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Sør ndelag - en 
u ant i EFs Eu a 
Peder Martin Lysestøl, 
RV-representant, i Sør
Trøndelag Fylkesting 
og RV's før~ekandidat 
ved Storting~valget, har 
engasjert si,g kraftig i 
kampen mot EF og 
EØS-avtalen. 

- Hva frykter du mest med EF og 
EØS? 

- Sentraliseringen av malct innen
for EF. EF er ikke til for å skape fred 
i Europa, løse miljøproblemer eller 
skape sosial rettferdighet. 

Det er storkapitalen som nå får 
"4 friheter". 

Vi ser blant annet hvordan denne 
makta i dag brukes til å knuse fag
bevegelsen i Europa. 

- Vil EF hjelpe kommuner som Roan 
eller Osen? 

- De utkantområdene i EF ~om til 
nå har fått distriktsstøtte, har fått det 
fordi de var ekstremt underutviklet. Dette er ikke situasjonen i 
Norge. Vi har kunnet sikre bosettingen fordi vi har nektet 
kapitalen de fire frihetene. Bo~ettingen i mange norske og 
trønderske kommuner er helt avhengige av at jordbruk og 
fiske opprettholdes og at det opprettholdes en sterk offentlig 
sektor. EØS-avtalen vil tvinge Stortinget til å senke skatte-og 
avgiftsnivået og dermed redusere overføringene til kom
munene. I over halvparten av kommunene har 40% av de som 
bor der større eller mindre inntekter av jordbruket! Raseres 
jordbruke_t her vil det være umulig å opprettholde en livs
kraftig bosetting. Ta en kommune som Rissa. Her finnes det 
også i~dustri, men mye av industrien, skoleverket, helse
stellet, er avhengig av at det fortsatt kan drives jordbruk på 
relativt små gårder. Def blir verre å bo i Roan og Osen! 

- Men i "teknologihovedstaden II Trondheim blir det bra? 
- Også i Trondheim vil lavere skatter gi dårligere offent-

(Foto: Klassekampen) 

lige tilbud. "Teknologihovedstaden" Trondheim er avhengig 
av råvarer fra jordbruket og fiske. Byens næringsmiddel
industri er avhengig av primærnæringene. Næringsmiddel
industrier, som Felleskjøpet, forbereder alt nå "slanking" på 
grunn av EØS-avtalen. Vinmonopolet, med omlag 200 _ansatte,
i fylket, må i verste fall legges ned. 

"Teknologisatsingen" er avhengig av at vi har kontroll 
med oljen og andre naturresurser! EFs oljedirektiv kan tvinge 
Statoil til å bruke mye mindre til forskning. Hva med SINTEF 
og forskningspalasset på Rqtvoll da! 

-Når flertallet er for EØS-må ikke da også RV bøye seg? 
- Spørsmålet er hvilket flertall. Gallup viser at i dag er 

flertallet i Norge mot EØS.Stortinget turde ikke spørre 
folket, slik som parlamentet i Sveits gjorde. EØS-avtaeln 
ble presset igjennnom på Stortinget bare 2 1/2 måned før 
stortingsvalget. 
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Peder Martin Lysestøl 

EØS er avgjørende for å vinne EF
kampen. Som medlemmer av EØS vil 
Norge bli mer og mer EF-likt. Sjøl om 
vi vinner ei folkeavstemning om EF
medlemskap, vil EF-tilhengerne stadig 
bruke EØS-avtalen til å presse igjen
nom nye•EF-ordninger. 

Fordi RV sier at kampen mot EF ikke vinnes på Stortinget, 
men utenfor. 56 EF-motstandere på tinget er ingen sikkerhet. 
Det vil fortsatt ikke være flertall for utmelding av EØS. 

· Senterpartiet, som er et parti som forsvarer kapitalismen, 
stemte for å melde Norge inn i EFs valutasamarbeid. Partiet er 
også for medlemskap i EFs forsvarssystem, Vestunionen. 

olsta ere 

Sosialistisk Venstreparti har nå erklært at de ønsker 
regjeringssamarbeid med DNA DNA-regjeringa har fått 
Norge inn i EØS, sendt søknad om EF-medlemskap og 
gjennomført tilpasning til EF i rekordtempo. 

I Oslo har DNA og SV-Byrådet forhåndsinnført EØS
reglene om internasjonale anbud på kommunale bygg. 
Hverken SP eller SV har konsekvent kjempet mot EF-tilpas
ningen som nå er på gang. Ta bare slankingen av den offent
lige sektoren og gjennomføringen av viktige lovendringer 
som den nye Kommuneloven. 

BARE RV REISER KRA VET OM EI FOLKE
AVSTEMNING OM EØS I ÅRETS V ALKKAMP. 

EN STEMME TIL RV ER EN STEMME FOR DEN 
AKTIVE OG KOMPROMISSLØSE EF-MOTSTANDEN. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



adem omme, 
la dem bli! 
På 30-tallet ble jøder som flyktet fra nazismens terror avvist 
på norske grensestasjoner. I dag er det flyktninger fra Kosova
provinsen, på flukt fra Milosevices politistat som avvises. EF 
bygger murer mot _krig og fattigdom i Øst-Europa og den 
3.verden. De imperialistiske og rike landene har selv et stort 
ansvar for krigene og undertrykkelsen i den fattige delen av 
verden. Nå snur de ryggen til ofrene! 

RV KREVER: FL YK1NINGENE FRA KOSOV A MÅ FÅ 
BU I NORGE. 

STØTT KIRKENE SOM SKJULER ASYLSØKERE. 

VEND DEM IKKE RYGGEN. RV KREVER: FOLK SOM 
FLYKTER FRA TERROR OG KRIG MÅ FÅ OPPHOLD I 
NORGE. 

iliøs·nkene: 
Kosova-albanere i eksil. (Foto: Klassekampen) 

Tro dheim g Sør-Trøndelag 
Kampen mot det miljødrepende C02-utslippet har fått første
prioritet av FN. Uten drastisk begrensing av blant annet bil
trafikken, vil livsmiljøet på jorda være i fare. RV er konse
kvent mot utbygging av nye veisystemer som bare har til 
formål å lette privatbilismen. Trondheim Bystyre gikk også i 
1992 imot massiv vegutbygging og gikk inn for å prioritere 
kollketivtrafikken og gang-og sykkelveier. 

Dette vedtaket er nå systematisk motarbeidet av byrå
kratiet og en rekke partier, ikke minst SP og DNA. 

Gang etter gang ser vi at partier som i ord er mot utbyg
ging av store veiprosjekter, lar seg presse av næringslivet og 
privatbilinteresser. Da fylkestinget i Sør Trøndelag ga 
klarsignal til den gigantiske fastlandsforbindelsen til Hitra -
Frøya, et prosjekt i 200 millionersklassen, var det bare RV 
som stemte mot prosjektet. Vårt alternativ var å styrke 

ferjeforbindelsen. Slik kunne arbeidsplasser og millioner vært 
spart for fylket og kommunene. 

For å presse igjennom miljøødeleggende prosjekter, settes 
arbeidsplasser opp mot miljøet. Slik har Stortingsflertallet og 
flertallet i fylkestinget fått vedtatt utbyggingen av Metanol
fabrikken på Tjeldbergodden. Metanolfabrikken vil bety nye 
kraftige miljøødeleggende utslipp. Vårt krav er: Metanol
pr?sjektet må stanses. 

SØR-TRØNDELAG MÅ SATSE KOLLEKTIVT - INGEN 
VIDERE UTBYGGING AV TRONDHEIMSPAKKEN 
ELLER E6-ØST. 

INGEN ILANDFØRING TIL TJELDBERGODDEN. 
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Seks timersa eidsdag! 
Nærmere 200.000 mennesker er arbeidsledige i Norge sam
tidig som store behov er udekket i bl.a beise-og sosial
sektoren, kollektivtransporten, miljøvernet osv. I denne 
situasjonen med stor ledighet, presses andre til å jobbe 
hardere og mer effektivt. Overtidsbruken øker! 

I Sør-Trøndelag er nå 12000 mennesker uten ordinært 
arbeid. Nær 50% av disse er under 30 år. De siste industri
bedriftene i fylket. er i ferd med å bli radert bort. 

Markedsliberalismen til regjeringa og stortingsflertallet 
har spilt falitt DNA-regjeringa har lansert "solidaritets
alternativet". Slik setter de arbeidsløse opp mot trygdede og 
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avleder oppmerksomheten fra systemkrisen og sin egen 
evneløshet. 

RV krever at markedsliberalismen må stanses. Fortsetter 
denne politikken vil arbeidsløsheten ramme stadig flere. 

Bare økt offentlig styring, hardere skattlegging av rikfolk 
og næringslivet og kortere arbeidsdag for alle, kan i dag føre 
til at arbeidsløsheten reduseres. 

KRA VET OM SEKS TIMERS ARBEIDSDAG MED FULL 
LØNNSKOMPENSASJON FREMMER RV SOM ET 
HOVEDKRAV I DENNE VALGKAMPEN . 

(Foto: Klassekampen) 
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EF- mø og 
inne amp 

Astri Holm, RV-representant i 
Trondheim Bystyre, står på 
andre plass på Stortingslista. 
Astri er som de fleste kvinner i 
Norge mot EF. Hun sier at 
kvinner er særlig ut~att for inn
strammingene i Norge i dag. 

-Astri, hva mener du med det ? 
- EF-tilpassningen fører i dag til press for 

lavere offentlige utgifter. Dette betyr at det blir 
mindre penger til skole og helsevesen og mindre 
penger til syke og gamle. Det er ikke solidarisk å 
foreslå å ta barnetrygden fra enslige forsørgere, å 
ta sykelønna fra syke arbeidere eller å ta trygda 
fra utslitte kvinnfolk. I det siste har det blitt 
stadig verre for kvinner å få uføretrygd i Sør 
Trøndelag. 

- Hva er feil i fyllæf vårt ? 
- Kombinasjonen av Arbeiderpartiets nåde-

løse nedskjæringspolitikk sentralt og Høyres 
reaksjonære politikk lokalt i Trondheim fører til 
forslag om reduksjon av sosialhjelp og reduksjo11 
av lovpålagte oppgaver. Istedenfor å løse 
problemet med de 300 som i dag trenger syke
hjemsplass i Trondheim, brukes milliarder på 
veier. Det er Staten som har hovedansvaret for 
krisa i helsevesenet, ikke Sør-Trøndelag fylke 
eller Trondheim kommune alene. Når en kilo
meter vei koster like mye som 41 sykehussenger, 
183 plasser i eldreinstitusjon eller 1170 barne
hageplasser, må det være lov å foreslå en annen 
prioritering av godene i samfunnet vårt! 

- Hva vil RV gjøre ? 
- Det viktigste er å hindre norsk medlemskap 

i EF. RV vil ta opp de lovbruddene som skjer 
rundt i Sør-Trøndelag. Der andre politikere 
prioritere skattelette for rike framfor eldre
omsorg, vil vi slåss for vanlige folks rettigheter. 
Det er fortsatt "To slags folk og to slags pæng" 
som RV sa i forrige valgkamp. 

Ast ri Holm 

Det er ikke på Stortinget makta sitter. Det viste ikke minst Uni
Storebrandsaken. Stortinget er det viktigste offisielle maktorganet i Norge 
selv om makta-Sitter hos eierne i industri-og finanskonserne. RV ønsker å 
bli et talerør for folkets interesser fra Stortinget. 

- TENK HVORDAN OSLO HADDE VÆRT UTEN RVs ERLING FOLKVORD! 

- TRONDHEIM BYSTYRE BLE ANNERLEDES DA RV KOM INN. 

- HITRA OG RØROS KOMMUNESTYRER BLE ANNERLEDES DA 
RV KOM INN. 

- SØR TRØNDELAG FYLKESTING BLE ANNERLEDES DA RV KOM INN. 

STORTINGET VIL BLI ANNERLEDES MED RV! 
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Sosialisme er død -
leve sosialismen! 

Kapitalismen har jublet over nederlaget for den øst-euro
peiske "sosialismen". RV støttet også folkets opprør mot 
byråkrati og partipamper i Øst-Europa. Men, jubelen i vest 
blir vanskelig li svelge når stadig flere kastes ut i arbeids
løshet, og fattigdommen rammer stadig nye grupper. 

Sosialismen, slik vi kjente den fra totalitære stater i Øst
Europa og i Kina, skapte ikke mer menneskevennlige sam
funn. Nye klasseskiller, meningsterror og rovdrift på naturen, 
ble kjennetegn ved disse samfunnssystemene. 

Vi kan ikke slutte li kjempe for et bedre samfunn. Kapi-

Hva er 
Rød 
Valgallianse? 
RV har et sosialistisk Norge som mål og en verden uten 
utbytting og undertrykking. 

RV-representantene i bystyret er opponenter. Bare når 
folk organiserer seg, slåss og får egne erfaringer, kan folk 
vinne fram. RV reiser saker for interessegrupper som ikke får 
gjennomslag for sine saker i systemet. 

RV jobber systematisk for li ivareta behovet for offentlig 
omsorg for de som trenger det mest. 

RV jobber aktivt for li forhindre reduksj oner på offentlige 
budsjetter, som rammer barn, ungdom, enslige, arbeidsløse og 
kvinner hardest. 

RV arbeider for internasjonal solidaritet med grupper, 
folk og nasjoner som er undertrykt av egne regimer eller 
imperialistiske makter. 

Hvis du ønsker medlemskap, informasjon eller matriell er 
vår adresse: Prinsengt. 14, 7013 Trondheim. Tlf.: 07 52 57 70. 

talisme betyr nye kriser og kriger. Det kan bare være den lille 
overklassens samfunnssystem! 

Under kapitalismen vil RV kjempe sammen med folk mot 
utbytting og undertrykkelse. Men bare et samfunn som ikke 
styres av jakten på stadig mer profitt, kan gi muligheter for li 
bygge et menneskevennlig samfunn. RV ser det som viktig li 
stimulere til demokratisk debatt om sosialistiske samfunns
former. Bare under slike forhold kan virkelig demokrati 
bygges og produksjonen utvikles for li dekke folkets behov. 

Radio RV 
En stemme til RV 
er en stemme til 

RADI 

Du har kanskje lyttet på nærradioen Radio RV 
noen ganger? Siden 8. februar 1982 har Radio RV 
hatt faste sendinger på 100,6 MHz i Trondheims
regionen. 

Radio RV tar opp ting som angår vanlige mennesker. 
Radio RV er pågående overfor overklasse og byråkrati. Radio 
RV er spennende: Vi ønsker konfrontasjoner mellom folk 
som er skikkelig uenige, ikke "menighetsradio for de allerede 
frelste". Radio.RV vil også framover samarbeide intirnt med 
RV's bystyregruppe, fortsette li ta .opp viktige saker i by
politikken og trekke fram ting som visse andre kanskje ikke 
ønsker trukket fram. 

Ta kontakt med Radio RV på tlf.: 07 51 23 71. 
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Stortingsvalgliste 
Peder Martin valget 1993 ' Lysestøl 
50 år, 
høyskole-lektor, Navn Kommune Stilling 

representerer RV 
1. Peder Martin Lysestøl Trondheim Høyskole-lektor 

i fylkestinget 
2. Astri Holm Trondheim Lærer 

3. Håkon Kollmanskog Trondheim Skoleelev 

4. Odd Sverre Westby Klæbu Sykepleier 

5. Siri Flack Trondheim Industriarbeider 

Astri Holm 6. Arne Byrkjeflot Trondheim Industriarbeider 

42 år, lærer, 
7. Else May Engen Selbu Husstellærer 

representerer RV 
i bystyret 8. Trond Andresen Trondheim Amanuensis 

i Trondheim 
9. Irene Tamnes Røros Lærer 

10. Ivar Sveinung Hanem Selbu Vetrinær 

11. Rune Thunestveit Orkdal Lærer 

12. Kari Hansen Trondheim Frisør/Lærer 

13. Ellen Sandbukt Frøya Lærer 

Håkon 
Kollmamkog 

14. Terje Bongard Trondheim Biolog 

19 år, skoleelev, 15. Ingunn Grande Meldal Sosionom 

leder av Trøndelag 
16. Dagmar Lillian Kvalheim Hitra Hjelpepleier 

Rød Ungdom 

--------------
1 D Jeg ønsker medlemskap i RV 

D Jeg ønsker å få vite mer om RV 

I Navn: ................................................................ . Sendes til: 

I Adresse: ............................................................ . Sør-Trøndelag RV 
Postboks 4319 

I 
I 
I I Poststed: ........................................................... . 
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