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KVALMT? 
Valgavisa til Rød valgallianse i Troms - stortingsvalget 1997 

November 1995: RV foreslår 20% økning i minstepensjonene. Forslaget får en stemme. 
November 1996: RV foreslår det samme. En stemme. 
Juni 1997: Frp, SV, KrF, Sp og V oppdager at det er valg. Statsministeren blir kvalm. 
Stem på det eineste konsekvent kvalmeskapende partiet. Stem RV! 

■ 

Stem Charlotte stem 

Mandatsjanser for Charlotte! Negre for Charlotte! Harstadværing for Charlotte! Midtsidepiker for Ch_arlotte! 
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Side2 Troms RV 

ar otte o 
11993 gjorde Erling Folkvord sin entre i nasjonalforsamlinga - som Vest-Europas eineste parlamentariker med det klasseløse samfunnet som mål. Han går 
for en ny periode, og får trolig følge av Torstein Dahle, økonomen som topper Rød valgallianse si hordalandsliste. Vi i RV i Troms mener dette på langt nær 
er nok, og vi er stolte av å gi velgerne mulighet til å styrke opprørsbenken ytterligere med unge, erfarne Charlotte R Kristiansen fra Tromsø. 

Vekk med kapitalismen! 
- Det mest sentrale spørsmålet for meg 
når jeg møter på Stortinget nå fra i høst 
av, vil være regjeringas rasering av vel
ferdsstaten. Dette er det mest synlige · 
eksempelet på at kapitalismen er uduge
lig når det gjelder åta vare på både folks 
behov og naturressursene. Egenandelene 
f.eks er i realiteten ekstraskatter på sjuk
dom og fattigdom. Når offentlige tilbud 
svekkes vil de som har råd, kjøpe pri
vate tjenester, noe som igjen fører til at 
de med dårligst råd sitter tilbake med et 
dårlig offentlig tilbud. 

En ung veteran 
- Jeg har vært i bystyret i ti år nå, sier 
Charlotte, og en av de sakene jeg er mest 
stolt av, er kampen vår for å få opp sosial
hjelpsatsene. Gang på gang tok vi opp at 
kommunen br'aut \oven ved summarisk 
behandling og altfor lave satser, noe som 
til sl.utt gav resultater. Saken blei fulgt 
opp av Jusshjelpa i Tromsø og av Erling 
Folkvord på tinget, når kommunen stjal 
tilbake hjelpa folk hadde fått med ulov
lig trekk i skattepenger. Dette førte fak
tisk til ei lovendring som sikra sosial
hj el psmottakernes ------
rettigheter. 

- Saken er et grelt 
eksempel på hvordan 
myndighetene angri
per de svakeste, de 
som har minst ressur
ser til å protestere. Vi 
møter et menneske-
syn som vil tvinge 

-SV har re
signert i 
kampen for 
et nytt sam
funn .. 

-------
folk til å gå på legd hos familien og leve 
som betlere. Men vi ser også at det sær
egne med RV er et konkret politisk en
gasjement, kopla til en ideologisk evne 
til å peke på hvem som har makt og hvem 
som har avmakt. Vi er kort sagt et parti 
på parti med dem som trenger slike støt
tespillere. 

- Samarbeidet med Erling viste også 
verdien av å ha revolusjonære støttespil
lere på Stortinget. RV har fått haugevis 
med henvendelser fra folk og organisa
sjoner. Med flere representanter vil vi i 
mye større grad kunne gi disse den hjelpa 
de fortjener. 

EU-tilpassing 
- Undergravinga av velferdsstaten er en 
heilt bevisst politikk fra Regjeringa. Det 

r 
Et udugelig verdenssystem_ ... 

er det EU-like samfunn som innføres, der 
omsorg og velferd skal være privat, 
behovsprøvd eller knytta til arbeidsplas
sen, mens Norge etter krigen har vært 
prega av fellesløsninger. Stadig flere of
fentlige oppgaver legges ut på markedet. 
Dette betyr ikke anna enn at mulighe
tene til fortjeneste for kapitaleierne blir 
det styrende element - profitten skal rå. 

- Denne politikken er også svært 
kvinnefiendtlig. For parallelt med priva
tisering til marked, skjer det naturligvis 
ei privatisering til heimen. De som ikke 
kan betale for privat sjukeheimsplass, må 
sjølv ta seg av si sjuke mor. Og i 99% av 
tilfella blir dette en kvinneoppgave. 

Et krav fra 1933 
- Et anna viktig kvinnekrav RV jobber 
mye med, er faktisk et som Arbeiderpar-

tiet har fremma på Stortinget før, i 
1933(!), nemlig kravet om sekstimers ar
beidsdag med full lønnskompensasjon. 
En slik reform vil gi 
532.000 deltidsar- -----
beidere økt lønn, og 
trulig rundt 150.000 
nye arbeidsplasser. 
Den vil gi folk, både 
kvinner og menn, 
mulighet til å delta 
aktivt i familie- og 
samfunnsliv uten å 
slite ræva av seg . 
Forslaget er like 

Kapitalen er 
som en kreft
svulst. Den 
tar bare an
svar for egen 
vekst. 

viktig i dag som i 1933. 
- RV er et revolusjonært parti, og jeg 

kan love at RV vil nytte ethvert høve til 
å fremme revolusjonære og anti-kapita
listiske forslag. Når noen SVere snakker 

Charlotte Reedtz Kristiansen 

om «seriøs kapitalisme», så er heilt på 
tryne. Det viser til fulle hvordan de har 
resignert i kampen for et nytt samfunn. 
Den rå kapitalismen vi nå se , Fr jo nett
opp seriøs - dødsseriøs. Poenget er gan
ske enkelt mer profitt, og det kan bare 
skje ved utplyndring av arbeidsfolk og 
naturressurser. Kapitalen er som en kreft
svulst, den tar bare ansvar for eigen 
vekst. Å betegne noe som helst av kapi
talismen som seriøs i positiv forstand ,-er 
å kaste blår i øynene på folk- å lure dem 
til å tru at det ikke er snakk om et 
utbyttersystem. Dagens system er rett og 
slett like modent for skraphaugen som 
den såkalte «sosialismen» i Østeuropa 
var. 

Stortingskandidat for RV i Troms. 28 år gammel. Studerer til psykolog. Er miljøterapeut og arbeider på barnehjem. Kommunesty
remedlem i Tromsø på tiende året. Medlem av hovedstyret for kultur og næring, vara til hovedstyret for helse og sosial. Nestleder 
i Rød valgallianse. 

Ti av verdens mangemilliardærer·sitter på inntekter og formuer som er halvannen gang de samla inntektene til verdens 48 fattigste land. Å slette gjelda til de 20 fattigste 
landa ville koste det samme so_m byggekostnadene til Disneyland utafor Paris. (Kilde: Årsrapport fra FNs utviklingsprogram UNDP.) 

... derfor må kapltallsmen styrtes! .J 
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■ 

1n 
Ved å svekke kystbefolkningas hevd på fisken, svekke allmenningsretten til fisket og regulere 

sjarkfiskeren bort, tjener regjeringa storkapitalen i næringa, sier RVs andrekandidat i Troms, 
Frode Bygdnes. 

Forby Røkke & co! 
- Noe av det som vil være vik
tigst for meg, når RV rykker inn 
på tinget med minst to troms
væringer til høsten, sier Frode, 
vil være i •forsvare kystfolkets 
hevd på ressursene. Det er heilt 
nødvendig for å sikre at natur
grunnlaget ikke raseres. Røkke 
eier f.eks er tjuetalls fabrikkskip 
som opererer over heile verden, 
og kompanjongen hans Gjelsten 
har bramfritt uttal t at de ikke fø
ler noe ressursansvar, men tvert 

imot har som oppgave å fiske 
opp mest mulig. 

Fisken tilhører kystfolket 
- Så lenge Norge tillater det rov
fisket som Røkke og hans like
sinna driver på alle hav, ja tilog
med støtter det økonomisk, blir 
det meningslaust å angripe Island 
for rovfiske i Barentshavet. Det 
er som mafiabossene som kives 
om territorier. Vi må slå fast at 
ressursene langs kysten tilhører 
kystfolket. Parolen må bli at heile 

norskekysten vedtas som «Røk
ke-fri» sone,ja, det kan se ut som 

det må gjelde Oslofjorden også. 
- Vi ser dessuten at Røkke og 

andre havkapitalister, igjen med 
statlig støtte, planlegger å byg
ger båter for å fiske på russiske 

kvoter. Dette -----

Trålfisket er 
som mafia
ens kiving 
om territo-

er ei imperia-
1 istisk utbyt
ting av nabo
landet i øst , 
noe som ser ut 
til å bli en ynda 

rier. sport fram-
over. Til og -----med LO har jo 
hoppa på det toget, og vil gjøre 
om Kirkenes til frihavn, så enda 
mer av russernes ressurser kan 
unndras det folket som vitterlig 
eier dem. 

Regionalpolitikk!? 
- Som styremedlem i SND 
Troms har jeg vært vitne til ei 
omorganisering av fondet fra å 

være styrt av folkevalgte til å bli 
en vanlig di reksjonsstyrt bank. 
Vi ser tendenser til det samme 
innen fiskebåtfi nansieringa med 
ønsket om å nedlegge Statens fi s
karbank. Ellers er det interessant 
å merke seg at nå heter det ikke 
distriktspolitikk lenger, men re
gionalpolitikk. Årsaken: Det er 
grei regionalpolitikk å bygge opp 

Tromsø og andre sentra; mye 
vanskeligere å kalle slikt god dis
triktspolitikk. 

- Et RV-mandat eller to fra 
Troms vil være en kjempegevinst 
for folk i fylket. Og til dem som 
snakker om bortkasta stemmer 
vil jeg si: Det er stemmer til SV 
som er bortkasta. Det partiet er 
et tapende lag, som har forspilt 
sine sjanser lokalt såvel som na
sjonalt. De er skuffende kontur
lause sjølv til reformister å være. 

- Kort sagt, ønsker du virkelig 

forandring - så putt RV-sedde
len i urna den 15 september. 

Side3 

ere 

Frode Bygdnes 

Andreplass på lista. 45 år. Arbeidd på mekanisk verksted i rundt 20 

år. To fagbrev: dreier og industrimekaniker. Historie grunnfag. I Har

stad kommunestyre på tiende året. Medlem av fylkestinget, nærings

utvalget og styret i SND Troms. Vara til styret for Harstad sjukehus. 

Kasserer i LO Harstad. Aktiv i støttearbeidet for kirkeasylantene. 

Mandatsjansene: Du avgjør! 
«Da det ikke var noen båt 
inne, bestemte vi oss imid
lertid for å ta sykkelen fatt 
også den siste biten. Som 
sagt så gjort, vi tok hver vår 
sykkel og satte utfor bryg
gekanten, heva den opp idet 
den møtte vannflata og tro 
til idet vi med ei voldsom 
kraft kasta oss framover på 
styret, og sånn fløyt vi for
melig bortover fjorden. Det 
var første gang jeg sykla på 
vann, og det var en vidun
derlig følelse. » 

Sånn beskriver Dag Solstad 
hvordan Gymnaslærer Pe-

dersen & co kom seg over 
til Rød Front si sommerleir 
på Håøya sommeren 1977. 
I ettertid er dette blitt den 
kanskje mest kjente beskri
velsen av hva den revolu
sjonære bevegelsen i Norge 
har fått til ved hard og inn
bitt innsats. 

Tidene skifter, men ennå 
bærer vannflata dem som 
vil sykle på den. I høst tar 
RV sikte på å erobre ett av 
de seks Troms-mandata. Vi 
er overbevist om at det er 
fullt mulig, men det krever 
at mange gjør sin innsats -
dvs stemmer på Charlotte. · 

r Representanten som blei vekk ... 

Ved stortingsvalget i 
1993 var RV godt unna 
mandat med 1.068 stemmer 
- 1,32%. Ved fylkestings
valget for to år sia var re
sultatet ganske annerledes: 
3.147 stemmer, dvs 5,34% 
av stemmene avgitt til 
landsomfattende partier -
altså ei tredobling av stem
metallet! 

RV får gjeme bedre resul-
. tat ved lokalvalg. Det er jo 

tross alt der mandatsjan
sene er størst. Men saken er 
at disse stemmene trengs 
også i år. Og politikken vår 
er like god på Stortinget. 

Med samme valgdeltakelse 
i år som får to år sia, må RV 
opp i rundt 5.700 stemmer 
for å få et mandat. Sagt med 
andre ord: Hver eneste en 
som stemte RV i 1995, må 
gjøre det i år også. Og så 
må vi ha to og et halvt tu
sen til. Det er det som må 
til. Ikke mer, men heller 
ikke mindre. 

RV tredobla sist. Skulle 
det være umulig å doble 
nå? Sammenlikn politik
ken, praksisen og folkene. 
Vi synes ikke det bør være 
vanskelig å stemme på 
Charlotte Kristiansen , 

framfor det som bys av ~ 

hvilket som helst av de an- ~ 
dre partia. Når det kommer I 
til stykket, er det du som ~ 
avgjør. Så stem Charlotte - ~ 

og få gjeme med deg na- I 
boen også! Kanskje dere ~ 
opplever det samme som i 
gymnaslæreren: · I 

«Jeg sykla bedagelig av ! 
Q 

gårde, sklei av gårde på ~ 
l;j 

bølgetoppene, kjente van- ~ 

nets glidende effekt ved ~ 
møtet med hjul på en måte ~ 
som gjorde meg berusa, jeg ; 
kjente en intens lyst til å ~ 

. ~ 
synge, Jeg var en vann- ~ 

"' mann.» ~ 

Marit Nybakk er leder i LO Oslo, som på årsmøtet i 1995 vedtok en klar uttalelse mot EUs oljedirektiv. Nybakk stemte for. Marit Nybakk er også stortingsrepresentant 

for Arbeiderpartiet. I juni samme år godkjente Stortinget direktivet mot 41 stemmer. Nybakk var fraværende ved voteringa. Men ho var til stede ved ei votering to 

minutter før. · 
... si nir det kommer tll stykket kan du stole pi Arbeiderpartiet! ~ 
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Ungdommen slår til: 

Troms RV 

Vi skal endre verden 
- og vi skal endre RV også! 

De som trudde at den revolusjonære bevegelsen var et forbigående generasjonsfenomen, må nok tru om igjen.Ledertrioen i Rød valgallianse er etter vårens 
landsmøte hhv 23, 28 og 30 år. Og på tromslista til partiet er fem av de seks øverste under 30 - til dels godt under. På tredje- og fjerdeplass står Solbjørg 
Marjala og Sigrid Ovanger Stensland, begge 24 år, begge studenter og begge fra Tromsø. De er så absolutt ikke fornøyd med det norske samfunnet. Men de 
er heller ikke hundre prosent fornøyd med RV som redskap for å forandre verden. 

- Men RV har potensiale, flirer de, og er klar til å gyve laus i valgkampen. Og din stemme kan bidra til å få dem inn på tinget! 

Solbjørg har bodd en god del i utlan
det, i Chile, Guatemala og Tyskland. 

- Oppholda i Sør-Amerika har gjort 
meg sikrere på en del ting jeg bare 
hadde aning om før. Om de store 
problema i verden, om undertrykking 
og utbytting. Men mest har det lært meg 
å tenke annerledes på hva politikk er. 
På hvor mange ulike arbeidsmetoder vi 
kan bruke. 

- Det norske politiske systemet er så 
firkanta, bygd opp av halvgamle menn 
for halvgamle menn. Det er lite sling
ringsmonn for hvordan man -skal ar
beide. Skal du komme fram må du like 
å fraksjonere og like å høre din eigen 
stemme. Det er så lite kreativitet i den 
politiske debatten og i den daglige kam
pen. Foll< sitter på så utrulig mye erfa
ringer de ikke får brukt. Dette er særlig 
et hinder for jenter. 

- Det er egentlig ikke så lenge sia 
jeg torde å bruke ordet revolusjonær om 
meg sjølv. Jeg er oppvokst i AUF, og 
var bl.a i samme lag der som Synnøve 
Konglevoll som nå står på Arbeider
partiet si liste. 

Revolusjon 
- Men etter hvert fant jeg ut at refor
mer er vel og bra, men de er alltid på 
systemet sine premisser. Det blir så 
meiningslaust å gjøre samfunnet litt 
bedre, liksom ett skritt fram og 300 til
bake. Vi trenger ei fullstendig omkal
fatring, en revolusjon. Men jeg er slett 
ikke sikker på hvordan den vil foregå. 
Håper den ikke trenger å bli voldelig. 

- Jeg synes RV sin politiske analyse 
av verden og Norge er veldig bra. Par
tiet er nok også prega av en del 
sidrumpahet, men nominasjonen her i 
Troms viser at man tør å satse utradi
sjonelt. Det er mye opp til oss unge å 
sørge for at RV også i framtida forblir 
det aksjonistiske partiet forrige gene
rasjon lagde det til. Men nå på våre pre
misser. Fø.rst tar vi RV, så skal vi endre 
verden. First we take Manhattan, then 
we take Berlin! 

Jeg så Charlotte første gang på skolevalg, da jeg gikk på ung
domsskolen. Ho var så tøff, flott og karismatisk. Klar i talen -
poengtert - brukte ikke politikerspråk. 

Trur ho er et forbilde for mange jenter, fordi ho tør være seg 
sjølv. Også viser ho at at det går an å være råjålat og revolu
sjonær. 

Arbeidsfolk kan stole på Hagen ... 

t:,I 

- Det nytta liksom ikke å sitte i sofaen 
å væreradikal lenger, sier Sigrid. Sam
funnet blir bare verre og verre. Det er 
ikke alltid så lett å se at endringer er 
mulig; så blir man i stedet å bruke ener
gien sin på mikroplanet - hobbyer og 
kafeliv. Et mål er kanalisere i alle fall 
litt av denne energien inn i politikken. 

- Hjertesaken min er 6-timersdagen. 
Det er virkelig noe for ungdom å være 
opptatt av. Viss vi skal få et samfunn 
der alle har mulighet til å delta både i 
det sosiale og politiske livet, så må vi 
ha tid til det. 

- Jeg jobber en del i helse og om
sorg. Damene der er sikkert de flotteste 
vi har i Norge. Men det er vanvittig at 
så mange av dem finner seg i å slite 
seg ut for halv lønn. Foll< klarer ikke 
mer enn halv eller trekvart stilling- det 
er full jobb. Med 6-timersdag ville de 
også fått full betaling. Skjønt full , 
lønnsforholda er jo også en skandale. 

- Så er jeg også opptatt av mangfol
det. Arbeiderpartiet sin «likhetstanke» 
er grunnleggende falsk. Likhet og jevn
het er ikke det samme. Faktisk må vi 
behandle folk ulikt, om resultatet skal 
bli f.eks lik livskvalitet. 

EU-sviket 
- Også blir jeg provosert av regjeringa 
sin EU-politikk, av den manglende re
spekten for folkeflertallet. Vi ender opp 
med å være det flinkeste og flotteste 
EU-landet, det eineste som oppfyller 
Maastricht-krava. Derfor er det viktig 
å få konsekvente nei-foll< på tinget. 

(- Jeg blir minst like provosert av 
dem i neifronten som gav seg rett etter 
avstemminga, bryter Solbjørg inn. Her 
hadde vi en unik mulighet til å danne 
en front for virkelig å endre Norge til 
noe anna - så ender vi heller opp som 
flinkeste gutten i klassen.) 

- Jeg valgte RV, fordi SV ikke er noe 
alternativ, avslutter Sigrid. Det er et 
feigt parti . Bare tanken med å skulle 
leie Arbeiderpartiet til venstre er gan
ske latterlig. 

Carl I Hagen i stortingsdebatt om sekstimersdagen: «Disse forslagene og denne saken skjønner jeg ikke. ( ... ) Det som burde ha vært drøftet i Norge nå, er om man skulle 
øke arbeidstiden med en halv time per dag - uten lønnskompensasjon.» 

... ja, vi kan trygt stole på at Hagen ikke skjønner stort 
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Boodoo banzai ! 
_ Side 5 

Tor Berg er førstegangsvelger. Kanskje resulterer dette første valget i at han havner på Stor
tinget; han står i alle fall på femteplass på RV-lista. Tor er ivrig medlem i Rød ungdom, og når 
han ikke går sistegym, gaider han japanske turister rundt i byen. Etter et års utveksling i 
Japan piner han gjerne omgivelsene med sushi og dype bukk, men innimellom gir gatene 
gjenlyd av ropet Boodoo banzai - Opprør hurra! 

- Det snakkes mye om bruk av 
alkohol og narkotika blant ung
dom. Jeg synes det er umulig å 
snakke om dette uten å se på bak
grunnen. Mangelen på attraktive 
og rimelige fri tidstilbud for ung
dom er skrikende i Tromsø, så 
vel som i andre tettsteder i fyl
ket. Det nytter ikke å lage tilbud 
basert på hva voksne mener ung
dommen bør gjøre. Det er de re
elle ønskene og behova som må 
ligge i bånn. 

- Det er derfor RV i alle år har 
støtta ulike ungdomskulls krav 
om et allaktivitetshus i sentrum, 
et Ungdommens hus. Med et inn
hold og ei form som baserer seg 
på respekt for at ungdom ikke er 
ei enhetlig gruppe, men trenger 
et mangfoldig tilbud. 

- Jeg er også opptatt av at sko
len blir mer og mer teoretisk. 
Karakterpresset øker, og det blir 
lite rom for faglig fordypning og 
forståelse og lokalt tilpassa stoff. 
Mangelen på lærlingplasser un
dergraver den praktiske fag
opplæringa. Heile reformopp
legget i skoleverket ser ut til å 
ha sin årsak i at det er behov for 
en stor hær av fleksibel arbeids
kraft. 

Altfor knappe ressurser 
- I det heile er ressursene i sko
leverket altfor knappe. Dårlig 
vedlikeholdte bygg, for store 
klasser, for gamle bøker. Når sta
ten ikke vil satse mer på fram
tida, så antar jeg det er fordi de 
regner med at store deler av da-

gens ungdomskull likevel vil 
havne i arbeidsledighet eller lavt 
betalte rutinejobber, - så hvor
for kaste bort penger til å utdanne 
dem til noe mer? Det er et kvalmt 
menneskesyn 

- Snart regner jeg med å be
gynne og studere, og med det 
hysteriske boligmarkedet som er 
i Tromsø, er jeg ikke i tvil om 
hva som skal være mitt første 
lovforslag på Stortinget: påbud 
om rimelige førstegangsboliger 
til all ungdom som er ferdig med 
videregående. 

9 ganske kule RV-forslag 
RV har foreslått bevilgning 
til landsomfattende forsøk 
med sekstimers arbeidsdag 
med full lønnskompensa
sjon. Forslaget har fått en 
stemme i 1994, 1995 og 
1996. 

0 

I 1994 foreslo RV å bevilge 
2, 1 milliarder for å heve 
minstelønna i stat og kom
mune til 158.000 kr (lønns
trinn 15) samt heve lønnin
gene i typiske kvinneyrker. 
I 1995 foreslo RV 3,3 mil
liarder til liknende tiltak. 
Begge forslaga fikk en 
stemme. 

Når Torbjørn dyrker vin ... 
/ 

I vår foreslo RV forbud mot 
sjenking av alkohol i loka
ler hvor det foregår strip
tease, toppløsservering el.I. 
Forslaget blei nedstemt 
med 48 mot 26 stemmer. 
Bare en SVer stemte for. 

I 1993 foreslo RV at ko
sovoalbanere som har flyk
ta fra Kosovo, skulle få 
opphold i Norge. Forslaget 
fikk en stemme. Det var 
også bare en som stemte 
mot å lovfeste at oppholds
tillatelser skal være midler
tidige, da flyktningemel
dinga blei behandla i 1995. 

Norge skulle utrede et na
sjonalt og uavhengig for
svar utafor Nato. SV stemte 
for. I 1994, 1995 og 1996 
stemte SV mot samme for
slag. 

Kværner ngasjert i 
vannkraftutbygging i Ne
pal. Norge har inngått en 
skatteavtale med Nepal 
som gjør at K væmer kan få 
skattefradrag i Norge for 
skatt de slipper å betale i 
Nepal! Bare RV stemte mot 
avtalen. 

RV fore. vfesting 
av skolefritidsordning. For
slaget var ei avskrift av 
regjeringas synspunkt i ei 
stortingsmelding fra 1993, 
men fikk likevel bare en 
stemme. 

Ven mins
tenorm for stønad til livs
opphold på 85% av minste
pensjonen. Forslaget fikk 
en stemme. 

Stortin. tantene 
har diettgodtgjørelse for å 
dekke merutgifter til mat 
når Stortinget er samla. I 
1993 foreslo RV å fjerne 
denne godtgjørelsen på 
5.000 kr måneden for Oslo
representantene. Forslaget 
fikk en stemme. 

Dette og mye mer med en 
representant. Så hva da 
med to eller fem? 

LES MER OM HVA SOM SKJER PÅ STORTINGET I ERLING FOLKVORDS 

NYE BOK LIVET BAK MURENE. DEN KOSTER BARE 40 KRONER. 

«De arbeidsløse og utstøtte kan sammenliknes med rosebuskene som italienske vinbønder planter i enden av hver rad av vinranker. Rosebuskene er mer følsom for 
meldugg enn vinrankene, og de melder derfor fra om farer, slik at bonden kan mobilisere i tide for å redde vinrankene fra å bli angrepet. De arbeidsledige og voksende 
utkantgrupper med svekkede levekår er samfunnets rosebusker.» (Torbjørn Jagland i debattheftet Ny solidaritet) 

... kanskje er det tid for å plante om Torbjørn også? 
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Side 6 

Sami Rukses Valgalihttu: 

Styrka samisk 
rettsvern tjener 

heile folket i nord! 

For første gang stiller RV eigne lister ved tre kretser i 
sametingsvalget. - Utgangspunktet for politikken vår er to
delt: 1) Såpmi er en koloni som må avkoloniseres. 2) Dette 
vil være til beste for folk flest i disse områdene, uansett av
stamming, sier Samisk RVs førstekandidat i Midt-Troms, Ruth 
Pedersen. 

- For oss er den samiske identi
tetsbygginga viktig. Jeg er sjølv 
oppvokst på Sørøya, i noe som 
føltes som «ingenmannsland». 
For nordmenn var vi fjordfinner, 
men når vi dro inn til vidda og 
så «ekte» samer i kofte, syntes 
vi det var veldig eksotisk og un
derlig. Sjølv var vi verken fuggel 
eller fisk, og først i voksen alder 
har jeg innsett betydninga av 
dette med tilhørighet. 

- Derfor er det viktig å fastslå 

at det faktisk er noe som heter 
Sapmi, og at i Norge strekker det 
seg i alle fall fra Femunden og 
nord. Dette landet er samisk, men 
kolonisert. Og det må avkolo
niseres både i folks bevissthet og 
når det gjelder ressursforvalt
ning. Dette siste medfører bl.a at 
forvaltningsretten må ligge lo
kalt, og at vetoretten mot store 
naturinngrep må være absolutt, 
og ikke bare utsettende som 
samerettsutvalget foreslår. 

, 
Ikke tapspAførende ... 

- Panikken blant enkelte nor
ske grupper for styrka samiske 
rettigheter, synes vi er ganske 
ubegrunna. I nordområdene er 

det bare i liten grad forskjell på 
norsk og samisk politikk som tje
ner folk. Det at urfolk har opp
nådd rettigheter ved internasjo
nale traktater, gjør imidlertid at 
samisk rettsvern vil være en 
styrke for alle som slåss mot 
naturplyndring og ressursøding. 

130 nasjonaliteter 
- Vi lever i et område der folk av 
rundt 130 nasjonaliteter har fun
net seg bosted. Styrka samiske 
rettigheter vil legge grunnlag for 
å sikre lokalbefolkninga, uansett 
etnisk bakgrunn, større kontroll 
med forvaltni_nga av ressursene. 

- Vi er tilhenger av oppretting 
av Samisk grunnforvaltning, i 
første omgang for de samiske 
kjerneområdene, men vi vil 
bruke høringsperioden til å dis-

Ruth Pedersen, 52 år gammel 
aromaterapeut og romutleier fra 
Movika, står øverst på lista til 

. Samisk RV. På andreplass står 
Jon-Arne Jørstad, 48 år gammel • 
miljøarbeider; opprinnelig fra 
Vardø, men bosatt mer enn halve 
livet (så langt) i Tromsø. 

kutere den presise praktiseringa. 
For oss i Troms blir det naturlig
vis viktig å finne ut hvordan 
finnmarksmodellen kan tilpasses 
videre sørover. 

- Jeg er ellers veldig skuffa 
over at utvalget i innstillinga ikke 
i det heile tatt problematiserer 
den norske EU-tilpassinga. Hva 
hjelper det med samiske rettig
heter viss disse undergraves av 
markedsliberalismen og EØS-lo
vene? Vi frykter at Sapmi er i ferd 
med å få seg en ny koloniherre, 
den internasjonale kapitalen. 
Sami Rukses V algalihttu er det 

sikreste kortet for samer som er 
EU-motstandere. 

For mer informasjon, kontakt: 
Sami Rukses Valgalihttu 
Gartnetvaooa 21 
9520 Guovdageaidnu 
Telefon 78 48 64 I 6 
Telefaks 78 48 69 47 
http://home.sol.no/skum/srv.htm 

Troms RV 
' 

Valgmanifest -97 
RV er annerledes enn de andre parti
ene både i standpunkt og måten å ar
beide på. Vi mener folk må organi
sere seg, fremme sine interesser og 
slåss - ikke stole på at partiene eller 
andre skal ordne opp. RV ønsker å 
jobbe sammen med og støtte opp om 
kampsakene til fagbevegelsen, miljø-, 
kvinne- og den antirasistiske bevegel
sen, nei til EU-bevegelsen og solidari
tetsorganisasjoner. RV er mot den 
markedsliberalistiske kursen og EU
tilknytninga som særlig NHO og Ar
beiderparti-ledelsen samarbeider om 
for Norge. Samtidig som Børsen går 
med rekordoverskudd og 
utenlandsinvesteringene 
er rekordstore, øker klas
seforskjellene i Norge. 
Framfor å anvende 
oljerikdommene til å 
bekjempe arbeids
løsheten og rette 
opp økende sosiale 
ulikheter, bygges 
det opp et enormt olje
fond som vil bli brukt for å fremme 
norske kapitalisters utsuging av and- • 
re land . RV er mot det vanvittige 
verdenssystemet som lar 30 millioner 
mennesker dø av sult hvert år samti
dig som overproduksjon av mat og 
andre varer ødelegger naturen i dra
matisk omfang. RV er for åla rikdom
men komme folk tilgode og la de rike 
også betale for velferdsgodene. RV 
står for en alternativ politikk! 

MED FOLK 

- for 6-timers arbeidsdag med full 
lønnskompensasjon 
for et antirasistisk samfunn og 
internasjonal solidaritet 

- for en velferdsstat og økte 
overføringer til kommunene 

- for enøk, fornybare og miljø
vennlige energikilder 

- for et livskraftig distriktsnorge 
og økt sjølforsyning 

- for lik rett til utdanning, bedre 
studiefinansiering, gratis 
lærebøker og lovfesta plikt til å 
ta inn lærlinger 

- for fullgod skole og gratis 
skolefritidsordning for alle barn 

- for å si opp EØS-avtalen. Styrk 
norsk sjølråderett, forsvar 
folkets nei 

MOTMAKTA 

- mot moderate lønnsoppgjør 
- opp med kvinnelønna 
- mot statlig rasisme og stengte 

grenser 
- mot privatisering og usosiale 

egenandeler, skattlegg de rike 
- mot gasskraft og europeiske el

priser, ned med C0
2
-utslippa 

- mot sentralisering og kapitalens 
rovdrift på naturressurser 

- mot sortering i A- og B-lag på 
NHO-premisser 

- mot skolestart for 6-åringer fra 
høsten -97 

- mot EU-tilknytning gjennom 
Vestunionen og Schengen 

RV PÅ STORTINGET 

Daglig ser vi at makta sitter på helt 
andre steder enn på Stortinget. Vi ser 

at politikere lar seg styre av de pen
gesterke, mens vanlige folk ikke har 
muligheter til å nå fram. Et eksempel 
på dette er den såkalte «rederskatten» 
som Stortinget vedtok i fjor. Da re
derne truet med å flagge ut, var ikke 
Stortinget sein med å gi skatteletter. 

Folkelig innflytelse krever organi
sering og kamp for rettferdige krav. 
RV kan ikke love at vi skal ordne opp 
for noen, men vi skal spre kunnskap 
og avsløre planer som retter seg mot 
folks interesser. RV ønsker å være 

konsekvent på 
parti med folk 
som slåss for ei 
bedre framtid. 
Vi tror mange 

fagforeninger, in-
teresseorgan isa-

sjoner og enkelt
personer har gode 

erfaringe ed fol-
kevalgte RVere. RV 

går mot politiker
privilegier - som er 

med på å fjerne de fol
kevalgte fra det livet folk flest lever. 

På Stortinget har RV muligheten til 
å avsløre sider ved det kapitalistiske 
systemet som ellers ville være godt 
skjult. Særlig i ei tid med økende im
perialistiske ambisjoner i staten og i 
de største selskapene, er det viktig å 
ha et parti på Stortinget som vil av
sløre overgrep mot folk i andre land. 
Derfor vil RV arbeide for å videre
utvikle vårt internasjonale solidari
tetsarbeid og bidra til solidaritet og 
enhet mellom arbeidsfolk på tvers av 
landegrenser. 

RV vi l også gi Sametinget vetorett 
ved inngrep som er skadelig for sa
misk språk, kultur og næringsliv. Sa
menes rett til land og vann må aner
kjennes. 

Uten RV på Stortinget vil mange 
avgjørende standpunkter miste sin 
talsperson. 

FOR SOSIALISMEN 

Kapitalismen er et system som forut
setter plyndring av naturen, et system 
som uavbrutt produserer kriser og ar
beidsløshet, et system som innebæ
rer at fattigdom og overproduksjon av 
varer går hånd i hånd. Et slikt system 
kan ikke reformeres. 

Vi slåss for et samfunn uten k.lasse
undertrykking, kvinneundertrykking 
og rasisme .. Først når arbeiihfolk i al
lianse med store folkelige bevegelser 
stiller kravet om at kapitalistisk ut
bytting skal avskaffes, står mulighe
ten åpen for et virkelig folkestyre i 
Norge. Ytrings- og organisasjons
frihet, kulturelt mangfold, miljø
bevissthet, høyt kunnskapsnivå og 
utdanning for alle er viktige forutset
ninger for å utvikle et moderne so
sialistisk samfunn. 

RV har som målsetting å samle de 
revolusjonære kreftene i Norge. So
sialismen er ikke død, sjøl om de førs
te forsøkene mislyktes. De som øns
ker en grunnleggende forandring av 
det økonomiske og politiske systemet 
i Norge, må lære av de negative og 
positive erfaringene og fortsatt slåss 
for sosialismen. Noe annet alternativ 
til kapitalismens herjinger med folk 
og natur, finnes ikke. 

Norges offisielle politikk er å ikke selge våpen til land der det et borgerkrig. På spørsmål fra RV opplyser handelsminister Grete Knudsen om reservedeler til Fl6-fly og 
Penguin-raketter, levert fra Norge til Tyrkia, at «det dreier seg ber ikke om tapspåførende militært tpateri.ell, som brukes mot personell». · 

· . · ••• si.da.er vel Ikke. kurderne noe taø? ~ 

< 
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- Regjeringa bryter Grunnloven 

- Regjeringa baserer seg nå på 
at de få som slipper inn i landet, 
formodes å reise ti lbake ganske 
snart. Derfor er både norsk- og 
morsmålsundervisning og andre 
tilpasningstiltak blitt redusert til 
et minimum. Men det er ei grunn
falsk formodning - alle veit at 
med den elendigheta som er i 
verden, er sannsynligheta for 
snarlig tilbakereise oftest mini
mal. 

- Med språkopplæring som 
kommer seint i gang, blir mulig
hetene for å finne en plass i ar
beidslivet svært små. Myndighe
tene legger altså slett ikke for
holda til rette for at flyktninger 
og andre innvandrere skal kunne 
skaffe seg utkomme ved sitt ar
beid. I steden føres en politikk 
som gjøitihnvandreme lite tilpas
sa det norske samfunnet - vi får 
ei gettoisering. 

Antirasistisk manifest 
- RV har i år vedtatt et omfat
tende antirasistisk manifest, og 
på bakgrunn av dette har Erling 
Folkvord lagt fram et forslag til 

§ 110 gjelder innvandr_ere også 

en heilt nyskrevet innvand
ringslov. Dette er et godt 
eksempel på hvor konkret 
RV jobber. Sia jeg kom til 
Norge, og særlig Tromsø, 
har jeg også opplevd at RV 
er det eineste partiet som 

.. konsekvent kombinerer sin 
politiske retorikk med prak
tisk aktivistarbeid, noe som 
ikke minst sees i arbeidet 
rundt kirkeasyla. Det er et 
kvalitetsstempel. Jeg mener 
det er viktig å få innvan
dringspolitikk på dagsor
den i valgkampen, men på 
våre premisser, ikke Fremskritts
partiets. 

- Sjølv er jeg veldig opptatt av 
hvordan man behandler dem som 
faktisk er i landet; at vi tar inn 
over oss at det er krig og jævel
skap i verden, at folk ikke flyk
ter uten grunn, og at vi bør vise 
et minimum av humanisme over
_for dem som sitter i flyktninge
mottak og kirkeasyl. Jeg er også 
opptatt av at Norge må legge til 
rette for at de som kommer hit 
får kartlagt og utnytta ressursene 

<<Det paaligger Statens Myndig-
heder at lægge Forholdene til Rette 
for at ethvert arbeidsdygtigt Men
neske kan skaffe sig Udkomine ved 
sit Arbeide,» heter det i Grunnlo
vens § 11 0. Arulnesan Marienaya
gam er 28 år og student, aktiv i 
kirkeasylbevegelsen i Tromsø, og 
har klare synspunkter på norsk inn
vandringspolitikk. Han påpeker at 
arbeiderpartiregjeringa - med full 
støtte av stortingsflertallet - i prak
sis bryter Grunnloven med sin inn
vandringspolitikk. 

sine i videre utdanning og ar
beidsliv. Arbeidsledigheta blant 
innvandrere er et svært problem. 

Tilbake etter ti år 
- Jeg har nettopp vært tilbake på 
Sri Lanka, ti år etter at jeg sjølv 
flykta, med en delegasjon som 
vurderte om det er trygt for ta
mileråreturnere. Det var ille og 
uventa å se hvordan krigen gjen
nomsyrer landet. Skadene - på 
begge sider - var mye verre enn 
jeg trodde. 

- Jeg blei særlig rysta 
over kv innenes situasjon. 
Uten tvil er det de som har 
det verst. Overalt hvor vi 
kom, hørte vi om voldtekt 
og mis handling. Sjølv
mordsraten er ti lsvarende 
høy. I en by vi var i, var ei 
jente blitt voldtatt- ho helte 
bensin over seg og tente på. 
Jeg blir veldig provosert når 
representanter for vestlige 
organisasjoner forskjønner 
forholda ved å snakke om 
romantisk kjærlighet mel
forn soldater og unge jenter. 

- Vi så at det å være tamil er 
grunn nok til å bli fengsla, til å 
bli sett på som terrorist. Tamiler 
fra nord som har etablert seg i 
Colombo, må bære spesielle ID
kort. De plasseres i egne bydeler 
med konstant overvåkning og 
kontroll, og utsettes for trakas
sering, husundersøkelser, inter
nering og endatil tortur. En 
tilbakesendt utenlandsflyktning 
er naturligvis ekstra mistenkelig. 

- Rapporten fra reisa er aksep
tert både av Amnesty og det bri-

tiske flyktningerådet. Men den 
norske regjeringa har allerede de
finert sin flyktningepolitikk, laga 
seg et kart så å si. Om den skulle 
akseptere det virkelige terrenget, 

måtte det få konsekvenser for po
litikken. Det vil man vel nødig. 

- Norge har et særlig ansvar for 
Sri Lanka fordi vi lenge har vært 
uhjelps-yter og en viktig pre
missleverandør for srilankisk po
litikk. Det er også mange norske 
organisasjoner engasjert i landet. 
De har gjeme bygd sin eksistens 
på dette, og trenger goodwill fra 
myndighetene. De hevder å være 
nøytrale, men tar i praksis stil
ling mot tamilene. Det samme 
gjør den norske ambassaden når 
den sier at det ikke er krig i lan
det, men bare et terrorproblem. 

Arulnesan står på sjetteplass 
på RV si tromsliste. Det skal 
velges inn seks representanter 
fra Troms. Du kan bidra til at 
Arul skal bli en av dem. 

Arulnesan Marienayagam (navnet be
tyr «Marias sønn, han som elsker vis
dom») er oppvokst på ei øy utafor Jaffna. 
Faren var fisker, den første deromkring 
med sjark. Arul er den første fra lands
byen som har gått på universitet, men det 
varførstetter-at han kom til Norge i 1986. 
Hjemme blei det ikke tid til mer enn åt-

tende klasse, om vi ser bo_rt i fra noen 
'måneder på katolsk presteskole. 

- Det er nok derfra jeg har henta min 
hang til litt religiøst prega politiske be
vegelser, flirer han. 

- Med oppvekst i et reint tamilsk om
råde, visste jeg knapt nok at det fantes 
noe som het singalesere før regjerings-

hæren gjorde sitt inntog i 1983 og opp
retta ei leir rett utafor skolen vår. Gerilja
aktiviteten hadde eksistert noe.n år, som 
vår utgave av kulturrevolusjonen og 68-
opprøret. Jeg slutta meg til den kommu
nistorienterte gruppa som organiserte ge
rilja i vårt oinråde, og fikk mi første po
litiske skolering der. 

- En dag gikk hæren til angrep og ra
serte skolen vår fullstendig. Over tjue 
klassekamerater blei drept, 50-60 skadd. 
Jeg havna på sykehus. Far min satte him
mel og jord i bevegelse for å få meg ut 
av landet. Sjølv ville jeg ikke reise, men 
det var ingen bønn. Pappa kjente noen i 
Norge, så en dag blei jeg satt på flyet hit. 

r 
Ai, •~tten min ... 

Hjemmehjelp Anne Olsen får tusen kroner lønnspålegg til 158.000, og må betale 358 kr mer i skatt. Rørlegger Karl Fjell jobber overtid og får en tusing mer i inntekt. 
Lønna går opp til 234.000, og skatten øker med 453 kr. Kapitålist Fred Hansen øker si kapitalinntekt fra 24.500.000 til 24.501.000. I «verste» fall får han 280 kr mer i 
skatt, men er han smart - og det er han nok - kan han faktisk redusere skatten pga økt inntekt. 

... mens RV sier: Skattleaa de rike! ,J 
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Side 8 
Rød valgallianse si liste ved 
stortingsvalget i Troms 1997 

1 Charlotte Kristiansen, miljøterapeut, Tromsø 
2 Frode Bygdnes, dreier, Harstad 
3 Solbjørg Marjala, student, Tromsø 
4 Sigrid Ovanger Stensland, student, Tromsø 
5 Tor Berg, elev, Tromsø 
6 Arulnesan Marianayagam, student, Tromsø 
1 Harald Hansen, kaiarbeider, Lenvik 
8 Eva Berg, miljøarbeider, Kvæfjord 
9 Øyvind Tollefsen, gårdbruker, Målselv 

10 Tone Magelssen, lærer, Lyngen 
11 . Karl Ragnar Engstad, gårdbruker, Balsfjord 
12 Liv Steiro, frisør, Lenvik 

Sami Rukses Valgalihttu si liste ved 
sametingsvalget i Midt-Troms 

1 Ruth Pedersen, næringsdrivende, Movika 
2 Jon Ame Jørstad, miljøarbeider, Tromsø 
3 Nils H Mathisen, kommunearbeider, Eidkjosen 
4 Sara Inger Anne Gaup, regnskapsfører, Tromsø 
5 Stein Roald Eliassen, smed, Tromsø 
6 Kent Entner, student, Tromsø 
1 Aud Karin Bjørn, miljøterapeut/student, Tromsø 
8 Inga Berit H Johansen, miljøterapeut, Tromsø 
9 Ragnhild Karine Dahl, aktivitør, Tromsø 

Størst på tinget? 
RV har 500! 

RV har de siste åra vært representert på Stortinget med 
Erling Folkvord fra Oslo. Tilsynelatende ei lita gruppe. 
Men i virkeligheta mye større. For RVere arbeider ikke 
aleine - når man er mot makta, er det en umulig stil. 

Stortingsgruppa har arrangert seminarer om viktige 
spørsmål, som sekstimersdagen og innvandringspoli
tikk. Vi har knytta til oss kompetansepersoner som 
bidrar med innlegg, kommentarer og forslag på sine 
felt. Og ikke minst er det mange som har tatt direkte 
kontakt med avsløringer og med nødrop. Mange reg
ner seg faktisk ikke som RVere, men har sett på RV 
og Erling som solide og ærlige støttespillere. Vi tak- . 
ker for tilliten, og håper vi har vist oss den verdig. 

Totalt er det på 4 år registrert nesten 500 personer 
som konkret og direkte har deltatt i utviklinga av RVs 
politikk på Stortinget. Bak disse igjen står det ytterli
gere hundreder. Målet for kommende periode er å 
minst doble dette tallet. Men da vil vi helst ha inn 
noen flere valgte representanter. 

For folk i Troms bør valget være enkelt: Charlotte! 
Og for de mange som sokner til andre fylker, presen
terer vi her til høyre glitrende kandidater på alle hold. 

Hver stemme til RV er et slag i trynet på makta. Hver 
RVer på tinget er en politiker mindre der, en folkets 
representant mer. 

I 

· Troms RV 

20 gode tilbud til fra RV 
Møre og Romsdal 

Bente Volder, faglærer, Ålesund 
2 Lars Dahle, faglærer, Molde 
3 Eivind Rutle, skoleelev, 

Ålesund 

Hedmark 
I Rigmor Tollan, lærer, Tolga 
2 Frank Mathisen, trygdet, 

Hernes 
3 Helge Christie, bonde, Tolga 

Oslo 
1 Erling Folkvord, stortingsre

presentant, Gamle Oslo 
2 Kaja Storvik Hansen, student, 

Grunerløkka 
3 Harriet Rudd, Grunerløkka 

Nordland 
I Svein Olsen, tannlege, Vågan 
2 Margit Steinholt, lege, Alsta

haug 
3 Monica Østerrnan, førskolelæ

rer, Narvik 

VesHold . 
I Alf Henriksen, Borre 
2 Anne-Guro Fiskevold, Sande

fjord 
3 Jørn Magdahl, Nøtterøy 

Hordaland 
1 Torstein Dahle, siviløkonom, 

Bergen 
2 Anje Miiller Gjesdal, student, 

Bergen 
3 Terje Kollbotn, bygnings

arbeider, Odda 

Nord-Trøndelag 
Solveig Aamdal, pedagogisk
psykologisk rådgiver, Verdal 

2 Anja Vedvik, student, Flatanger 
3 Hege Roe!, elev, Levanger 

Rogaland 
1 Aslak Sira Myhre, student, 

Stavanger 
2 Marit Kvamme, lærer, Stavan

ger 
3 Ingeborg Sanner, elev, Stavan

ger 

Finnmark 
I Tove Størdal 
2 Randi Sjølie 
3 Lars Joar Halonen 

-<::~==>-Sør-Trøndelag 
Astri Holm, lærer, Trondheim 
Peder Martin Lysestøl, sosialø
konom, Trondheim 
Hege Bae Nyholt, skoleelev, 
Trondheim 

Telemark 
~ I Morten Halvorsen, Notodden 

2 Johanne Bergkvist, Skien 
3 Ole Andre Enggrav, Kragerø 

ØsHold 
1 Jon Michelet, forfatter, Rygge 
2 Anne Steinsland, industriarbei

der, Askim 
3 Hilde Nesøen, hjemme

arbeidende, Fredrikstad 

Aust-Agder 
I Knut Henning Thygesen, Risør 
2 Synøve Tunne Torstveit 
3 Paul Magnus Gamlemshaug, 

Arendal 

Vest-Agder 
I Einar Holum 
2 Leif Gusland 
3 Marit Jortveit 

Sogn og Fjordane 
Trine Nylehn, lærar, Leikanger 

2 Astrid Kalstveit, postkasserar/ 
student, Førde 

3 Geir Oldeide, industriarbeidar, 
Måløy 

·Akershus 
Trond Thorbjørnsen, ekspedi
tør, Asker 

2 Elisabeth Sommerfeldt, 
sosialkurator, Asker 

3 Vidar Holm, heismontør, 
Skedsmo 

Oppland rn 

Helge Galtrud, kokk, Lilleham
mer 

2 Kjersti Jacobsen, snekker, Otta 
3 Liv-Agno Ulsund, Lillehammer 

Buskerud 
Veslemøy Fjerdingstad, 
førskolelærer, Kongsberg 

2 Hilde Bjørnstad, student, 
Drammen 

3 Ana Isabel Taylor Lopez, 
spesialpedagog, Kongsberg 

Samevalgkrets 4: 
Guovdagaaldnu/Kautokeino 
I Heaika N Skum, tolk/translatør, 

Kautokeino 
2 Ellen Marit Sofie Mienna, 

førstefullmektig, Kautokeino 
3 Lars Joar Halonen, student, 

Kautokeino 

Samevalgkrets &: 

Alta/Kvalsund 
Reidun Johannessen, syke
pleier, Hønseby 

2 Maria Ek Boine, student, Alta 
3 Vigdis Korsnes, ekspeditør, 

Alta 

RV pi Internettet 
Du finner hjemmesida til RV på 
denne adressen: 

http://home.sn.no/home/rv/ 
index.html 

Herfra kan du bl.a laste ned prinsipp
og arbeidsprogramma våre, samt det 
antirasistiske manifestet. 
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