
Stem 
«Stemmesedde 
len gir deg 
ikke stor makt. 
Politikerne på 
Stortinget er 
stort sett red
skaper for 
storkapitalen. 
Skal folk få 
det bedre er 
· det bare gjen
nom å organi
sere seg og 
sloss. Jeg vil 
på Stortinget 
forå være en 
støttespiller 
for vanlige 
folks interes
ser.» 

Trond Thorbjørnsen, 20 år, Asker 
1. kandidaten til Rød Valgallianse i Akershus er fra Asker. Han er 20 år, og job
ber som ungdomsarbeider i Asker kommune. Han er en av aktivistene bak 
Rosenlund aktivisthus i Asker, og har jobbet mye med antirasisme de siste 
årene. 

Akershus Rød Valgallianse 
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4. kandidaten, 
Aase Kari 

Lageraaen fra 
Nannestad er 
sekretær. Hun 

har tidligere sit
tet i kommune

styret for SV. 

2. kandidaten, 
Elisabeth 

Sommerfeldt fra 
Asker er sosio

nom. Hun har 
tidligere sittet i 

kommunestyret i . 
Asker. 

6 timers arbeidsdag 
Kravet om 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon er 
sentralt for RV. Det betyr at flere kvinner vil jobbe heltid, og 
dermed ha· full lønn, og opptjene pensjon. Dette er en radikal 
bedring av kvinners økonomiske selvstendighet. Færre vil bli 
utslitt og uføretrygdet og flere vil få mulighet til lønnet arbeid. 
Prøveprosjekter med 6-timers dagen vil kunne vise dette. RV 
har som første parti ført kampen for 6-timersdag inn på 
Stortingets dagsorden. 

·Bevare og .utvikle 
velferdstilbud 
Byggingen av kommunale ·barnehager har nesten stoppet i 
Akershus. 6-årsreformen har presset kommunenes økonomi så 
hardt at bare de «bedrestilte» kommunene klarer å gi et noen
lunde tilbud. RV vil sloss for enhetsskolen. RV vil ha et sosialt 
nettverk for alle. Det skal ikke være basert på hvor mye krefter 
slekt og venner kan ofre eller hvor mye penger du har tjent opp 
til dine eldre dager. Et viktig krav, som Erling Folkvord har tatt 
opp seks ganger på Stortinget (med en stemme for sitt forslag), 
er at minstepensjonen må opp med kr. 1000 i måneden . 

. Nei til privatisering 
Høyre i Asker har gått i spissen for å overlate driften av et sy
kehjem til partifeller i ISS. RV vil ikke ha omsorgsoppgaver ut 
på anbud. Vi vil at folkevalgte organer, ikke profittjakt, skal 
styre omsorgstilbudene. De som jobber i helsevesenet skal 
være offentlig ansatte med ordnede arbeidsforhold. 

Mot utbyffing av fattige land 
RV er mot å bruke oljefondet til å utbytte folk i for eksempel 
Aserbajdsjan og Nigeria. Vi er som eneste parti konsekvent 
mot NATO og mot underordning under den nye offensive 
NATO-strategien. NATO-medlemskapet betyr blant annet støt
te til Tyrkias folkemord på kurderne. Vi ønsker isteden å drive 
støttearbeid for kurderne og folk i den 3. verden. 
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Bygg ut kollektivtrafikken 
Gardermobanen er bygd for penger lånt av staten. 
Billettprisene skal finansiere rep.ter og avdrag. Ikke rart reisen
de raser over planlagte økninger av billettprisene. RV vil i før
ste omgang sloss for at kollektivtrafikken får like vilkår med 
biltrafikken. Det betyr at staten fin<J.nsierer byggingen av tog
spor. Vi ønsker kollektivtilbudene utbygd framfor de planlagte 
gigantinvesteringene til veier som bare forskyver køene noen 
hundre meter. 

Utvide sykehuskapasiteten 
- nytt sykehus i Follo 
Sykehuskapasiteten i Akershus er for dårlig. Etter forslag fra 
RV vedtok Akershus fylkesting enstemmig å starte arbeidet 
med å bygge nytt sykehus i Follo. Presset fra opinionen var så 
sterkt at ingen partier turte å stemme mot. Men helsereformen 
til Hernes setter planene i fare. Den betyr at ansvaret vil bli 
skjøvet over på et oppnevnt styre for helseregion 1 (6 fylker). 
Da slipper partiene å stå direkte til ansvar overfor befolkning
en i Akershus, og sykehuset forsvinner lett i det blå. 

Stopp rasismen og ·nazistene 
Rasismen har begynt å slå ut i åpen terror: påtenning av aktivi
tetshuset i Asker, angrep på demonstrasjoner i Eidsvoll og arre
stasjonen av nynaziste~ i Høland for planlagt terror. 
Nazismen er bare en liten del av rasismen. Den statlige rasis
men er mer utbredt. Det er staten som sender folk hjem til for
følgelse, fordi de ikke tror på flyktningens forklaring. Det er 
den som forteller oss at kun 6 asylsøkere av til sammen 1 500 
som kom til Norge i fjor, er verdt å stole på. Den statlige rasis
men legitimerer hverdagsrasismen, og er også med på å skape 
ekstremt rasistiske holdninger. 

Boliger til alle 
Det må bli lettere å skaffe seg bolig. Lettere boligfinansiering, 
flere rimelige ungdomsboliger og flere boliger beregnet til 
kollektive løsninger, er tre sentrale krav for RV. 

5. kandidaten, 
Eivind Reiersen 
fra Nesodden er 
lærer. Han sitter i 
kommunestyret · 
på Nesodden. 
Eivind har enga
sjert seg spesiellt 
i kampen for 
bedre kommune
økonomi og mot 
seksårsreformen. 
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3. kandidaten, 
Vidar Holm, fra 

Skedmo, er heis
montør. De siste 
ti årene har han 

hatt tillitsverv i 
Heismontørenes 

fagforening Han 
er opptatt av fag
lige rettigheter og 

solidaritet. 

Søkelys på maktmisbruket i EU 
RV vil motarbeide EØS, Schengen og Vestunionen som de skli
brettene det er for EU-medlemskap. Vi vil jobbe med å avsløre 
maktas taktikk for å knytte Norge til EU mot folkets vilje. 

RV er for sosialisme 
Vi sloss for et samfunn uten klasseundertrykking, kvinneun
dertrykking og rasisme. Først når arbeidsfolk i allianse med 
store folkelige bevegelser stiller krav om at kapitalistisk utbyt
ting skal avskaff es, står muligheten åpen for et virkelig folke
styre i Norge. Ytrings- og organisasjonsfrihet, kulturelt mang
fold, miljøbevissthet, høyt kunnskapsnivå og utdanning for 
alle, er viktige forutsetninger for å utvikle et moderne sosialis
tisk samfunn. 

0 Jeg vil vite mer om Rød Valgallianse 
O Jeg vil bli medlem i Rød Valgallianse 
O Jeg vil vite mer om Rød Ungdom 

Navn: _____________ _ 

Adresse: ____________ _ 

Postnr/ sted: ------------

Telefon: ____ E-post: _____ _ 

Rød Valgallianse 
Osterhausgata 27 
0183 Oslo 
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