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7 Forsvar velferdsstaten! Tenner er også 
en del av kroppen. Gratis tannhelse
tje neste til alle! Stans nedlegginga av 
tannklinikker i distriktene!

8 Forsvar det offentlige helsevesenet! 
Fristilling og omlegging av sykehus 
til aksjeselskap skaper et helsevesen 
hvor økonomisk gevinst blir viktigere 
enn hva slags helsetjenester folk tren
ger. Det truer også lokalsjuke husa og 
dermed helsetilbudet i distriktsNorge. 
Ja til et offentlig helsevesen – nei til 
markedsstyring og A/S!

9 Forsvar velferdsstaten! Folkelige aksjo
ner har hindra mang ei nedskjæring. 
Maktpolitikere i fylkesting og storting 
bøyer av når presset blir sterkt nok. 
Stol ikke på politikerne – organiser 
aksjoner lokalt! Ta saka i egne hender, 
sett makt bak krava! Kjemp fra «utsida» 
mot ut arming av velferdsstaten – RV 
lover å ta opp og støtte kampen også 
fra «innsida»!

10 Forsvar kvinners rettigheter! I dag mø
ter jenter og kvinner krav om å være 
slanke, vakre og sexy. Jenter brukes 
som lokkeduer i reklamen, forbruks
gjenstander i porno og sexindust rien. 
Altfor mange opplever misbruk og 
problemer. Støttesenteret mot incest 
i Tromsø og Kompetansesenteret for 
spisefor styr relser er viktige støttespille
re for mange jenter, men ikke for Troms 
fylkeskommune. Kom petansesente ret 
legges ned uten begrunnelse! Støtte
senteret fikk avslag på støtte. Troms 
fylke må ta ansvar også for kvinners liv 
og helse!

11 Forsvar retten til arbeid! Fylket har 
mange uløste oppgaver. Innføring av 
6 timers arbeidsdag er en reform som 
vil hjelpe dobbeltarbeidende kvinner 
med å få hverdagen til å «gå opp», 

samtidig som det skapes mange nye 
arbeidsplasser. Start prøveprosjekt 
med 6 timers arbeidsdag med full 
lønnskom pen sasjon i Troms fylke! 

12 Forsvar fylkets sjølråderett! EØSmed
lemskapet tvinger fylket til å sende 
alle kjøp av varer og tjenester som er 
over 1,6 millioner kroner ut på anbud 
til alle 17 EØSlanda. Dette hindrer 
lokal næringsutvikling og kom pe
tanse oppbygging. Ledigheta er stor 
nok – forsvar arbeidsplassene i fylket! 
Saboter EØSavtalens anbudsregler!

13 Forsvar fylkets sjølråderett! EFTAdom
men nekter oss å beholde ordninga 
med differensiert arbeidsgiveravgift. 
Det truer næringsvirk somhet og boset
ting i landsdelen vår. Verftene får ei øk
ning av lønnsutgiftene på 9–14% Ikke 
ett av verftene gikk med overskudd 
som vil dekke dette. 786 oljearbeidere 
fra NordNorge vil bli mindre attraktive 
i Nordsjøen når arbeidsgiveravgifta set
tes opp til 14%. EØSavtalen hindrer oss 
i å utforme vår egen distriktspolitikk. Si 
opp EØSavtalen! 

14 Forsvar primærnæringene: Sauer er 
fortsatt ålreite dyr! Troms er et unikt 
fylke med enestående produksjonsfor
hold for sau og geit, og leverer verdens 
beste lammekjøtt! Troms kan levere 
sjukdomsfri settepotet til hele Europa! 
Utviklingspotensialet er grenseløst! 
Øk kompetansen i landbruket i Troms! 
Styrk Land bruks sko len, Gartnerskolen 
og Forsøksgården! Styrk økologisk 
landbruk!

15 Forsvar maten! Det virkelige utvik
lingspotensialet i Troms er ikke turisme, 
men primærnæringene. Vi lever av mat, 
ikke olje. Sjølbergingsgraden i Troms 
synker, mens verden sulter. Verdifullt 
lavforedlet råstoff sendes ut av fylket, 
og vi må kjøpe dyre importerte matva

1 Forsvar fylkeskommunen mot ned
skjæringskåte stortingspolitikere! 
Offentlig sektor utarmes med lojal 
oppfølging fra partifrender i fylkes
tinget. Store oppgaver og altfor lite 
penger lammer fylkeskommunens 
utvikling. Privatisering og ventelister 
øker. Forsvar fylkeskommunen mot 
stortingspolitikernes ut ar mings linje!

2 Forsvar velferdsstaten! Det er ille nok 
å være sjuk eller hjelpetrengende om 
en ikke attpåtil skal betale ekstra skatt 
for det. Vekk med alle egenandeler på 
fylkets helse og sosialtjenester! La folk 
få velferd, de har alt betalt for den!

3 Forsvar velferdsstaten! Staten er søkkrik, 
men fylket blir fattigere! Troms fylke 
har ansvaret for mye av velferdsstaten 
lokalt: Sykehus, videregående skoler, 
samferdsel og kultur, men det mangler 
hundrevis av millioner for å løse opp
gavene. Bruk Norges enorme finans
formue til utvikling, ikke avvikling av 
velferdsstaten!

4 Forsvar velferdsstaten! «Venteliste
garantien» er en bløff som innfører 
apartheid i helsevesenet. Ansett nok 
fagpersonell! Gi sjukehusene i Troms 
nok penger til å behandle dem som 
trenger det!

5 Forsvar velferdsstaten! Psykiatri, geria tri, 
barnevern, rehabilitering og rusmidde
lomsorg går for lut og kaldt vann. Fylket 
mangler store summer for å gjennom
føre vedtatte planer på disse områdene. 
Iverksett vedtakene og planene nå! 

 
6 Forsvar velferdsstaten! God akuttbe

redskap er god distriktspolitikk. Gjen
nomfør ambulanseplanen for Troms! 
Gi ambulansepersonellet skikkelige 
lønns og arbeidsvilkår!
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rer. Øk sjølberginga i Troms! Kamp mot 
sentralisering og rasering av distrikte
ne! Produser mer mat! 

16 Forsvar kystflåten i Troms! Sentralise
ring, storproduksjon og rå profittjakt 
i storselskapene utarmer kystflåten 
og truer hele næringa. Prioriter kyst
fiskeflåten! Nei til ressursprivati sering 
– gjeninnfør fiskeriallmen ningen! 

17 Forsvar fiskeressursene! Staten bruker 
virkemidler til å prioritere større fartøy
er. SND bevilga 50 millioner kroner til 
verdens største «fisker», milliardæren 
Røkke, mens Troms fylke mangler 
midler til fornying av fiskefartøyer og til 
utvikling av infrastruktur. Den stadige 
EUtilpassinga fører til sentralisering og 
større frihet for kapitalkreftene. Norge 
ut av EØS! Nei til Schengenavtalen!

18 Forsvar havet og fisken! Nei til all olje
leting og oljeboring utafor kysten av 
Troms!

19 Forsvar distriktene! Tjenester som post, 
tele og kraftleveranser har staten an
svar for å betjene i distriktene. Det er 
forkastelig å fraskrive seg det politiske 
ansvaret ved å vise til mar keds kreftene. 
Lønnsomhetskrav skal ikke overstyre 
distriktsopp gavene. La Telenor bygge 
ut høyhastighetsnett til alle hus heller 
enn å spekulere i utlandet. Oppretthold 
postkontor i alle kommuner! ITnettet 
er infrastruktur  – bygg ut nett til fri bruk 
 distriktene først! Nei til privatiseringa 
av Troms Kraft og andre offentlige opp
gaver!

20 Forsvar miljøet og kollektivtrafikken! 
Kollektivtrafikk er samfunnsnyttig og 
miljøvennlig! Uten subsidier stopper 
kollektivtrafikken! Opp med subsi
diene, ned med prisene! Hyppigere 
ferger, flere fast lands for bindelser! Bygg 
NordNorgebanen nå!

21 Forsvar de vegfarende! Mange fylkesve
ger er ekstremt rasfarlige og i elendig 
forfatning. Rassikring av alle utsatte 
vegstrekninger! Bygg gang og sykkels
tier!

22 Forsvar retten til utdanning! Vi som 
advarte sterkt mot Reform 94, fikk rett. 
Teoripresset i den videregående skolen 
bare øker. Ungdom over 19 år får ikke 
skoleplasser. Lærlingeplasser mangler 
i mange fag. Skoleplasser til alle som vil 
gå på skole, uansett alder og hjem sted! 
Gratis skolebøker og fri tilgang til data
teknologi for alle i videregående skole! 
Nei til nedlegging av videregående 
skoler!

23 Forsvar lærlingeordninga! Alle som leve
rer varer og tjenester til fylkeskommu
nal virksomhet skal ha lærlingeplasser! 
Dette kravet ble forbudt etter at Norge 
ble med i EØS. Norge ut av EØS!

24 Forsvar samisk språk og kultur! Samisk 
som valgfag på alle videregående sko
ler i Troms! Utvid den samiske språklo
vens virke  område til hele fylket!

25 Forsvar retten til land og vann! Overdra 
Statsskogs eiendommer i Troms til ei 
samisk grunnforvaltning. RV støtter 
forslaget om at den skal ha lik represen
tasjon fra Sametinget og Fylkestinget. 
ILOkonvensjonen for urfolk må følges!

26 Forsvar reindrifta i Troms! Nei til skyte
feltet Mau ken/Blåtind! 

27 Forsvar kulturen! Et allsidig kulturliv 
krever allsidige produksjonsforhold. 
Fylkets og landsdelens teater trenger 
nytt bygg! Ungdommen i Troms skaper 
masse allsidig og spennende kultur. 
Skaff øvingslokaler, rockefabrikker og 
offentlige produksjonslokaler for unge 
kulturarbeidere! Ikke mer somling – 
nytt HTbygg nå!

28 Forsvar fortida! Troms har rike fortids
minner. Øk bevilgningene til vern av 
gamle bygninger og fartøy!

29 Forsvar folk på flukt! Troms fylke er 
antirasistisk sone. Øk mottaket av flykt
ninger og asylsøkere i Troms! Amnesti 
til alle kirkeasylanter! 

30 Forsvar Norge, Norge ut av Nato! Norske 
soldater skal forsvare Norge. Nei til all 
bruk av norske soldater i Natos og Ve
stunionens imperialistiske aggresjon! 
Forsvar verneplikta, nei til verva hær!

31 Forsvar oss mot vår egen terrorisme! 
Vesten har ingen rett til å opptre som 
verdenspoliti. I Irak og Jugoslavia har 
USAs og NATOs terrorbombing av sivile 
mål drept og lemlesta tusenvis. Vare
boikotten rammer bare de svakeste. 
Kamp mot imperialismen! Norge ut av 
NATO!

32 Forsvar oss mot mineepidemien! 
Antipersonellminer er djevelske våpen, 
uansett teknologisk nivå. Fjern alle 
miner fra Forsvaret – Troms fylke som 
minefri sone!

33 Forsvar fylkesøkonomien – øk ramme
ne! Mange av våre kampsaker krever 
økte tilbakeføringer av verdiska pinga til 
Troms. Staten er søkkrik, og det er i dis
trikta verdiene skapes, ikke i Oslogryta. 
De rike blir rikere, forskjellene mellom 

rike og fattige i Norge blir stadig større! 
Pengene fins! Oljefondet, som brukes 
til finansspeku lasjon i utlandet, var pr 
31.12.98 på 168,8 milliarder kroner og 
vil øke med 35 milliarder i år! Likevel 
skal Troms fylkeskommune kutte 
budsjettene i helsesektoren, innafor 
utdanning og samferdsel. Forsvar 
fylkeskommunen mot stor tingspoliti
kernes nedskjæringer! Kamp mot alle 
reduksjoner i fylkets tilbud til befolk
ninga i Troms!

34 Forsvar folkets nei! Vi trenger ikke svi
kefulle løpegutter for stat og kapital, 
som jatter med nedskjæringene og 
kryper for Brüssel. Vi trenger uredde 
talsmenn og talskvinner for folks raseri, 
og kompromissløs kamp mot all EU og 
EØStilpasning i Troms. Stem inn en 
opprører! Stem inn to! Stem inn tre! 
Stem RV!

35 Forsvar mot kapitalismen! Rød Valgal
lianse har ikke fylkestinget som sin 
fremste arena. Vi jobber sammen i 
fagforeninger, fronter og andre mer 
eller mindre faste organisasjoner. Når 
mange står sammen, er muligheten 
til å få gjennomslag større. De sakene 
som er nevnt i dette programmet er 
sånne som vi arbeider for på mange vis. 
Det er ikke mulig å få gjennomslag for 
alt dette i det norske samfunnet som 
det er i dag, med profitt for de få som 
ledesnor. Derfor er vårt hovedmål et 
helt annerledes samfunn der hundre 
blomster blomstrer, der alle bidrar etter 
sine evner og alle får etter sine behov. 
Vi kaller dette samfunnssystemet 
sosialisme. Det kan ikke nås gjennom 
valg, bare gjennom ei stor folkereising 
der flertallet villig deltar. Det er dette vi 
kaller revolusjon! Det er dette vi er for! 
Kamp for et sosialistisk Norge!
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