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Kommunenes oppgaver blir hardt 
rammet gjennom mindre overfø
ringer fra staten og av privatisering
en. RV mener at kutt i kommunal 
virksomhet og privatisering gjør til
budet til byens befolkning dårligere 
og raserer kommunale arbeidsplas
ser. Vi går mot all privatisering av 
kommunale tjenester. 

Velferdstilbudene må gjøres bed-
re, ikke kuttes. Når private selskaper 
tar over, skal de tjene penger. 
Tjenestetilbudet blir etter en tid 
både dårligere og dyrere for folk 
flest. Privatiseringa rammer kvinner ' 
hardest. Det er de som arbeider i 
omsorgsyrkene hvor arbeidsplassene 
blir mest utsatt, og det er de som Br 
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RV: kam~ for 
rettferdighet 

Forskjellene øker. De rike blir rikere, 
de fattige flere og mer elendige. Det 
er denne forkvakla virkeligheten RV 
vil til livs. Den norske staten har 
plassert flere hundre milliarder kro
ner på bok, blant annet i oljefond. 
RV mener at disse pengene må bru
kes til å motvirke forskjells-Norge, 
og å styrke utdannings-, velferds- og 
omsorgstilbudet. 

Men RV vil gå lenger. Vårt mål er 
et klasseløst samfunn, der ingen un
dertrykkes på grunnlag av hudfarge, 
kultur, kjønn eller legning. For å 
komme ditt må folks behov bli 
grunnlaget for styringa av samfun
net. 

Vi trenger et sosialistisk folkesty
re, der også ressurser og produksjon 
styres demokratisk. Folkemakt over 
økonomien kan ikke innføres oven
fra eller av et mindretall. Folk må 
sjøl ta kontroll over samfunnet, sosi
alismen må skapes nedenfra! 

Stopp spekulantene - boliger til alle! 
Det er bolignød i Oslo. Et bolig- Utleiemarkedet gir skyhøy profitt Det er en offentlig oppgave å 

marked som løper løpsk, priser 

som gjør at stadig færre nå har 

råd til å kjøpe en akseptabel 

bolig. 

for de som har husrom å leie ut 

- enten det er enkelte leiligheter 

eller mer eller mindre formali

sert hospitsdrift. 

sørge for at det fins rimelige 

utleieboliger for de som trenger 

det. Det må le_gges til rette for å 

bygge flere boliger. Side 2 

AVIS Oslo Rød Val allianse 

- MID FOLK MOT 
FORSIUILLS•OSLO 
■ ■ I Oslo overstråler ■ ■ - Ingen steder i 
de rike hverandre med landet er rikdommen 
sine multimillionvillaer, større enn i Holmenkoll
cabincruisere og hytte- åsen og på Aker 
palasser. Og i Oslo mø- Brygge, og ingen steder 
ter du elendigheten og i landet påføres folk 
fattigdommen, narko- større miljøbelastninger 
manien og prostitusjo- enn i boligområder i in
nen i en skala som var dre øst og i Grorud
utenkelig for noen år si- dalen, forteller Chris 
den. Hartmann. 

■ ■ Det er slått mange 
høl i myten om at vi ikke 
kan snakke om klasser 
mer, men ingen steder i 
landet er det tydeligere 
enn i Oslo. - RV vil 
kjempe mot denne utvik
linga. Vi arbeider med 
folk, mot forskjells- . 
oslo, sier Erling Folk
vord. 
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Norsk politikk går mot høyre. A stemme RV motvirker denne tendensen 
EGIL « DRILLO» OLSEN 
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BYFORBEDRING 
OG FARGERIKT 
FELLESSKAP 
BYDELENE Sagene-Torshov, Gruner
løkka og Gamle Oslo er byens fattig
ste og fremdeles mest miljøbelasta, av 
trafikk, støy, luftforurensning og 
trangboddhet. Barnciliagedekninga er 
dårlig, og mange av skolene er frem
deles dårlig vedlikeholdt. 

Bydelene har også den høyeste an
delen innvandrere fra den 3. verden i 
Oslo. Dette ser RV som en ressurs for 
bydelene, og vi ser allerede betydelige 
spor av et fargerikt fellesskap i lokal
miljøene. Derfor vil beltjempeJseh av 
Frp-rasismen være av betydning for 
utviklingen i Indre by øst, liksom 
hardt tiltrengte miljøtiltal{ for reduk
sjon av trafikk og forurensing står 
sentralt. 

RVs viktiglite ktav for bydelene i 
indre øst er: 
• Sanering av gjeMomgangstrafik
ken. 
• Bygg Gamlebytunnelen ni! 
• Byfornyelse med tilskudd som gjør 
at folk ikke må flytte. 
• Flerkulturelle møtesteder i alle tre 
bydeler. 
• Opprusting av eksisterende og ut
vikling av nye parker og friluftsområ
der i bydelene. 

DET BR noUGNØD i Oslo. 90-åra har 
vært en katastrofe for boligbygginga. 
N¼ ser vi resultatet. Boligmarkedet 
løper løpsk. Prisene-gjør at stadig fær
re Sr råd til å kjøpe en akseptabel bo
lig. 

Utleiemarkedet gir skyhøy profitt 
for de som har husrom å leie ut -- en
ten det er enkelte leiligheter eller mer 
eller mindre formalisert hospitsdrift. 

RV mener der er en offentlig opp
gave å sørge for at det fins rimelige ut
leieboliger både for de som trenger 
de½ og for de som synes det er bedre å 
leie enn å eie. Det må legges til rette 
for å bygge flere boliger med aksepta
bel standard til priser som vanlige 
folk kan betale. 3000 nye boliger pr. 
år i en tiårsperiode er minimum for å 
komme bolignøden ril livs. Sentrum 
må igjen bli boligområde, og mini
mum 2/3 av nye og rehabiliterte boli
ger, både i sentrum og utenfor, skal 
kunne Husbankfinansieres. 

Kommunen må også legge til rette 
for at det kan bygges flere studentbo
liger som studentene har råd til å bo i. 

Byfornyelsen fører til mangedobla 
boutgifter fot folk som ril nå har 
bodd rimelig i gamle garder. 
Vilkårene for de personretta tilskud
dene må endres slik at flere lcan B råd 
til å bli boende etter byfomye1$Cn. 

Hospitsbruken må avvikles. I ste
det for at nærmere I 00 kommunale 
millioner årlig gh j hospitshaienes 
lommer, må pengene brukes til å sikre 
gode, varige boligordninger. 

VALGAVIS FOR OSLO RV 1999 

Groruddalen fortiener miliøsatsing 
Vs program for Groruddalen er 
nkelt: All utvikling i Grorud
alen må skje på de 110 000 be

boernes vilkår. Det innebærer en gigan
tisk miljøopprustning av hovedveinettet 
og kollektivtransporten både til boområ
der og arbeidsplasser i dalen. 

Det innebærer også at alle de andre par
tiene i Bystyret, fra Frp ril SV, nå må innse 
at de ikke kan ture fram med så næringskå
te utviklingsplaner for Groruddalen som 
Kommunedelplanen for Groruddalens 
sentrale deler. RV var aleine om å si nei ril 
denne planen, som innebærer mer trafikk, 
mer forurensing og 35 000 nye arbeids
plasser i bare en del av dalen. 

Sammen med andre utviklingsplaner, 
for Bryn- og Økernomrrådet, har bysty
reflertallet sagt ja til ca. 70 000 nye ar
beidsplasser i Groruddalen, uten antyd
ning til en samlet plan for kollektivtrans
porten i området. Bare RV har vært på 
Groruddalens side hele veien og sagt nei 
til galskapen! 

Hovedmålsettinger for utviklinga i 
Groruddalen framover, må etter RVs 
oppfattning være: 
• Sterk reduksjon av biltrafikken - både 
tungtransport og persontrafikk - halve
ring innen år 2010. 
• Kjempesatsing på billigere og attraktiv 
kollektivtransport, tverrforbindelse og 

forlenging av t-banene i dalen, opprus
ting av lokaljernbanen, nye tverrgående 
bussruter og hyppigere avganger. 
• E-6, Trondheimsveien og Østre Aker vei 
skjermes effektivt mot tilliggende bolig
områder, med støyskjerming, tunneler og 
overbygde kulverter med luftrenseanlegg. 
• Forsterket offentlig økonomisk engasje
ment i rehabiliteringa av dalens boligom
råder, slik at den nødvendige miljøopp
rustinga ikke blir for dyr for beboerne. 
• Ny helhetlig Kommunedelplan for 
hele Groruddalen på beboernes vilkår 
innen år 2003. Etableringsstopp for næ
ringsvirksomhet over 500 kvadratmeter 
inntil slik plan er vedtatt. 

For en bedre skole 
Høyrebyrådet skulle 
lage «verdens beste 
skole» i Oslo. Ved av
slutninga av valgperio
den strever Oslo-sko
len med lærebokkrise, 
overfylte klasserom, 
og dårlig vedlikehold. 

Skolene sliter også med en sparka skole
sjef som ikke klarte å spare så vanvittig 
mye som Horntvedt ville. 

Mange foreldre og lærere er rasende 
på skolepolitikken, men Høyre-byrådet 
sier at de er stolte av den! RV mener læ
rerne og foreldrene har rett. 

RV ønsker en god offentlig skole for 

alle og er i mot private eliteskoler for 
den rike overklassen. 

Oslos grunnskoler er overfylte, vedli
keholdet er elendig og gjennomsnittlig 
elevtall per klasse blir nå presset oppo
ver av sparehensyn. For elever med ast
ma, allergi og luftveisplager er mange 
skoler direkte helsefarlige. De forfalne 
og overfylte Oslo-skolene må opprustes 
og nye skoler må bygges. RV er mot 
mammutskoler og krever mindre klas
ser. 

LIVSSYNSNØYTRALT 
Oslos språklige og religiøse minoriteter 
har et mindreverdig skoletilbud. De blir 
tvunget til å delta i obligatorisk kristen
domsundervisning og får ikke opplæ
ring i sitt eget morsmål. 

RV vil ha en religions- og livssyn
snøytral offentlig skole. Kristen formål
sparagraf og det nye, obligatoriske kris-

tendomsfaget må avskaffes og mors
målsundervisninga må gjeninnføres. 

YRKESFAG 
Reform 94, som RV gikk imot, har ra
sert yrkesopplæringa i mange fag og 
presser fram et privatisert og dyrt tilbud 
for dem som ønsker å lære seg et yrke 
skikkelig. 

RV er mot den sterke vektlegginga av 
teoretiske fag i yrkesutdanninga. De yr
kesfaglige studieretningene og lærlinge
ordningene må bygges ut og styrkes. 

Oslo trenger flere videregående sko
ler for å kunne ta i mot de store barne
kullene i grunnskolen, og for å gi plass 
til de som er over 20 år også. 

RV krever også at alle læremidler skal 
være gratis, for å sikre lik rett til utdan
ning. Det er ikke mammas eller pappas 
lommebok som skal avgjøre om ung
dom har råd til å gå på skole. 
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- . Listetoppene 
De fire første på RVs Osloliste står for alt 
som er bra med RV: Antirasisme, politisk er
faring, ungdommelig entusiasme og stå-på
vilje som både er berømt og beryktet. 

ERLING FOLKVORD 
- Privatisering av kommunale tjenester er i dag kapitalens viktig
ste angrep på folks velferdstilbud, og RV vil slåss mot alle former 

for privatisering. Det sier Erling Folkvord, 
førstekandidaten til Oslo RV 

Erling er miljøarbeider i Oslo kommune, har 
vært mangeårig faglig tillitsvalgt og sittet tre perioder i Bystyret. 
Han satt på Stortinget fra 93-97, som RVs første og hittil eneste 

representant. Erling har avslørt mye korrupsjon og snusk blant 
politikere og pamper og skrevet flere viktige bøker om sakene. 

Langt utover RVs sympatisører regnes han 
som en av de fl politikerne som folk virkelig kan stole på. 

CHRIS HARTMANN 
- Groruddalen fortjener en gigantisk miljøopprustning, sier groruddø
len Chris Hartmann, som er RVs andrekandidat til Bystyret. Vi må 
stoppe den voldsomme næringsutbygginga, verne om de eksisterende 
bomiljøene som har vært oversett i alle år, og forbedre kollektivtranspor
ten i dalen kraftig. 

Chris Hartmann er nestleder i RV og var før det leder i Oslo RV 
Hun er utdannet teknisk tegner, har jobbet mange år i Oslo kommune 
og jobber nå som gruppesekretær for bystyregruppa til Oslo RV Chris 
bor på Romsås og har jobbet mye i lokalmiljøet der, blant annet i 
Internasjonal vennskapsgruppe og i FAU på flere skoler. Hun har også 
representert RV i flere perioder i bydelsutvalgets arbeid med barn og 
unge. Chris er ikke så kjent som Erling, men regnes i RV-miljøet som 
den nye bystyregruppas naturlige ankerkvinne. 

ATHARALI 
- For meg er det aller viktigst å kjempe for et flerkulturelt sam
funn, som bygger på likeverd, likhet og solidaritet. 

Athar Ali er 38 år. Han er født i Pakistan og kom til Norge 
som femtenåring. Han har sittet i Bystyret for RV i tre perioder 
og var varamedlem på Stortinget i forrige periode. Han er den 
første innvandreren fra den tredje verden som har hatt ordet på 
Stortinget. Fra 1984 til 1992 satt han i det regjeringsoppnevnte 
Kontaktutvalget mellom innvandrere og nordmenn. 

Langt utenfor RV regnes han som en av de fremste talspersone
ne for innvandrernes kår. I 1995 var han med på å stifte Flerkul
turell liste, som i år har bestemt seg for å støtte RVs liste ved val
get, med Athar som sin førstekandidat. 

KAIA STORVIK 
- RV vil slåss med nebb og klør mot den rådende 

boligpolitikken i Oslo, fastslår Kaia Storvik. 
Hun er 22 år gammel., studerer kriminologi og 

jobber deltid i dagspressa. Kaia er fra Oslo indre øst. 
I 1997 sto hun på andreplass på Oslo RVs liste til stortingsvalget. 
Hun har jobbet mye med boligsituasjonen, og mener det er kom

munens ansvar å skaffe flere billige kommunale boliger. Spesielt 
viktig er det å skaffe flere boliger som ungdom har råd til å bo i. 
I tillegg til RV, har hun jobbet mange år i Rød Ungdom og i uli-

ke ungdomsorganisasjoner, og jobber nå aktivt i blant annet 
Norsk Studentunion. 

Oslo RV har forhåndskumulert 8 kandidater: 
1. Erling Folkvord, 50 år, Gamle Oslo 5. Marius Vasaasen Hansen, 24 år, Grorud 
2. Chris Hartmann, 50 år, Romsås 6. Tone Buberg, 53 år, Grorud 
3. Athar Ali, 38 år, Romsås 7. Anne Kristine Byhring, 44 år, Rødtvedt 
4. Kaia Storvik, 22 år, Sagene-Torshov 8. Eivind Hovig, 45 år, St. Hanshaugen/Ullevål 
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UNGDOM: EN RESSURS 
Til tross for at TV og avisene prøver å hisse opp 
stemninga med at det er så voldsomt mye ung
domsvold i Oslo, viser undersøkelser og uttalelser 
fra politiet at volden er på retur, sjøl om den til
dels er hardere enn før og yngre folk er innblanda. 

RV mener at nedskjæringer over mange år 
rettet mot barn og ungdom er mye av grunnla
get for ungdomsvolden. Alt for lite oppfølging i 
skolen, for store klasser, dyr videregående utdan
nelse, fritidsklubber som forsvinner og fl jobb
muligheter, vitner om lite _respekt for ungdom 
fra myndighetenes side. 

Da er det kanskje ikke så rart, sjøl om det er 
beklagelig, at noen føler at den eneste måten 
man blir hørt, er gjennom trusler eller voldsutø
velse. 

RV tror ikke på mer politi i gatene som fore
byggende tiltak. Forebygging må skje i barneha
gene, på skolene, i fritidsklubben, idrettslaget og 
andre ungdomsorganisasjoner og i familien. Det 
er her det må settes inn store ressurser for å fjer
ne årsakene til volden. 

For RV er det aller viktigst at ungdom blir 
sett på som en ressurs, ikke et problem, og RV 
vil arbeide for at dette blir grunnlaget for all 
ungdomspolitikk. 

MOT ALL RASISME 
RV har alltid og vil alltid sloss mot alle former 
for rasisme. 

I Oslo vil RV: 
• fortsette arbeidet for å gjeninnføre morsmåls
undervisningen i grunnskolen. 
• støtte innvandrernes rett til å utøve sin kultur. 
• fortsette å gå sterkt i mot det nye, obligatoriske 
kristendomsfaget, som er et brudd på mennes
kerettighetene. 
• støtte innvandrernes ønsker om flerkulturelle 
treffsteder i områder der de bor. 
• at serveringssteder som nekter mørkhuda adr 
gang, skal miste bevilgninga. 
• gå inn for tiltak som kan redusere arbeidsløs
heten blant innvandrere, blaµt annet med lfvo
tedng ved ansettelser i offentlig virksomhet. 

Mangenordmenns eneste møte med det fler
kulturelle Norge, er gjennom det bildet media 
skaper. Medias negative fokusci:ing, særlig i for
bioddse med kriminalitet $kaper og sprer rasis
me. Den rasismen mange innvandrere, spesielt 
unge, møter i dag, gjør at de ikke føler seg virke
lig godtatt, verken i familiens kultur eller i deo 
norske kulturen. Dette fører til konfliktfylte 
identitetsproblemer og m4 ta mye av skylda for 
at innvandrerungdom er for høyt representen i 
kriminalitetsstatistikken 

www.pdf-arkivet.no (2020)



4 VALGAVIS 1999 

Norge ut 
av Nato!· 
Den 30. mars 1999 gikk Norge til 
krig for første gangen siden middel
alderen. 

~en ubrukelige 
rikdommen -

162 stortingsrepresentanter 
brukte 40 minutter på å sette nor
ske norske soldater inn i angrepet 
på Jugoslavia.Alle partier på 
Stortinget støtta krigen og USAs 
rett som verdenspoliti. 

«FREDSPROSJEKT» 
Nye Nato har gitt seg selv lov til å 
angripe hvor de vil, når de vil og 
hvem de vil. «Out of area»-prinsip
pet kan sende norske soldater i dø
den over hele kloden, hvis det tje
ner interessene til den vestlige mili
tæralliansen. 

Politikerne velger å 
strupe kommune
ne, velferden og 
arbeidsplassene. 
De vil skape rom 
for privat fortjenes
te, som bare tje
ner de rikeste. 

-Det er all grunn til å forberede 
seg på den neste gangen vestmak
tene går til angrepskrig. I løpet av 
ett år har USA bombet i 
Jugoslavia, Irak, Afghanistan og 
Sudan. I mellomtiden har Nato
landet Tyrkia drevet regulær utryd
dingskrig mot den kurdiske be
folkningen, blant annet ved hjelp 
av norsk våpensalg. 

Børskrisa skal betales av 
oss, med høyere rente, 
høyere avgifter og stramt 

budsjett. Hvis bare målet er 
«godt» nok, som Nato-krig på 
Balkan, finnes det likevel peng
er nok ... 

~---- - ----=====:/ 

Nye Nato blir fremstilt som en 
del av det europeiske «fredsprosjek
tet». I praksis handler det om en ny 
europeisk festning som skaper mye 
mer usikkerhet enn før, både i regi
onen og på verdensplan. 

INGEN KOMPROMISS 
RV deltok aktivt i arbeidet med å 
organisere krigmotstanden. Vi var 
det eneste partiet som konsekvent 
gikk mot både Nato og Milosevic, 
og som forsvarte folks interesser 
mot de krigshissende statslederne. 

RV vil alltid være kompromisslø
se mot slike angrepskriger, og vi vil 
også stille opp neste gangen en 
norsk regjering godtar at Nye Nato 
sender Norge i krig. 

RV krever stans av all norsk of
fensiv militærstrategi, vi krever at 
volden må stoppes, vi krever Norge 
ut av Nato. 

Kommunesektorens økono
mi er av avgjørende betydning 
for barnehagene, grunnskolen, 
den videregående skolen, helse
vesenet, eldreomsorgen, sosial
sektoren, det særskilte tilbudet 
til funksjonshemmede - for å 
nevne noen av de viktigste om
rådene. 

Norge er i den enestående 
situasjonen at den offentlige 
sektoren er styrtrik. Men det er 
staten som har rikdommen. 
Kommune-sektoren er forgjel
det (med en nettogjeld på om
kring 40 milliarder kroner). 

Staten har nesten halvparten 
av de 500 milliardene sine plas
sert i utlandet. Omkring 180 
milliarder er 1 Statens 
Petroleumsfond, som har mye 
av kapitalen sin i utenlandske 
aksjer. 

VALGFLESK 
Stortingsrepresentantene sitter 
på en enorm pengesekk som 
ikke noe parlament i verden har 

maken til. Så vedtar de altfor 
trange rammer for de partifelle
ne som sitter i kommunestyrer 
og fylkesting. Og disse later 
som om rammene er gitt, i ste
det for å gjøre opprør mot 
Stortingets prioritering. Derfor 
blir valgprogrammene til disse 
partiene valgflesk, fo rdi de ikke 
kan øke innsatsen i eldreomsor
gen uten å stramme inn overfor 
skolene - eller omvendt. Det er 
utenkelig for dem å bruke litt 
av statens pengesekk. 

Dermed sørger de for at en 
stadig mindre del av de økono
miske ressursene her i landet 
går gjennom det offentlige. 

På denne måten blir det 
skapt stadig bedre armslag for 
den private kapitalens satsing. I 
1998 ble det brukt mer på vare
handelens investeringer i butik-

ker m.m. (28,8 milliarder) enn 
kommunesektoren brukte på 
både investeringer og drift for 
alle grunnskoler og førskoler i 
hele Norge (28,0 milliarder). 
Når de samme stortingspartie
ne snakker om hvor viktig det 
er å satse på skolegangen til bar
na våre, lyder det derfor hult. 
De synes det er mer framtids
rettet å satse statens milliarder 
på aksjeinvesteringer i utlandet. 

PRIVATISERING 
En viktig grunn til at kommu
nene og fylkeskommunene hol
des i så stramme tøyler, er at det 
fremmer privatisering. Dels blir 
det offentlige tilbudet ofte så 
dårlig at folk krever andre løs
ninger. Dels blir kommunene 
og fylkeskommunene tvunget 
til å selge verdifulle offentlige 

virksomheter som for eksempel 
kraftverk. Denne utviklingen 
har gått for fullt enten statsmi
nisteren har vært Jagland eller 
Bondevik. 

Dessuten vet vi alle at også 
de som sitter og styrer kommu
nene og fylkeskommunene ofte 
bruker en del penger på pro
sjekter som gir prestisje til dem 
selv og vennene deres. Dermed 
blir de viktige formålene enda 
mer presset. 

For RV er det viktig å avslø
re disse sammenhengene, både 
for å presse politikerne lokalt 
og sentralt, men også for å få 
fram hvor viktig det er å kjem
pe for et helt annet samfunn: Et 
samfunn der folk har makt til å 
styre de økonomiske ressursene 
dit hvor det virkelig er viktig å 
bruke dem. 

,------------------------------------------, Rød Valgallianse er annerledespartiet i 
norsk politikk. Vi tror ikke verden foran
drer seg bare ved å stemme ved valg. Til 
det har politikerne for lite makt. For å få et 
reelt demokrati må det økonomisk syste
met som lar pengemakta rå forandres. 
RV kjemper mot kapitalsimen og for sosi
alisme. 

Jo, ieg vil bruke penger på en god sak: r - - - , 
- Medlemskap i Rød Valgallianse, inkl. Opprør 8 ganger i året (kr. 200) I I 
- Medlemskap i RV inkl. Opprør (trygdete og studenter, kr. 100) : Porto : 
- Medlemskap i Rød Ungdom (uten Rebell) I I 
-Abonnere på Rebell (vanlig abo kr. 100, støtteabo kr. 200) I I 

L---.J 
Jo, jsg melder meg på: 
- studiesirkel i RV sin politikk 
- RV sitt faglige grunnkurs 
- RV sin folkevalgtk.onferanse 
- RU sitt bøllekurs for jenter 
- RU sin jentekonferanlft i 5.-7. november 

Ungdomsorganisasjonen til RV er Rød 
Ungdom. Rød Ungdom og RV finnes over 
100 steder rundt om i landet, men det er 
på langt nær nok. Vi får ikke store stor
tingspenger eller støtte fra NHO, aktivite
ten og økonomien vår er avhengig av 
medlemmene våre. 

Rød Valgallianse For at verden virkelig skal forandre 
Osterhausgt. 27 I O 183 OSLO seg, og vi skal få styrke når vi slåss mot 

'"fis Send meg m~ir informasion: priyatisering og for barnehager, trenger vi 
Namn: ,. å være mange. 

i ----------------- Tlf: 22 98 90 50 Rød Valgallianse eller Rød Ungdom 
I Adresse: ------------------ Faks: 22 98 90 55 der du bor? Burde det finnes? Ta kontakt 
I Postnr., stad: ------------------- E-post: rv@rv.no med oss, send inn planketten under eller 
: Tif ., e-post: ___________________ Nett: www.rv.no ta kontakt på annet vis. Norge trenger RV 
L-___________________________________ ... r - __ - ·- .J og RU, vi trenger deg" 

~ A~kb .. ~ il li'! :::•..:-~~~,d~.H@~~u~~-m~~&®~it~,~dft@@Wbw,~-~~::c :e:/t~=f*i1:Jb~,+fo,~M»IB,dfa~/4~~;~;Jht~;~@ftw;~~Jk:;fu,. ~--,~- :-:··:~' f·· '··=:1t~%VV r:r * :: " 
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