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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 pengesterke. mens vanlige folk ikke har muligheter til å nå fram. Et 
eksempel på dette er den såkalte ·rederskatten· som Stortinget vedtok ifjor. Da rederne 
truet med å flagge ut. var ikke Stortinget sein med å gi skatteletter. 

Folkelig innflytelse krever organisering 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. interesseorganisasjoner og enkeltpersoner har gode 
erfaringer med folkevalgte RV-ere. RV går mot politikerprivilegier som er med på å fjerne 
de folkevalgte 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 imperialistiske ambisjoner i staten og 
i de største selskapene. er det viktig å ha et parti på Stortinget som vil avsløre overgrep mot 
folk i andre land. Derfor vil RV arbeide for å videreutvikle vårt internasjonale solidaritetsar
beid 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 samisk språk. kultur 
og næringsliv. Samenes rett til land og vann må anerkjennes. 
Uten RV på Stortinget vil mange avgjørende standpunkter miste sin talsperson. 

For sosialismen 
Kapitalismen er et system som forutsetter plyndring av naturen. et system som uavbrutt pro
duserer kriser og arbeidsløshet. et system som innebærer at fattigdom og overproduksjon 
av varer går hånd i hånd. Et slikt system kan ikke reformeres. 

Vi slåss for et samfunn uten klasseundertrykking, kvinneundertrykking og rasisme. Først 
når arbeidsfolk i allianse med store folkelige bevegelser stiller kravet om at kapitalistisk utbyt
ting skal avskaffes. står muligheten åpen for et virkelig folkestyre i Norge. Ytrings- og organ
isasjonsfrihet. kulturelt mang fold. miljøbevissthet. høyt kunnskapsnivå og utdanning for alle 
er viktige forutsetninger for å utvikle et moderne sosialistisk samfunn. 

RV har som målsetting å samle de revolusjonære kreftene i Norge. Sosialismen er ikke 
død. sjøl om de første forsøkene mislyktes. De som ønsker en grunnleggende forandring av 
det økonomiske og polit iske systemet i Norge. må lære av de negative og positive erfarin
gene og fortsatt slåss for sosialismen Noe annet alternativ til kapitalismens herjinger med 
folk og natur. finnes ikke. 
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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, fo rnybare og miljøvennlige energikilder 
for et livskraftig distriktsnorge og økt sjølfo rsyning 
for lik rett til utdanning, b edre studiefinansiering, 

gratis lærebøker og lovfesta plikt til å to inn lærlinger 
for fullgod skole og gratis skolefritidsordning for olle barn 
for å si opp EØS-avtalen. Styrk norsk sjølråderett. 

forsvor fo lkets nei 

mot makta 
mot moderate lønnsoppgjør - opp med kvinnelønna 
mot statlig rasisme og stengte grenser 
mot privatisering og usosiale egenandeler. 

skattlegg de rike 
mot ga sskraft og europeiske el-priser, ned m ed 

C02 - utslippa 
mot sentralisering og kapitalens rovdrift naturressurser 
mot sortering i A- og B-log på NHO-premisser 
mot skolestart for 6-åringer fro høsten -97 
mot EU-tilknytning gjennom Vestunionen og 

Sc hengen 
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RV er annerledes enn de 
andre partiene både i stand
punkt og måten å arbeide 
på. Vi mener fol k må organis
ere seg, fremme sine interess
er og slåss - ikke stole på ot 
part iene eller andre skol 
o rdne opp. RV ønsker å 
jobbe sammen med og støtte 
opp om kampsakene til fag
bevegelsen, miljø- , kvinne
og den antirasistiske beveg
elsen, nei til EU-bevegelsen 
og solidaritetsorganisasjoner 

RV er mot den markedsliberal
istiske kursen og EU-tilknyt
ningo som sæ rlig NHO og 
Arbeiderparti-ledelsen samar
beider om for Norge. Samtidig 
som Børsen går med rekor
doverskudd og utenlandsin
vesteringene er rekordstore. 
øker klasseforskjellene i Norge 
Framfor å anvend e oljeri k
dommene til å bekjempe 
arbeidsløsheten og rette opp 
økende sosiale ul ikheter. 
bygges det opp et enormt 
oljefond som vil bli brukt for å 
fremme norske kopitolisters 
utsuging av andre land. 

RV er mot det vanvittige ver
densssystemet som lar 30 mil
lioner mennesker dø av su'' 
hvert år samtidig som over
produksjon av mot og andre 
vorer ødeleg\}er naturen i 
dramatisk omfang . RV er for 6 
lo rikdo mmen kocn me fo ::z 
tilgode og lo de rike også 
betale for velferdsgodene . RV 
står for en alternativ poli tikk 1 
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