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Gro & co sier at de bryr seg om fattig
folk. Men de er visst reddest for at en 
fattig stakkar skal få 5 øre for mye. 

Støtten til begravelser f.eks. er på 4000 
kr., og dekker ikke engang en tredjedel 
av utgiftene: Nå foreslår regjeringa at 
folk skal søke om mer, etter behovs
prøving! 

Men hvem skal søke? Den som skal 
dø? Eller skal slektningene grave i den 
dødes papirer for å bevise hvor fattig 
liket var? 

Sånne gjerrige og byråkratiske ordning
er gir mer «treffsikker» støtte, sier 
regJennga ... 

Flere enslige 
mødre på sosialen 

De fleste enslige mødre og fedre har 
dårlig· råd. Nå får de ca. 60 000 i året til 
barnet er 10 år. For lite sier Gro og 
Sigbjørn. Vi øker til 70 000 ! Fint ikk~ 
sant?-

Bare at de skjærer ned støtta ... til 
maksimum tre år! Så mesteparten blir 
tattvekk! 

Regjering~ sier.den «sparer 400 millio
ner». Men foreldre og barn må ha mat, 
klær og.hus likevel. Så i virkeligheten 
blir utgiftene bare flytta - til sosialkon
torene i kommunene. 

Spar på fattigfolk, 
gi til bankene 

. Sigbjørn, finansminister, ga milliarder 
til banker som hadde spekulert bort 
penga sine. Men Sigbjørn krever ikke å 
få pengene (våre!) tilbake! . 

Samtidig slår oljeinntektene alle rekor
der. Men Gro vil spare .. ~ på begravel
ser, enslige mødre og mange andre sosi
ale utgifter. 

Alle partier - utenom ett! - vil sette 
pet;iga i et «oljefond» i utlandet. SV 
også. Tross bra enkeltforslag støtter SV 
Gro og DNA-toppene i Stortinget og i 
mange kommunestyrer. Bare ett parti er 
i opposisjon: RV . 
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Hvis velferdsstaten er 
viktig for deg -
velg RV! 
RV i kommunestyrer og på Stortinget kan 
ikke aleine endre regjeringas politikk. 
Men RV kan melde fra til folk om regje
ringas planer . . 

Båqe Erling Folkvord på Tinget og RVs 
folk i kommune- og fylkesting har sagt 
fra om nedskjæringer til dem det gjelder. 

RV sier NEI til kutting i trygd og pensjo
ner! NEI til nedlegging av sjukehus, el
drehjem og skoler. NEI til behovsprøving 
og egenandeler, som rammer dem med 
dårligst råd! 

RVs representanter bryter «taushets
plikten» om det er nødvendig, og protest
erer og demonstrer sammen med de som 
blir ramma. 

Hvilke andre partier gjør ·det? 

Uten opposisjon stopper demokratiet 
- stem på noen som sier fra! 

Stem på RV 
11. september! 

Røde Ungdom 
er ungdomsorganisaasjorten til Rød 
Valgallianse. RU er en revolusjonær ung
domsorganisasjon som gjør mer enn å 
mene noe om hvordan verden bør se ut. 
Vi gjør noe aktivt for å forandre verden i 
dag, og vi slåss for sosialismen som et 
langsiktig mål. Vi jobber mot rasisme, mot 
miljøødeleggelser, for full kvinnefrigjøring 
og mot EU og EØS. Vi arrangerer bølle
kurs for unge jenter, studiesirkler, leire, 
konferanser, hytteturer, aksjoner og mye 
mer. Rød Ungdom er en organisasjon for 
deg som er lei av å sitte i en stol og se på at 
verden går til helvete! 

Er du interessert i opplysninger om RV, fyll ut 
slippen og send den til Rød Valgallianse, 
Osterhausgt. 27, 0183 OSLO 

□ Send meg RVs programmer 

□ · Send meg innmeldingsblankett 

Navn: ............................................................ . 

Adresse: ....................................................... . 

Poststed: ...................................................... . 

Telefon: ......................................................... . 
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