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Respekter folkets NEI til EU ! 
Folkeflertallet trossa maktelitene og stemte NEI! 

JA-sidas dystre spådommer om hvordan det ville gå 
med Norge som «utenforlandet» er avslørt som vul
gær propaganda. 

I Sverige - som gikk med i Europaunionen fra års
kiftet - ønsker flertallet den nasjonale sjølrådretten 
tilbake. Men her hjemme trosser Ap-regjeringa og 
Stortingsflertallet folkeviljen - og fortsetter å tilpas
se Norge til Unionen. 

■ De overoppfyller Maastrichttraktatens krav til den 
økonomiske politikken - hvilket betyr nedskjæring
er av velferdsgoder og fortsatt høy arbeidsløshet. 

■ De har godtatt oljedirektivet som begrenser råderet
ten over de veldige oljeressursene. 

■ De ønsker å godta «Schengenavtalen», slik at Norge 
blir EUs yttergrense overfor flyktninger og asylsø
kere. 

■ Og de har gått inn for at norske soldater skal stilles 
til disposisjon for Vestunionen, som ikke bare er 
EUs militære grein - men som også er forberedt på 
aksjoner i 3. verden - og som leker med tanken om 
en egen atomvåpenstrategi i Europa. 

I denne situasjonen er RV helt mot at NEI-sida skal 
ta «EU-pause». 

Gjennom EØS-avtalen blir EU-lover på løpende 
bånd gjort gjeldende for Norge. Odda kommunesty
re vedtok at firmaer som skulle legge inn anbud på 
oppdrag fra kommunen måtte by arbeiderne sine 

tariffmessige vilkår. Vedtaket blei oppheva av 
Kommunaldepartementet. Det brøyt med de hellige 
konkurranse-prinsippene i EØS-avtalen! La dette 
være en illustrasjon på hvorfor RV vil erstatte den 
husmannskontrakten EØS-avtalen faktisk er, med 

· en handelsavtale. 

Norge ut av EØS! 

Kamp mot all rasisme ! 
Stopp nazistene - Valg -95 

RV arbeider for et flerkulturelt samfunn uten rasis
me og nasjonal undertrykking. RV deltar aktivt i 

kampen mot rasismen, som er en kamp på mange 
fronter: 

■ Mot den økonomiske imperialismen som gjør de 

Full kvinnefrigjøring 
RV arbeider for full kvinnefrigjøring. Det betyr rett for alle til 
å utvikle seg på egne premjsser - og til full økonomisk uav
hengighet. Kvinnelønna må opp på samme nivå som i manns
dominerte yrker. 6-timersdag med full lønnskompensasjon må 
innføres. Velferdsstaten må forsvares, både fordi den er viktig 
for at kvinner skal kunne ha jobb og forsørge seg sjølv - men 
også fordi det offentlige gir mange arbeidsplasser til kvinner. 

Abortloven er ei tillitserklæring til at kvinnene sjølv klarer å ta 
vanskelige valg. RV mener kvinner skal ha dette ansvaret. RV 
går imot alle forsøk på angrep på abortloven og kvinners selv
bestemmelsesrett. 

Reklamen framstiller kvinnen som salgsobjekt. 
Massasjeinstitutt, toppløsbarer og telesex florerer. Dette kom
mer i tillegg til at porno og prostitusjon framstiller kvinner 
som en vare der bare kroppen teller. Denne delen av kvinneun
dertrykkinga skaper et forkvakla forhold mellom kjønnene. RV 
sier stopp seksualisert undertrykking og vold! 

6-timers arbeidsdag ! 
RV er for 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensa
sjon. Sekstimersdagen er nødvendig både for kvinnefrigjøring 
- og som den viktigste enkeltreformen for å få ned arbeidsløs
heten. 

Det er fortsatt vanlig at kvinnene har hovedansvaret for hus
og omsorgsarbeidet i hjemmet - samtidig som de er i lønnsar
beid. Mange blir stilt overfor det håpløse valget mellom å job
be helsa av seg - eller å jobbe deltid. 6-timersdag med lønns
kompensasjon vil gjøre at de fleste kvinner kan jobbe fulltid 
samtidig som det er mulig å «få hverdagen til å gå opp». 

Så lenge økt produktivitet ikke blir tatt ut i kortere arbeidstid 
er det ikke rart at arbeidsløsheten holder seg høy til og med i 
høykonjunkturperioder. For 17 milliarder kroner, som ikke er 
noen høy prislapp i ei tid med enorme oljeinntekter og rekor
doverskudd, er det mulig å skape 150 000 nye arbeidsplasser. 

Argumentet med at 6-timersdagen vi l svekke konkurranseev
nen kan bare møtes ved at den internasjonale arbeiderklassen 
står sammen om å kreve kortere arbeidstid. 

Kampen for 6-timersdagen kan bare vinnes gjennom brei og 
aktiv støtte i fagbevegelsen. I fylkesting og kommunestyrer vil 
RV slåss for prøveprosjekt i omsorgssektoren. Slike prøvepro
sjekt vil også komme de eldre og andre brukere til gode! 

Stopp avfolkinga. 
For et livskraftig distrikts-Norge 
RV støtter kampen for å beholde bosetting over hele landet og 
arbeider mot den utsuginga som skjer av distriktene. 

rike rikere på bekostning av det fattige flertallet i 
verden. 

■ Mot den statlige rasismen som i praksis siler etter 
hudfarge. De hvite ekspertene slipper inn i Norge. 
Men bare 0,5% av de som søker asyl får bli. 
Faremo og co. bryter gang etter gang med all huma
nitær tenkning - for å demonstrere at det ikke er 
noen vits i å flykte til Norge. 

■ Mot «hverdagsrasismen» bygd på fordommer og 
uvitenhet. 

■ Mot levebrødspolitikeren Carl I. Hagen som kynisk 
forsøker å holde liv i karrieren sin ved å utnytte og 
nøre opp under fordommer i deler av befolkningen. 

RV vil ha lovfesta rett til morsmålsopplæring for 
innvandrere, og utvida rettigheter til norskopplæ
ring. RV vil gi forfulgte asyl og oppholdstillatelse 
og krever respekt for FNs asylregler. RV vil slåss 
for at kommunene tar i mot minimum det antall 

flyktninger og asylsøkere som de blir bedt om. RV 
støtter lokale kirkeasyl og er gjeme med på å skjule 
forfulgte som skal kastes ut av landet. Vi oppfordrer 
også andre til å gjøre det samme. 

RV deltar i den tverrpolitiske aksjonen «Stopp 

nazistene - Valg -95». «Fedrelandspartiet» og 
«Stopp Innvandringen» har nominert åpne nazister 
på listene sine. «Stopp Innvandringen» viser nå sitt 
ønske om rasereinhet ved å ville lage en «Hvit 
Valgallianse». RV er mot å innby disse partiene til 
skolevalgmøter, og mot å slippe dem til på talersto
lene til demokratiske organisasjoner. Vi vil heller 

ikke finne oss i at naziyngel marsjerer i gatene med 
«Sieg Heil»-rop. Stopper vi ikke nazistene nå, så vil 

det i neste omgang ikke «bare» være innvandrernes 
liv, helse og ytringsfrihet som står på spill. 

Kamp mot all rasisme - der dujobber der du bor! 

Med folk mot makta -
RV trengs i kommunestyrene! 

RV jobber etter mottoet «Med folk - mot makta». 

Dette er bakgrunnen for at RV skiller seg klart fra 
de andre partiene i måten å drive kommunestyre- og 

fylkestingspolitikk. 

■ I en rekke kommuner har RV avslørt korrupsjon, 
snusk og dårlig forvaltningsskikk. Best kjent er 
Erling Folkvord fra Oslo, men mange andre RV-

Malm, kraft, fisk og olje er i dag inngangsbilletten det norske 
borgerskapet har til EU. Verdistrømmen i Norge går fra nord til 
sør, fra distriktene til sentrum. Denne verdistrømmen må snus. 
Verdiskapninga må beholdes i distriktene som grunnlag for en 
desentralisert bosetnjng. Sterke lokalsamfunn - der folk har 
kontroll over ressursene er fr g den beste garantien mot miljø
rasering og sentralisering - og for et demokrati der folk har 
makt over sitt eget liv. 

RV er for å styrke norsk landbruk og styrke sjølvforsyninga. 
Nedskjæringene i overføringene til landbruket fører til at bøn
dene tvinges til å bruke miljøskadelige produksjonsmetoder for 
å holde lønnsomheten oppe. I stedet for deregulering og mar
kedsliberalisme, krever RV økte støtte og verneordnjnger for 
norsk landbruk. Derfor må Norge si opp medlemsskapet i 
WTO/Gatt. 

Kystflåten må være ryggraden i norsk fiskerinæring. Fiskernes 
sosiale rettigheter og fiskeriarbeidernes arbeids- og lønnsfor
hold må bedres. Den viktigstiy oppgaven i fiskeripolitikken er å 
trygge den nasjonale kontrollen over fiskeressursene, bygge 
opp fiskestammene og sikre et økologisk forsvarlig fangstnivå. 
RV er for å satse på kystfisket og ei desentralisert viderefored
ling på land i landsdelen der fisken tas opp. RV vi l ha utviding 
til 250 mils økonomisk sone i samarbeid med Canada, 
Grønland, Færøyene, Island og Russland for å tette igjen smut
thull mellom de økonomiske sonene. 

For levelige storbyer 
Undersøkelser viser store levekårsforskjeller i storbyene. Her 
bor landets rike overklasse - og de fattigste av de fattige. RV 
krever statlige tiltak - i tillegg til kommunale - for å endre på 
dette. 

Arbeidsløsheten i storbyene er stadig høg, sam tidig som talle
ne i landet forøvrig har gått litt ned. Særlig kommer innvan
drerne og ungdommen til kort på arbeidsmarkedet. Samtidig er 
boligprisene høye. Mange har fått hjemmene sine invadert av 
byfornyelse og påført utgifter som de uten rimelighet kan for

ventes å klare. 

RV krever arbeid for alle - også i storbyene. Det trengs sær
skilte tiltak for å få innvandrerne inn på arbeidsmarkedet. 
Avskaff KAJA-ordningen som går ut på å korttidsansette folk 
på vilkår som er dårligere enn tariffen. Ansett heller folk på 
faste stillinger. RV krever at byfornyelsesloven endres, slik at 
beboerne sjøl får styring over gjennomføring og kostnadene 
ved rehabiliteringen/nybyggingen. Gjeldsordningsloven for 
rehabiliterte borettslag utvides til å gjelde sameier og nybygde 
sameier/borettslag. Videre krever RV at alle milliardene som 
brukes til å bygge motorveier gjennom byene i stedet brukes til 
å gjøre kollektivtransporten bedre og billigere. 
Trafikkproblemene - som følge av myndighetenes ensidige 
veipolitikk - er i ferd med å kvele mange boligstrøk. 

representanter har gjort lignende arbeid. RV nedleg

ger et stort og grundig arbeid med å få fram avslø
ringer i hele landet. Mange folk henvender seg til 
RV fordi RV er det eneste partiet som er uredde nok 
til å stå fram og avsløre snusk eller brudd på vedtak 

og lover. RV setter lojaliteten til arbeidsfolk over 
lojaliteten til maktpersoner som forsøker å skjule 
sin praksis gjennom hemmelighold. Derfor har 
RVere offentliggjort hemmelighetsstempla opplys
ninger, slik som RV-representanten Einar Holum i 

Styret i Kristiansand El-verk gjorde da han avslørte 
planer for en storkontrakt for billig krafteksport til 
Tyskland. 

■ RV reiser krava - og er talerør for interessene - til 
fagforeninger, velforeninger, miljø- og kvinneorga
nisasjoner i de folkevalgte forsamlingene. RV kan 
også bistå med kunnskap, råd og informasjon som 
representantene våre har tilegna seg gjennom sitt 
politiske arbeid. Men RV kan ikke vinne fram på 
vegne av folk. Det avgjørende er at folk sjøl står 
opp mot makta og slåss for interessene sine. 

■ RV på Stortinget har funnet dekning for og har 
fremma forslag om økte overføringer til kommune
ne og fylkene. RVere lokalt kjemper også for større · 
overføringer og protesterer mot Stortingets utar
ming av kommuner og fylkeskommuner. RV er mer 
ansvarlig overfor folks interesser enn overfor sta
tens ønske om å stramme inn på offentlige .budsjet
ter. 

■ RV følger også opp sakene til enkeltpersoner som 
føler seg tråkka på av det offentlige maktapparatet. 

RV_ blir ofte møtt med argumentet om at vi er så få 
og at forslagene våre derfor blir nedstemt. Men når 
foreldrene på Nøtterøy virkelig sto på for å få tilba
ke skolekretsgrensene, så måtte de andre partiene 
bØye seg, sjøl om RV sto aleine til å begynne med. 
Slike eksempler fins det mange av. RVere er opprø-

Det søkkrike Norge -
kampen for arbeid og velferd 

Staten og den rike overklassen i Norge velter seg i 
penger. 

■ Statsforvaltningen har en formue på 255 milliarder 
· kroner 

■ Staten vil - i følge Norges Bank - spare minst 35 
milliarder-årlig i åra som kommer. 

■ De store selskapene går med rekordstore overskudd 

■ Lederlønninger på over en million i året er ikke 
lenger unntakstilfelle 

■ Sjefene i privat og offentlig sektor er utstyrt med 
gylne fallskjermer som vanlige folk bare kan drøm
me om. 

Den unikt sterke økonomien blir brukt til å øke 
investeringene i utlandet, til å samle ytterligere 
penger på bok og gjøre de rikere enda rikere. Den 
blir ikke brukt til å løse noen av de grunnleggende 

probiemene i det norske samfunnet. 

Rød Valgallianse vil bruke den sterke statsøkonomi
en og de store overskudda i næringslivet til å for

svare velferdsstaten og til å skape arbeidsplasser. 

Kommunene og fylkene er i dag satt til å utføre 
mange av de viktigste velferdsoppgavene, men ram
mes av stadige statlige budsjettinnstramninger. 
Resultatet er uthuling av lovbestemte rettigheter . . 

■ Istedenfor en stram budsjettpolitikk går RV inn for 
å øke overføringene til fylker og kommuner kraftig. 
10 milliarder mer til fylkene og kommunene kan gi 
50 000 varige arbeidsplasser og bedre velferdstiltak 
for uføre, sjuke og gamle. 

■ Istedenfor å bruke milliarder til arbeidsledighets
trygd, praksisplasser, KAJA-tiltak og lønnstilskudd 
vil RV gi folk fast arbeid og vanlig lønn. 

rere som står sammen med folk i mange saker og da ■ 
er det mulig å vinne mange kamper. Vår oppgave er 

Istedenfor å angripe velferdsordninger, slik regje
ringa gjør i «velferdsmeldinga» - bl.a. gjennom nye 
kutt for enslige mødre, mener RV oljemilliardene 

bør brukes til å trygge velferdsstaten. 

å brøyte vei for nye ideer og perspektiver, noe som 
absolutt trengs i lokalpolitikken. 

RV har hatt framgang ved de tre siste lokalvalgene. 
Når RV først har kommet inn i kommunestyrer og 
fylkesting gjør vi en god jobb og partiet får gjeme 
fornyet tillit ved neste valg. Dette tar vi som et 
bevis på at det trengs flere enn de ca. 65 RV-repre
sentantene vi•har nå! 

På lag med naturen eller miljømord? 
Alle sier de er for å redde miljøet, men miljøødeleggelsene 
fortsetter. For å redde jorda trengs ei djuptgripende og total 
endring av samfunnet. Vi må bort fra et økonomjsk system der 
drivkrafta er jakta på maksismal profitt og der kapitalen må 
vokse. I dag trengs kraftige aksjoner for å for å få gjennomslag 
i miljøpolitikken. 

For ikke å forsterke drivhuseffekten er det - ifølge FNs klima
panel nødvendig å redusere utslippene av klimagasser med 
60%. Regjeringa følger ikke engang internasjonale avt11ler om 
stabilisering av utslipp. RV mener det er nødvendig med: 

• Drastisk reduksjon av oljeproduksjonen - «oljefond» under 
havets bunn. 

• Skrinlegging av store veiprosjekt - begrensing i bilbruken. 

• Storsatsing på utbygging av kollektivtransporten. 

• Styrt reduksjon av flytrafikken. 

• Nei til gasskraftverk. 

• Satsing på energiøkonomisering og utvikling av alternative 
energiki lder. 

I kommunene går RV inn for avfallsminimalisering, gjenbruk 
og resirkulering. 

Barn og unge er framtida 
Barn og unge er framtida. RV vil investere i framtida. Vi job
ber for at alle førskolebarn skal ha rett til et godt pedagogisk 
barnehagetilbud. RV mener dette ti lbudet skal være gratis, men 
i kommunene står kampen mot enda høyere barnehagepriser, 
og mange steder mot et «enhetsprissystem» som gjør at de med 
dårlig råd må betale like mye som de som har nok penger. 

RV har gått mot skolestart for 6-åringer. Nå vil kampen stå om 
å gjøre de statlige bevilgningene til kommune store nok til at 
tilbudet til seksåringene vil holde forsvarlig standard over hele 
landet. · 

RV slår ring rundt enhetsskolen, slik at alle ungdommer - sam
me hvor de bor i landet og hvor mye foreldrene tjener - skal ha 
lik rett til utdanning. Det betyr at ansvaret for utdanninga til 
sjuende og sist må ligge hos staten - og ikke stadig delegeres 
nedover i «systemet». Skolegang og studier må være gratis. 

RV er motstandere av Reform -94, fordi «reformen» bl.a. rase
rer deler av fagutdanninga og gir et dårligere tilbud til teorisva
ke elever og elever med et annet morsmål enn norsk. De eleve
ne som presses ut av skolen pga. de nye krava til teori, må få 
andre likeverdige tilbud eller arbeid. 

Kommunene må satse på fritids- og kulturtilbud for ungdom. 

■ Istedenfor propagandaen om at oljefond er nødven
dig for å sikre framtidas eldre mener RV at skatte
inntekter fra «hele folket i arbeid» er det som kan 
sikre de eldre. 

Internasjonal solidaritet 
I dag hviler hele verdensordenen på undertrykking og utbytting 
av det store flertallet i tredje verden. Med grunnlag i den sterke 
oljeøkonomien er Norge i ferd med å styrke seg som imperia
listmakt. Multinasjonale selskap med utgangspunkt i Norge 
investerer stadig mer i den tredje verden og de tidligere øst
blokklanda. Gjennom det assosierte medlemsskapet i 
Vestunionen kan Norge bli medansvarlig for imperialistiske 
militæraksjoner i den 3. verden - og i en ny atomstrategi for 
Europa. 

RV går imot at Norge skal delta i imperialistiske sammenslut
ninger og å gi næringslivsstøtte forkledd som «u-hjelp». Vi 
arbeider imot norsk eksport av mjljøødeleggende prosjekt. 
Gjeld landa i den tredje verden har til Norge må saneres. I 
internasjonale organisasjoner må Norge gå inn for sanering av 
gjeld slike land har til Verdensbanken og IMF. 

RV samarbeider med partier, fag- og kvinnebevegelse, miljøor
ganisasjoner osv. i andre land mot imperialismen. 

RV forsvarer alle nasjoners sjølråderett. I Norge betyr dette 
bl.a. at den norske staten slutter å undertrykke samene. 

Homofil og lesbisk frigjøring 
RV mener det er en menneskerett å kunne leve åpent som 
homofi l eller lesbisk uten å bli utsatt for forfølging, undertryk
king eller mobbing. RV deltar i kampen for homofil og lesbisk 
frigjøring. 

Sosialisme eller barbari 
Kapitalismen har sine styrker: Rask teknologisk utvik
ling, effektiv produksjon i den enkelte bedriften, et stort 
utvalg av forbruksvarer. Likevel: 50 år til med kapitalis
me vil være en sosial og miljømessig katastrofe. 
Systemet er bygd på at et flertall av menneskene på jor
da er fattige råvareprodusenter, på krig om ressurser, 
på et energiforbruk som øker drivhuseffekten - og på 
massearbeidsløshet i de rike landa. Derfor sier RV at 
kampen om framtida vil stå mellom sosialisme og bar
bari. 

Skal sosialismen lykkes må den være en sosialisme 
nedafra, dvs. den må bygge på et demokrati for 
arbeidsfolk - og den må bygge på planer hvor økonomi
en blir underordna naturens tåleevne. En slik.sosialisme 
i Norge vil ikke starte på bar bakke. Den kan bygge 
videre på sterke folkelige organisasjoner, folkestyretra
disjoner, levende lokalsamfunn med lokal ressursforvalt
ning og høyt kunnskapsnivå 

Rød Ungdom 
Rød Ungdom er ungdomsorganisaasjonen til Rød Valgallianse 
og Arbeidernes Kommunistparti. RU er en revolusjonær ung
domsorganisasjon som gjør mere enn å niene noe om hvor
dan verden bør se ut. Vi gjør noe aktivt for å forandre verden i 
dag, og vi slåss for sosialismen som et langsiktig mål. Vi job
ber mot rasisme, mot miljøødeleggelser, for full kvinnefrigjø
ring og mot EU og EØS. Vi arrangerrer bøllekurs for unge jen
ter, 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! 

med folk - mot. makta Er du interessert i opplysninger om RV, fyll ut slippen og 
send den til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 0183 
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