegging av rikfolk og bruk av statens 
rikdommer. Vi står for handling og ikke tomt prat i 
miljøkampen. Miljøet reddes ikke med ord_. Vi aksep
terer ikke at folk skal gå arbeidsløse - det finnes nok 
av uløste oppgaver. Vi finner oss ikke i at sjuke ikke 
skal få behandling og at eldre mennesker som har 
behov for hjelp, blir stående aleine. Det handler om 
klassekamp. Interessene til folk flest står i skarp mot
strid til kapitalens jakt på maksimal profitt. Derfor slåss 
ikke RV bare for viktige enkeltsaker i dag, men også 
for et samfunn der folk sjøl har den reelle makta. 

RVs mål er et sosialistisk samfunn - en sosialisme som skiller seg fra de sosialismeforsøkene verden 
har sett til nå. Folks behov og hensynet til naturen må styre utviklinga, og kamp for full kvinne
frigjøring må gjennomsyre alle samfunnsområder. 

Regjeringa og stortingsflertallet vil selge Norge til storkapitalen i Europa. De kuppet gjennom EØS
avtalen uten at folket hadde fått sagt sin mening. Makthaverne vil ty til alle midler for å få Norge inn 
i EF. Kampen for norsk sjølråderett , mot EF-medlemsskap og for utmelding av EØS er avgjørende 
for Norge som nasjon og folks levekår. Skal Norge bestå som et fritt og sjølstendig land i neste 
århundre, må denne kampen vinnes. Derfor er kampen mot EF og EØS det viktigste for RV nå. 

-

Ta kontakt med /fJo/ 
' 0 Jeg ønsker å vite mere om RV _ 

D Jeg bestiller RVs program (kr 20,-) 
0 Jeg ønsker å bli medlem av RV 

Rød Valgallianse 
Gøteborggt 8, 0566 Oslo 
tlf: 22 38 42 50 
fax: 22 38 46 02 

Navn:............................................................... Telefon: ........................................... . 

Adresse: .....•..................................................... 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



6-timers dag 

Mai Gythfeldt står på andreplass på RVs . 
stortingsvalgliste (Oslo. Til daglig er hun 
reprot~knikker. Hun har lang erfaring fra 
faglige arbeid, bl.a. som leder av Oslo 
Grafiske Kvinneklubb i Oslo, · og fra 
internasjonalt solidaritetsarbeid. Hun har 
også vært vararepresentant i bystyret og 
sekretær for RVs bystyregruppe. 

Kravet om 6-ti.mers arbeidsdag ined full lønnskompensajon er både et viktig 
kvinnekrav og et viktig kampkrav mot arbeidsløsheten. Hverdagen for kvinner er 
en evig kamp mot klokka. Det er fortsatt kvinnene som tar srørstedelen av ansvaret 
og arbeidet i hjemmet, med barna, med husarbeidet og med omsorg og pleie. 
Dobbeltarbeid er en knallhard realitet for utearbeidende kvinner. Deltid er 
løsningen på dobbeltarbeidet for halvparten av utearbeidende kvinner. Det gir mer 

. tid, men også dårlig lønn, dårlig trygde- og pensjonsrettigheter og dårlige 
arbeidsforhold. 

. Innføring av 6 ti.mers arbeidsdag med full lønnskompensasjon vil åpne for et 
liv der en kan kombinere full dags jobb, dele ansvar for hus- og omsorgsarbeid, og 
i tillegg få tid til en meningsfylt fritid. Vi ønsker å jobbe, danse, lese bøker, hvile 
og elske, uten stress og mas. Livet er for kort til bare å leves i helger og ferier. 
Derfor kan vi ikke legge 6 ti.mers dags-kravet på hylla. 

6-ti.mers dagen vil skape behov for mange nye arbeidsplasser til dem som i 
dag går arbeidsløse. Et forsiktig anslag viser at det vil skape over 100 000 nye 
arbeidsplasser. 

Drøye 70 år har gått siden slaget om 8-ti.mers dagen. Produktiviteten har økt 
voldsomt på disse åra. Kravet om 6- ti.mers arbeidsdag kan bare kjempes gjennom 
av en sterk og aktiv kvinne- og fagbevegelse. Det er på tide at vi tar 6-ti.mers 
dagen! 

RV arbeider for: 
* 6-ti.mers arbeidsdag med full lønnskompensasjon 
* Full lønnskompensasjon for deltidsarbeidere ved innføring av 6-ti.mersdagen .. 
* Pålegg til arbeidsgivere om å ansette flere v~ innfø · \ av 6-ti.mers dag. 

. . 

Arbeid til alle 

-
Terje Kollbotn er arbeidsløs 
bygningsarbeider. Han er RVs førstekandidat 
i Hordaland ved Stortingsvalget, og sitter i . 
kommunestyret i Odda for RV. Han har i en 
årrekke stått i spissenfor f~glige aksjoner, 
og bl.a. vært leder av Odda faglige 
samorganisasjon og Bygningsarbeider
foreninga i Odda. Han er også ei sterk 
drivkraft i kampen mot EF og EØS. 

Arbeidsløsheten bryter folk .ned økonomisk og psykisk. Det er nok av uløste 
oppgaver i samfunnet som roper etter arbeidskraft. Men i dette samfunnet der 
kapitalmakta rår er det mer "lønnsomt" å la hundretusner gå arbeidsløse enn å 
sene oss til å løse de uløste oppgavene. 

Politikken til Arbeiderpartiet og de tidligere borgerlige regjeringspartiene 
skaper arbeidsledighet. Nedskjæringer i offentlig sektor rammer mange, spesielt 
kvinner. Og ikke minst fører EF-tilpasningene til utflagging og slakting av 
bedrifter. Norge er et av verdens rikeste land, men rikdommene brukes ikke til å 
sene folk i arbeid - tvert i mot er målet bare å høste størst mulig profitt. 

RV har lagt fram planer som viser at det er mulig å skaffe meningsfylt 
arbeid til alle, og hvordan det kan finansieres. 6-ti.mers arbeidsdag med full 
lønnskompensasjon, utbygging av den offentlige velferden og storsatsing på 
miljøet er bærebjelkene i planen. Men det er ikke mangel på gode planer som 
gjør at folk ikke får arbeid. Borgerskapet fører den politikken som tjener deres 
interesser best. Bare en sterk arbeiderklasse med en sterk fagbevegelse kan slå,ss 
gjennom tiltak som virkerlig kan monne mot arbeidsløsheten. 

RV arbeider for: 
* Arbeid til alle 
* Lov- og tariffesta minstelønn på minimum 90 prosent av gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn. 
* Tarifflønn for alle på arbeidsmarkedstiltak. . 
* Forbud mot utflagging av arbeidsplasser. Garanti for arbeidsplassene ved 
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Charlotte Kristiansen representerer RV i 
kommunestyret i 1f",'JSØ, og står på 
stortingsvalglista i Troms. Hun arbeider i 
barnehage. Charlotte vakte rikspolitisk 
oppsikt med sin klare og skarpe 
argumentasjon på TV-diskusjonen om helse
og sosialpolitikk ved forrige valg. 

Bedre offentlige helse- og omsorgsvesen 
RV arbeider for et samfunn der årsakene til fysiske og psykiske lidelser er sterlct 
redusert. Gjennom miljøvennJig produksjon, arbeid til alle, fjerning av helsefarlig 
arbeid, _og et miljøvennlig transportsystem vil sjukdommer og behovet for 
helsetjenester reduseres drastisk. Utviklinga av samfunnet nå skaper stadig flere 
helseproblemer gjennom bl.a. arbeidsløshet, forurensnning og økende biltrafikk. 
Vi vil ha et offentlig og de.sentralisert helsevesen som dekker behovene. 
Samfunnet må tilpasses sJ.ik at funksjonshemmede og andre med redusert 
arbeidsevne kan delta i arbeids- og samfunnsliv ut i fra egne forutsetninger. 

Store. kutt i sjukehussektoren og nedlegging av lokalsjukehus fører til lengre 
køer og dårligere behandling av folk. Ventelistegaranti.en er ikke oppfylt, og folk 
med andre lidelser som ikke omfattes av den, blir skjøvet bakover i køen. Ofte er 
det smertefulle lidelser som rammer kvinner. Presset på de ansatte har også økt 
kraftig. Det har også kommet innskjetping av retten til uføretrygd. Kvinner med 
muskel/skjelett-plager rammes særlig av det. Nedbygging av sjukehjemsplasser 
mange steder har ført.til at tusenvis av gamle med hjelpebehov må leve slutten av 
sitt liv under uverdige forhold. Vi men~r at enikt land som Norge må ta vare på 
sine eldre på en helt annen måte. RV srøtter derfor kravet til eldreaksjonen. 

Det er nødvendig å forsvare de rettighetene og velferdsordningene som folk 
har slåss seg til gjennom generasjoner. Og det er nødvendig å presse fram et bedre 
helse- og omsorgsvesen. 

RV arbeider for: 
* Lovfestet ren til akutt- og langvarig hjelp for alle som har behov. 
* Fjerning av alle egenandeler. 
* Pensjoner og trygder opp til 80 prosent av gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. 
* Lovfestet rett til plass i barnehage og fritidshjem. 

Knut Henning Thygesen er tømrer og 
miljøaktivist. Han sitter i kommunestyret i 
Risør for RV og står på førsteplass på 
stortingsvalglistafor Aust-Agder. Han har 
gjennom mange år markert seg som en 
kunnskapsrik og aksjonsvillig miljø-aktivist. 
Han har også utviklet og ledet en rekke kurs 
for å skolere flere miljøforkjempere. 

På lag med naturen 
RV slåss for et samfunn der det er hensynet til naturen og menneskenes behov som 
ligger til grunn for utviklinga. Det genetiske mangfoldet må bevares og forbruket 
må styres mot fornybare ~ssurser. I dag blir naturen ofret i jakten på maksimal 
profitt. Produksjon for profitt, økt økonomisk vekst og økt materielt forbruk i de 
rike landa er økologisk uforsvarlig. Det river livsgrunnlaget vekk fra framtidige 
generasjoner og ødelegger folks liv i dag. · 

_RV ønsker en grunnplanstyrt planøkonomi der arbeidsfolk, kvinner, bønder 
og fiskere sjøl har reell makt. Landa i den tredje verden må sjøl få kontrollen over 
egne ressurser og få utvikle produksjonen ener egne behov. Miljøkampen henger 
uløselig sammen med kamp mot imperialisme, solidaritet med folkene i Sør, og 
med utjamning mellom rike og fattige land. 

RV deltar aktivt ien rekke miljøaksjoner over hele landet. I fagbevegelsen 
jobber vi mot forurensning og for en miljøvennlig produksjon. Kampen mot 
gigantiske veiprosjekter og for styrlcing av kollektivtrafikken er en av de viktigste • 
kampsakene for RV mange steder. Andre viktige miljøsaker for RV er arbeidet for 
energiøkonomisering og fornybar energi, for et økologisk landbruk og en 
ressursbevarende fiskeripolitikk, for avfallsminimalisering og resirlculering. 

RV arbeider for: 
* Reduksjon av transportbehovet, storsatsing på utbygging av kollektivtransporten 
og sykkelveinett. 
* Å styrlce norsk landbruk og omlegging til mer økologiske driftsformer. 
·* En ressurs bev arene fiskeripolitikk med satsing på kystfisket. 
* Aktiv internasjonal solidaritet med landene i Sør. . 
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Athar Ali står på 3. plass på valglista i Oslo 
og sitter i bystyretfor RV. Han har engasjert 
seg sterkt i kampen mot rasisme og i 
innvandrersaker. Han har også markert · seg 
sterkt på andre saksfelt gjennom sitt arbeid i 
bystyret, bl.a. i helse- og sosialspørsmål. Til 
daglig arbeider han som sosialkonsulent. 

Mot all rasisme og undertrykking 
RV arbeider for et flerkulturelt samfunn uten rasisme og nasjonal undertrykking, 
med åpne grenser og demokratiske rettigheter for alle folkegrupper. Et fler- · 
kulturelt samfunn er et rikere og mer spennende samfunn. Vi vil at Norge skal ta i 
mot folk på flukt fra forfølgelse krig, fattigdom og nød. 

Staten fører i dag en rasistisk politikk bl.a. gjennom utkastelse og 
utestenging av flyktninger, og gjennom innvandringsstoppen. Det er en rå og 
menneskefientlig politikk. Denne politikken gir også argumenter for ekstreme 
høyregrupper og gir næring til "hverdagsrasisme". Folk fra den 3. verden blir 
diskriminert på bolig og arbeidsmarkedet. 

Tilpasningene til EF forsterker den statlige rasismen. Grensene rundt EF 
lukkes og flyktningepolitikken hannoniseres. Innbyggere av EØS-land skal fritt 
kunne søke arbeid i Norge_pg få oppholdstillatelse om de får arbeid eller blir 
forsørget. Denne retten gjelder ikke for folk fra andre land. 

Norske myndigheter har gjennom generasjoner undertrykt den samiske 
befolkninga. RV støtter samenes kamp for å få beholde og utvikle 
næringsgrunnlaget, språket og sin egen kultur. 

RV arbeider for: 
* At utkastelsene av flyktninger stoppes. Norge må bli et fristed for folk på flukt 
fra forfølgelse, krig og nød. . 
* At Norge åpner grensene for alminnelig innvandring. Samme regler som vµ. 
gjelde for borgere fra EØS-land, må gjelde for alle. 
* Økt morsmålsopplæring til fremmedspråklige, og utvidede rettigheter til 
norskundervisning. · 
* Stemmerett for innvandrer også ved stortingsvalg. 

Lin Hauglund er skoleelev og 
ungdomskandidaten på Oslo-lista ved valget. 
Ved siden av å engasjere seg i skolepolitiske 
spørsmål og andre spesielle ungsdomssaker, 
ser hun på internasjonal solidaritet som · 
spesielt viktig. 

Internasjonal solidaritet 
RV .arbeider for en verden fri for undertrykking og utbytting. I dag er under
trykking og utbytting av det store flertallet av nasjoner og folk en grunnpilar i 
sjølve verdensordenen. ImperiaJismens overgrep mot den tredje verden er det 
viktigste politiske spørsmålet i vår tid. Folk tvinges til et liv i nød, miljøet 
ødelegges, råvarer og andre ressurser ranes. o ·g når makthaverne finner det 
nødvendig settes krigsmaskinen inn. 

Også folkene i de imperialistiske landa blir undertrykt og utbytta ~v 
kapitalismen og imperialismen. Det utvikler seg nå fattigdom og "tredje-verden
lommer" innenfor disse samfunnene. Og nasjonal undertrykking preger store deler 
~w~. . 

EF er en samling av de gamle kolonimaktene som slåss for å styrke sine 
posisjoner i kampen mot USA og Japan om å kontrollere størst mulig del av 
verdens rikdommer: Kamp mot norsk EF-medlemsskap er derfor også en kamp for 
å vise solidaritet med land i den 3. verden. 

FN er nå mer og mer et redskap for USA og andre imperialistiske interesser. 
Den norske regjeringa har tatt et langt skritt for å øke norsk innsats på utbytternes 
og undertrykkernes side gjennom støtten til såkalt "fredsopprettende styrker" og 
ved å s(Øtte at NATO-styrker kan settes inn utenfor NATOs område. 

RV arbeider for: 
* Støtte til frigjøringsbevegelser, folk, nasjoner og stater som slåss for frigjøring 
og sjølstendighet, mot imperialistisk agressjon og undertrykking. 
* Støtte til arbeidere og andre undertrykte sin kamp for sine rettigheter i alle land. 
* Å bekjempe all norsk imperialisme, og mot at norske styrker skal settes inn i 
krigsoperasjoner i utland 
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Bente Volder sitter i kommunestyretfor RV i 
Ålesund og står på an.I' 1lass på , 
stortingsvalglistafor Møre og Romsdal. Til 
daglig arbeider hun som lærer. Hun er en 
meg~t allsidig politiker og aksjonist. Mest 
kjent er hun for sin innsats i kvinnekampen. 
De siste årene har hun markert seg sterkt i 
kampenfor de eldres kår og rettighe'ter. 

Full kvinnefrigjøring 
RV arbeider for full kvinnefrigjøring. Hvert menneske skal kunne utvikle seg på 
egne premisser. Økonomisk sjølstendighet for kvinner er en forutsetning for 
kvinnefrigjøring. Kvinnelønna må opp på nivå med lønningene i mannsdominerte 
yrker, og boutgiftene må reduseres kraftig. Pensjoner og trygdeutbetalinger må 
heves, og kvinnediskriminerende bestemmelser og beregninger fjernes. 

RV arbeider for et godt utbygd offentlig helse- og velferdstilbud. Et 
samfunn som frigjør kvinnene fra gratisarbeidet i familien og derved gir 
selvstendighet til de som er avhengig av andres hjelp, gir rom for virkerlig omsorg. 
RV krever 6-timers arbeidsdag med full Iønnskompensajon, og ser det som et av 
de v~tigste kvinnekrava i dag. 6-timersdagen vil gjøre dagliglivet lettere, styrke 
økonomien til deltidsarbeidene kvinner, styrke kvinnene på arbeidsmarkedet og 
gjøre deling av hus- og omsorgsarbeid lettere i familier. 

• Pomografi og prostitusjon er kvinneundertrykkende. Porno framstiller et 
fork.vakla forhold mellom kvinner og menn, og kvinner som salgsvare på et 
mark.ed der bare kroppen teller. Pomografi og prostitusjon fremmer vold mot 
kvinner. 

RV arbeider for: 
* Heving av kvinnelønna og garantert minstelønn på 90 prosent av gjennom
snittelig industriarbeiderlønn - minst 155 000 kroner. 
* 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon . 

. * Utbygging av barnehager, skolefritidsordninger og et allsidig omsorgstilbud for 
eldre og syke. 
* Bevaring av kvinners rett til sjølbestemt abort. 

Helge Christie er bonde og står på RVs 
valgliste i Hedmark. Han har stått i spissen 
for flere bondeaksjoner og driver et 
omfattende arbeid både i Norge og 
internasjonalt mot miljøfi,entlige 
frihandelsavtaler. 

Landbruket - ei vekstnæring. 
· RV er for å styrke norsk landbruk for å sikre den nasjonale sjølråderetten, 
bosettinga i distriktene og som et ledd i å brødfø hele jordas befolkning. Vi er for 
allsidig landbruksproduksjon i alle deler av landet,?g et landbruk som bygger 
mest mulig på de lokale ressursene, Landbruket ma legges om til økologisk 
forsvarlig produksjon med mindre bruk av kunstgjødsel,. kraftfor og antibiotika. 
Bøndenes inntekter må opp på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og kvinnenes 
arbeid i landbruket lønnes på linje med mennenes. RV er for nasjonale 
overføringsordninger og skjerming for internasjonal konkurranse for å oppfylle 
disse målsettingene. En forutsetning for å nå dem er at Norge ikke blir medlem av 
EF. 

Nå nedlegges et stort antall bruk hvert år med avfolking av distriktene som 
en av konsekvensene. Kjemiske midler tas i økende grad i bruk med forgiftning av 
mennesker og natur som resultat. Støtte- og verneordninger svekkes, og 
frikonkurranse-kapitalisme innføres. Dette er en bevisst og styrt politikk fra 
regjeringa og stortingsflertallet. 

RV arbeider for: 
* Et økologisk _riktig landbruk, skogbruk og reindrift må oppmuntres gjennom 

· særskilte støtteordninger. 
* Beskyttelse av norske landbruksprodukter må opprettholdes-og styrkes - nei til 
øktimport. . 
* Sentraliseringa av meieri- og slakterivirksomheten må stanses. · 
* Norge må holdes ut~nfor EF, og EØS-avtalen må sies opp. 
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