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Sterk damegruppe i Tromsø: Hanne Johansen, Siri Andersen, Sigrid O Stensland og Inga Nielsen 

Dette står RV for: 
S.eks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon 

Hev kvinnelønna 

Gratis barnehager der folk bor 

Kriminaliser horekundene 

Sjølvstendige rettigheter for innvandrerkvinner 

Nei til p~ivatisering av omsorgstjenester 

Nei til kontantstøtte 

Nei til porno og skjønnhetstyranni 

NOKKA HEILT AINNA! 
http: //www.rv.no/tro ms 
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Side 2 ~ RV i Troms 
Samisk: Egenandeler: 
Tromsø er en tospråklig 
kommune: Vi har innfødte med 
norsk som morsmål, og med 
samisk. Alle disse må kunne 
henvende seg til og få svar fra 
kommunen på morsmålet sitt. 
Tromsø inn i det samiske 
språkområdet. 

Du trenger RV - RV trenger deg! Det er ille nok å bli sjuk eller 
hjelpetrengende, om en ikke 
også skal betale ekstra skatt 
for det. Alt gratis - vekk med 
egenandeler på helse- og 
sosialtjenester. 

Bli medlem: 

RV, Osterhausgt 27, 0183 Osio, rv@rv.no 

Jens Ingvald Olsen (47) er RVs ordførerkandidat 
i Tromsø. Han er forskalingssnekker og verneombud i bygnings
faget; i tillegg viden kjent for sine flotte pepperkakehus. Jens er 
hyppig møtende vara i kommunestyret denne perioden, og sitter 
i planutvalget. 

Når markedet fungerer 
Ofte sies det, f.eks i forbindelse med boligpolitikk, at markedet-ikke fungerer. At noe må 
gjøres for å få det bedre. Men er det noe vi kan si sikkert om verden i dag, så er det nettopp 
at markedet fungerer - og dominerer. Markedet har nemlig en eneste sentral oppgave - å 
skaffe investorene fortjeneste, å øke profitten deres. En bieffekt kan til tider være at varer blir 
billigere pga konkurranse. En anneh og like vanlig effekt er at konkurrenter blir kjøpt opp eller 
går konkurs, at monopoler oppstår og prisene øker. Når dette skjer, fungerer markedet. 

Arbeiderpartiets ordførerkan
didat i Tromsø mener tydelig
vis at boligproblema vil løses 
dersom markedet fungerer bedre. 
Da vil konkurransen bli større og 
prisene lavere. Det er feil. Ingen 
vil bygge et stort antall boliger 
uten å være garantert sa}g til en 
pris som gir fortjeneste . Men folle 
flest - i alle fall de unge som skal 
etablere seg - har ikke pengene 
som trengs for å kjøpe hus eller 
leilighet. Og Herman Kristoffer
sens nye parti har, sammen med 
Høyre, rasert de finansierings
ordningene som var - det som 
kaltes sosial boligbygging. 

Dermed har markedet i alle 
fall klart en ting: å fjerne de 
lange boligkøene. Den som ikke 
har penger til å handle, står hel
ler ikke i kø. 

De som ser ut til å tjene på si
tuasjonen er eiendomsmeklerne, 
som får økte provisjoner når pri
sene fyker til himmels, og spe
kulantene , særlig hybelbaro
nene. Disse kjøper opp eldre byg
ninger, deler dem inn i små
hybler og leier ut for store sum-

mer. Dette kan skje fordi det i 
praksis ikke stilles samme tek
niske krav til ombygging som til 
nybygg, og fordi kommunen ikke 
krever utbygging av parkering, 
veglys, leikeplasser osv sånn 
som i nye felt. 

For dem som mangler kapital 
til kjøp eller innskudd, er leie
markedet gjeme eineste altema
ti v. Dermed kan baronene håve 
inn og leve fett. 

Barnehagene neste 
De siste par åra har Tromsø 
kommune også prøvd å la mar
kedet løse barnehagekrisa. Et 
privatfirma har fått etablere fem 
barnehager, naturligvis for å 
tjene penger. Men investorene 
liker ikke at profitten uteblir -
da forlanger de Økt kommunal 
støtte. Sånn sier kapitalen: «Ge
vinsten tar vi, tapet må dere 
bære. » Naturligvis har barne
hage-Eidissen ordna seg på beste 
måte og splitta opp driften i 
mange selskap. Sånn blir det 
vanskelig å finne ut hvordan 
økonomien egentlig er hos 
barnehagespekulantene. 

Sjukehjemma for tur? 
Neste offer for privatiserings
iveren kan bli sjukehjemma. La 
oss slå det fast med en gang: Om 
ISS vil drive sjukehjem, så er det 
ikke fordi de er spesielt glade i 
de eldre, men fordi det er pen
ger å tjene. Altså må regnestyk
ket gjøres opp med enda en fak
tor: aksjeutbytte. Dette kan bare 
bety dyrere eller dårligere. 

Og om ISS vinner anbuds
konkurransen og bygger et 
sjukehjem, hvem skal konkur
rere med dem i neste runde? 

Privatiseringsiveren er stor 
både blant forretningsfolk og 

· politikere: renovasjon, privat
skoler, salg av Tromsbuss og 
Troms kraft. Rød Valgallianse er 
det eineste partiet du kan stole 
på i kampen mot privatiseringer. 

RV sier: Nei til all privatise
ring. Utvid det offentlige tje
nestetilbudet. Sosial boligbyg
ging nå. Eksproprier hybel
baroniene. På dungen med 
markedet. 

Tid ~or et virkelig systemskifte: 
I år passerer jordas folketall 6 milliarder. Et barn som fødes nå, har mindre enn 
en sjanse av ti til å bli født inn i velstand, som medlem av majoriteten i et i-land 
eller den velstående minoriteten i et u-land. Det har 3 sjanser av 10 til å bli født 
inn i ekstrem fattigdom, og 4 av 10 til bare å være litt bedre stilt enn dette. Om 
barnet er ei jente, vil ho være verre stilt enn en gutt nesten over alt i verden. 

Hvert minutt dør ·det ·ei kvinne i forbindelse med fødsel. De aller fleste av 
disse dødsfalla skjer i utviklingsland, og de kunne vært unngått. Over en mil
lion barn blir morløse på denne måten hvert år, og disse barna har betydelig 
dårligere sjanse til å klare seg. · 

Halvparten av verdens fattige er barn, og flere blir født inn i fattigdom nå enn 
noen gang før. 650 millioner barn lever i den verst tenkelige fattigdom. Aldri 
før i historia har vi hatt sånne tall, aldri har gapet mellom rike og fattige vært 
større. 

En fjerdedel av barn som begynner på skolen i utviklingsland, vil ikke få nok 
skolegang til å siJcre at de klarer å beholde lese- og skriveferdighetene. 250 
millioner barn blir frarøva barndommen fordi de er barnearbeidere. 

_- Et barns framtid er mye lysere om mora har fått utdanning. Da vil risiko for å 
dø i barndommen være mindre, barnet vil bli bedre ernært og ha større sjanse til 
å gå på skole. 

(Fra Unicef-rapporten The Progress of Nations 1999) 

Har du tid til å vente? Synes du noe må gjøres? Vil du endre verden? Når skal du bli revolusjonær? 
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Valg 1999 
Kristendom: 
Det nye kristendomsfaget i 
grunnskolen betyr ensretting 
og meningstvang. Tromsø 
kommune, som er antirasistisk 
sone, må være sivilt ulydig og 
innføre konfesjonsfri skole. 

~ 

Charlottes anbefaling 
Etter tolv år har æ tænkt mæ ut av kommunestyret ei stund, men 
æ kommer selvfølgelig tell å stemme på RV som e det eneste . 
partiet fø" jente og unge folk i alle aldra. Æ anbefale alle som 
vil ha virkelig førandring tell å gjøre det samme. 

Om damer bestemmer ••• 
.. . blir ikke verden automatisk bedre. Verken Gro, Anne, Valgerd - eller for den saks skyld 
Alvhild - har betydd særlig forskjell. Økt kvinnerepresentasjon er viktig, men det det kommer 
an på, er naturligvis politikken de står for. Vi må se på verden med kvinneblikk fordi kvinner 
utfører 70% av arbeidet på kloden, mottar 10% av inntektene og eier under 1 % av eien
dommen. Verdens fattige er kvinner! Også her i Norge har kvinner lavere lønn enn menn, de 
tar i større grad omsorgsarbeid, og de blir i mfndre grad hørt. Dette er skrikende urettferdig. 

Kampen for kvinners rettigheter 
er på langt nær vunnet, kvinnene 
står i dag overfor stadig nye an
grep. Skjønnhetstyranniet mot 
unge jenter er verre ·enn noen
sinne. Motebransjen henter inn 
stadig yngre jenter som model
ler, og privatleger lever høyt på 
å kutte og skjære i heilt friske 
kropper. Profitt skal hentes over
alt hvor det er mulig . 

seg på andres ulykke og elendig
het. 

Kontantstøtta 
Kontantstøtta er kanskje det 
kraftigste angrepet på norske 
kvinners rettigheter de seinere 
åra. Når kvinner (for det er ho
vedsaklig dem) nå skal være 
hjemme med ei slags omsorgs
lønn - er ikke da 36.000 kroner 
en ganske lav pris å sette på ar
beidskrafta deres? Om vi sier at 
et arbeidsår har 250 dager a 8 
timer, så blir timelønna rundt 18 
kroner. Det er ikke mange sprella 
du kan gjøre med den summen. 

Ei lønn til å leve av og ei ar
beidstid til å leve med er gamle 
kvinnekrav. De er fortsatt hyper
aktuelle. 

Fortsatt er kvinners lønn la
vere enn menns. Problemet med 
at tida ikke strekker til, løser 
mange med å jobbe deltid. Det 
betyr enda mindre lønri, enda 
mer økonomisk avhengighet. 

Dermed blir det «naturlig» at 
kvinner tar hoveddelen av arbei
det i heimen. Kjønnsrollemønst
ra sementeres. Kontantstøtta for
sterker dette, samtidig som ord
ninga er en trussel mot barns rett 
til til barnehageplass. 

Det eineste positive med kon
tantstøtta er at den viser klart at 
det er mulig å finne noen milli
arder når man bare har en pas
sende hjertesak. 

RV sier: Nei til kontantstøtte 

Side3 
Innvandrere: 
Kommunen må aktivt rekrut
tere innvandrere til kommunale 
stillinger. Samarbeidet skole -
innvandrerforeldre må styrkes. 
Innvandrerkulturen må være en 
naturlig del av kommunale 
kulturplaner og i undervis
ninga på Kulturskolen. Negre 
inn i alle etater! 

Sex- og pornoindustrien er 
kanskje den mest profitable av 
alle, og dermed et mønster for 
all kapitalisme. I Australia, et 
land vi gjerne sammenlikner oss 
med, er prostitusjon legalisert og 
organiseres i ordinære handels
bedriftermed de prostituerte som 
sex-arbeidere. Flere land i Sør
øst-Asia er blitt økonomisk av
hengige av sex-industri og vest
lige sex-turister. 

For øvrig trenger vi jo ikke be
vege oss ut av vår egen landsdel 
for å finne dem som villig skor 

Kvinnelønna 
Økonomien er kjerna i politik
ken, og økonomisk sjølvstendig
het er kjerna i kvinnefrigjøringa. 

- ja til gratis barnehager. Seks
timersdag med full lønnskom
pensasjon. Hev kvinnelønna. 
Nei til porno og skjønnhets
tyranni. Kriminaliser hore
kundene. 

Sigrid Ovanger Stensland stårpå~ndreplass 

Tromsøl i sta 
1-2 Jens Ingvald Olsen, verne- 23 Maryon Eilertsen, skuespil- 39 Behrooz Elyasi, funksj9nær 

ombud ler 40 Torill Nustad, førstesekretær 
3-4 Sigrid Ovanger Stensland, 24 Marte Nustad, skoleelev 41 Erling Briskemyr, lærer 

student 25 Halvor Langseth, tømrer 42 Sølvi Ditlefsen, hjelpepleier 
5-6 Jon Arne Jørstad, miljø- 26 Elisabeth Sausjord, syke- 43 Gudmund A Dalsbø, 

arbeider pleier meteorologifullmektig 
7-8 Hanne Johansen, student 27 Per Kristian Roghell, 44 Irene Lund, bioingeniør 
9-10 Kanapathipillai Siva- sykepleielærer 45 Anton Myhra, universitets-

rajah, fiskerirettleder 28 Anniken Dulin, lærer lektor 
11-12 Inga Nielsen, barne- 29 Roger Wangsbro, tømrer 46 Siri Moe, fysioterapeut 

hageassistent 30 Anne Hofgaard, sosionom 47 Jens Harald Eilertsen, 
13-14 Siri Andersen, syke- 31 Carl Erik Schulz, professor kulturarbeider 

pleier 32 Gro Morken Nilssen, student 48 Torhild Strømsnes, syke-
15-16 Bengt Appelbom, t'eier 33 Vibeke Lundby, personalsjef pleier 
17-18 Ulrik Gjølstad, student 34 Torunn Ovanger, lærer 49 Eirik Mathiesen, sykepleier 
19-20 Arulnesan Maria- 35 Ragnar Olsen, kulturarbeider 50 Ellen Østgaard, bibliotekar 

nayagam, student 36 Eva Gran, informasjonskon- 51 Anne Margrethe Støback, 
21 Solbjørg Marjala, student sulent avdelingsleder 
22 Kristoffer Jørgensen, kultur- 37 Stein Eliassen, smed 52 Lars Svenson, gartner 

arbeider 38 Kirsti Henriksen, sykepleie- 53 Bjørg Utnes, lærer 
lærer 54 Bernt Stueland, lege 

i Tromsø. Ho er 26 år, studerende legespire og brennende 
feminist. 

55 Lise S Kanstad Hansen, 
ergoterapeut 

56 Anita Engen, bankfunk-
sjonær 

57 Nina Hesselberg, overlege 
58 Stein Erik Trondsen, student 
59 Rønpaug Finnset, sykepleier 
60 Jon Børge Harisen, informa-

sjonskonsulent 
61 Rikke Kristiansen, assistent 
62 Bjørn Eide, arbeidsledig 
63 Gro Alteren, student 
64 Aud Karin Bjørn, funksjo-

nær 
65 Ragna Schvenke, lærer 
66 Charlotte Kristiansen, stu-

dent 
67 Tor Berg, student 
68 Einar "Bosse" Bohne, inge-

niør 
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RV i Troms 

Milde gaver: 
Tromsøs underjordiske veg
system er ikke komplett før 
Lamgnestunnelen er integrert. 
Flere parti har på programmet 
å kjøpe den, noen politikere 
ber ydmykt banken om å gi den 
til kommunen. RV sier: 

Vil du forandre verden? 
Studenter: 
All utdanning skal være gratis, 
også på universitet og 

Bli med i Rød ungdotn høgkoler. Disse er statens 
ansvar, og staten må derfor 
dekke kommunenes utgifter til 
studenttiltak. RV sier: Student- · 
lønn nå. Nei til all egenbeta
ling. Bygg studenthus og nok 
gratis 11arnehage~ 

Banken har ingen rettigheter 
- ta tunnelen! 

Jon Arne Jørstad (50) erpå tredjeplass i Tromsø, 
og jobber som miljøarbeider på Prestvannet skole. Han er kjent 
som skolepolitiker og som aktiv antirasist og EU-motstandar. 

Verneplil<t: 
Natos og Norges nye imperia
listiske angrepsstrategi er en 
fare for forsvaret av Norge. 
Behold vernepliktshæren. 
Norge ut av Nato. 

Kanapathipillai Sivarajah (55) 
er fiskerirettleier i Tromsø. 
Fartstid i kommunestyre og 
fylkesting og nasjonal ressurs
person i innvandringspolitik
ken. 

Veit du 
hva RV betyr? 

(Svar, neste side) 

Søppel: 
Vi må velge metoder for 
søppelbehandling som opp
fordrer til redusert avfalls
mengde. Derfor er forbren
ningsanlegg uaktuelt. lyærings
Livet må pålegges renovasjons
avgifter også Jo/avfall de 
påfører forbrukerne. Ikke 
privatiser renovasjonen. Nei 
til søppelforbrenningsanlegg. 

Jordbruk: 
RV er mot industriprega 
landbruk og .genmanipulering. 
Vi vil støtte øko"logisk produk
sjon av mat. Fjern momsen på 
matvarer. 

Vårt overbod: sosialismen 
· No kre seier det er enkelt å være RV-politi kar. «RV driv jo berre med overbod. De veit 'ikkje kva 
det vil seie å prioritere. Det er lett å røyste for alle gode forslag når ein aldri må ta ansvar for 
å få dei gjennomførte.» Sånn snakkar dei som har livet sitt forankra i kommunestyresalen. I 
den verkelege verda er det ingen som har tatt på seg ei større oppgåve enn RV. Vi nøyer oss 
ikkje med å forandre budsjettet. Vi,vil forandre verda. 

RV tar virkeleg ansvar. Ikk:je på 
det viset at når staten sender 
melding om å kutte, så bukkar 
og nikkar vi. Nei, det er nok av 
servile kommunepolitikarar som 
hoppar når departement og stor
ting seier hopp. RV tar i staden 
ansvar overfor innbyggarane i 
kommunen, overfor brukarane 
av dei offentlege tenestene. 

RV nektar å skjære 'ned på 
støtteundervisning til dei som 
treng ekstra hjelp. Vi nektar å 
innføre eigendelar på skolefri
tidsordninga for funksjonshem
ma elevar. Vi nektar at eldre som 
treng hjelp heime, skal avspisast 
med stadig færre timar til stadig 
høgare pris. RV nektar å godta 
at i eit så rikt land som vårt, så 
skal vi operere med omtrent 
same arbeidstida no som ved for
rige århundreskifte. Slik er Raud 
Valallianse verkeleg ansvarleg. 

Visst veit RV å prioritere. Vi 
prioriterer arbeidsfolk framfor 
styrtrike skatteflyktningar som 
Røkke. Vi prioriterer solidaritet 
med den tredje verda framfor 
terrorbombing av sivilbefolk
ning. Vi prioriterer Salangen 
foran Brussel. 

Inga Nielsen (19), kreativ , 
barnehageassistent med 
bakgrunn fra amatørteater. 
Aktiv i Rød ungdom og vil 
redde verden. 

Gjennomførbart 
RV har eit godt program, og det 
er fullt ut gjennomførbart. Det 
krev berre ein ting. At kapitalis
men vert avskaffa. At vi kastar 
på båten eit sjukt system som 
nedlegg gode, lønsame bedrifter 
fordi dei ikkje er lønsame nok. 
Eit system som vektlegg formåls
laus valutaflytting framfor pro
duksjon av nyttige varer. Eit sys
tem som fører til krig og elende 
over heile kloden. Eit system 
som har som einaste rettesnor: 
meir profitt. 

Vi vedgår gjeme at dei forsøka 
som har vore på sosialisme ikkje 
har vore altfor vellykka. Men det 
har faktisk heller ikkje det 
rådande verdssystemet. Kapita
lismen har på ingen måte vist seg 
å vere vellykka for dei store 
massane av verdas folk. Derfor 
meiner vi framleis at sosialisme 
er det einaste vettuge alternati
vet: Eit heilt annleis samfunn der 
hundre blomar blømer. Der alle 
bidrar etter sine evne og får et
ter sine behov. Der fellesskaps
løysingar vert prioriterte. Der ny 
teknologi skal gi folk eit enklare 
liv, ikkje tyne og kontrollere dei 

Rullebrett og · 
annen kultur: 
I 1998 var brutto investeringer 
i varehandel 28,8 milliarder 
kroner, og i kommuner og • 
fylkeskommuner 23,5 milliar
der. Trenger vi alle kjøpe
sentra? Tenk hva vi kunne fått 
inn i disse bygga av vettuge 
ting: feks bibliotek på 
Nerstranda, rullebrettbane på 
Pyramiden, Ungdommens hus i 
Veita og ridesenter på Jekta. 
Tromsø RV sier: Ingen flere 
kjøpesenter - ta dem som fins 
til kulturformål! 

Også små kommuner må ta 
ungdommen på alvor og ha en 
ungdomspolitikk. Felleslista i 
Kvæfjord krever: Ungdoms
kafe i andreetasjen på Prix 
Borkenes! 

enda hardare. Om dette er over
bod, ja da er RV eit overbods
parti . 

Revolusjon 
Å endre samfunnet så radikalt -
det kallar vi ein revolusjon. Nøy
aktig korleis han vil arte seg, er 
umogleg å seie no. Det som er 
sikkert er at denne folkereisinga 
må ha støtte av det store fleir
tallet, ja ikkje bare støtte, men 
også deltaking. 

Ved kvart einaste val er det ein 
eller annan utspørrar som forsø
ker å stille ein RV-politikar til 
veggs ved å spørre om revolu
sjonen. Altfor ofte har vi «vridd 
oss unna» ved å seie at revolu-

, sjonen nok ikkje kjem i 
kommande fireårsperiode. Vi 
burde ha lagt til: «Diverre.» 

For kv'art ; einaste minutt da
gens system får halde fram, døyr 
det 23 ungar, dei fleste av svolt 
og sjukdom. Har du råd til å ven
te ein fueårsperiode til? 

Så enkelt er det. Så vanskeleg 
er det. 

RV seier: Nei til budsjettdisi
plin og marknadsterror - ja til 
fridom og sosialisme. 

Bengt Appelbom (52) er 
feieren vår. Han sitter i 
kommunestyret og har vært 
parlamentarisk leder for RV. 
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Skolene: Parlamentarisme: 
Nedlegginga av de videregå
ende skolene i distrikta er nok 
en spiker i kistafor bygdene. 
Jo før ungdom forlater heim
plassen, desto mindre sannsyn
lig at de kommer tilbake. 
Oppretthold skolene. Utnytt ny 
teknologi. 

hver dag i 3 mnd 395 kr - hver lørdag i 6 mnd 300 kr 
telefon 22 05 95 00- e-post abonnement@klassekampen.no 

RV er mot ei udemokratisk 
styringsform som vil føre til 
mer hemmelighold i saksbe
handlinga, flere lukka møter 
og flere folke.fjerne heiltids
politikere. Nei til byregjering 
- ja til folkestyre. Ja til en 
ordfører som er helt Jens! 

0 

A elske sin neste 
Det er kanskje et paradoks at straks Norge fikk en prest til statsminister, så tok vi skrittet inn 
blant de aggressive imperialist- og krigsmaktene. Før har vi nøyd oss med å applaudere USA 
til eihver tid. Nå har vi sikra oss plass i angrepsstyrkene. Norges tilslutning til den nye Nato
strategien er virkelig ei god oppfølging av noen av de stolteste øyeblikk i vår historie: vikinge
nes og korsfarernes tøylesløse herjinger, deltakelsen i slavehandelen, annekteringa av Grøn
land og undertrykkinga av samefolket. 
Mange i Tromsø husker de førs
te kirkeasylantene i byen. Det var 
nettopp folk fra Kosova som 
søkte tilflukt i Elverhøy kirke. 
Flere fikk sitt første kjennskap 
til konflikten i sør-Jugoslavia 
gjennom støttearbeid for disse. 
De fikk også sitt første møte med 
norsk asylpolitikk - og parolen 
Norsk flyktningepolitikk er en 
skam fikk et konkret innhold. 
Heilt inntil for ett år sia var det 
den norske statens syn at det var 
liten eller ingen grunn for noen 
å flykte fra Kosova. 

Milosevic-regimet og de svarte 
bandene har imidlertid fart fram 
med stor råskap i lang tid. Det 
har vært god grunn til slippe inn 
asylantene, til å støtte og bygge 
opp under den jugoslaviske op
posisjonen og til å anerkjenne at 
befolkninga i Kosova har sin so
leklare rett til sjølvstyre. 

Men dette gav Norge blanke i. 
Flyktninger blei sendt hjem igjen 
til en uviss skjebne. Myndighe-

Ulrik Gjølstad (20) er student 
og wannabe-skinhead. Han 
arbeider intenst mot rasisme 

✓ 

og for ungdommens ve og vel. 

tenes trakassering i Kosova var 
en ikke-sak. 

USAs moral 
På hjemmebane har USA vist seg 
som verdensmester i etnisk ren
sing, og har i grunnen aldri vist 
dypere interesse for menneske
rettighetene. Men plutselig måtte 
Jugoslavia straffes - ikke for sine 
udåder mot egne innbyggere, 
men for at landet ikke hadde for
stått at det var deres plikt lydig å 
stille seg i køa for å tigge om 
Nato-medlemskap. 

Og det var Serbias plikt å stille 
seg til disposisjon for oljetrans
port fra de nye felta i Sentral
Asia. Det er forresten det samme 
behovet for å sikre oljen som gjør 
at Nato aldri kunne tenke seg å 
bombe Istanbul for å «støtte» 
kurderne. 

Men serberne - «de trengte litt 
bombing,» som Madeleine Al
bright sa så kjekt etter å ha tor
pedert Rambouillet-forhandlin-

RV = rødt valg! 
RV = rått valg! 
RV = rett valg! 

Veger: 
Gode veger er essensielt for 
bosetning og næringsliv i 
distrikta. Det er gal priorite
ring å lappe asfalthull i 
sentrumsgater; så lenge det er 
uframkommelige grusveger til 
Sjursnes, på Håkøya og ellers. 
Prioriter fast dekke i distrikta. 
De som går eller sykler til 
jobb, trenger lengst tid. Brøyt 
først på gang- og sykkelstiene. 

Rusfritt: 
I dag er mange av kulturtil
buda knytta til alkoholserve
ring. Det er uheldig både fordi 
det utelukker ungdommen, og 
fordi det alminneliggjør 
rusmiddelbruk. Omfattende 
støtte til kultur og rusfrie 
møteplasser. 

gene. Nå var ikke Nato i stand 
til å ramme Milosevic særlig 
hardt, så igjen måtte et folk lide 
for ledernes forbrytelser. Det er 
moralen på Balkan, som den var 
det i Irak. Der har menneske
vennen Clinton, med støtte fra 
Bombevik, Voldsbæk og det 
meste av norske politikere sørga 
for at en halv million unger har 
dødd pga vareboikott. 

Fortsatt asyl 
I Tromsø sitter fortsatt tamiler 
og ugandere i kirkeasyl. Regje
ringa og UDI mener de trygt kan 
reise hjem. Viser ikke forholda 
de lever under her - på tredje året 
- at deres virkelighet er ei gan
ske anna enn byråkratenes og 
taburettsliternes? Akkurat som 
den var det for kosovarene. 

RV sier: Troms som Nato-fri 
sone. Opphev boikotten av 
Irak. Gi kirkeasylantene am
nesti. Varig opphold til de 
flyktningene som ønsker det. 

Siri Andersen (37) er syke
pleier i hjemmetjenesten. 
Sitter i kommunestyret, og i 
helse- og sosialutvalget 
kjemper hun aktivt mot alt av 
egenandeler og nedskjærin
ger. 

Hanne Johansen (28) er nr4for Tromsø RV. Hun 
er student og har jobba i Bymisjonen. Denne sommeren har hun 
tilbragt som prestevikar i Nordland. Hjertet banker for kvinne
sak og asylpolitikk. 

Sekstimersdag: 
Kontantstøtta skulle bety 
valgfrihet, men det er ingen 
realitet. Felleslista i Kvæfjord 
foreslår at kommunen tilbyr 
sekstimersdag med full 
lønnskompensasjon som 
alternativ til kontantstøtta. 
Pengene finnes. 

Kommune
økonomi: 
Kommunen er og skal være et 
nøkkelledd i den' offentlige 
velferden. Men stadig flere 
oppgaver overføres til kommu
nene, uten at staten følger opp 
økonomisk. Samtidig brukes 
oljeformuen til spekulasjon i 
utlandet. Oljefondet øker i 
1999 med 35 milliarder kroner. 
Bruttoinvesteringene i kommu
ner og fylkeskommuner var i 
1998 på 23,5 milliarder. Her er 
rom for dobling og vel så det. 
Utarminga av kommunene må 
stopp'!_ - fordobl investerin
gene nå! 

Eldre: 
Harstad kommunes satsing på 
omsorgsboliger er blitt en 
skandale. Husleiene er 
ekstremt høye, og de eldre som 
bor der får ikke den omsorgen 
de har krav på. RV sier max 
20% av folketrygdas grunnbe
løp i husleie. Flere stillinger i 
hjemmetjenesten - bort med 
egenandelene. 

Arulnesan Marianayagam 
(30) er miljøarbeider og 
student. Aktiv antirasist, går 
aldri av vegen for en disku
sjon og er ekstra glad i 
debatter om sosialismen. 
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Typisk norsk å bu spreidt 
Dei fleste som reiser rundt her i landet, vert forundra over busettinga. 
Utlendingar tenker kanskje først på kor langt nord det bur folk. Dei som kjem 
frå byane, undrest over at det finst bygder og gardar over alt, på dei mest 
uvegsame stader, høgt til fjells og ytst på øyer. Det er viktig å sjå og oppleve 

dette, for på sett og vis er dette det eigentlege Noreg. Det er her ressursane 
finst, det er her dei verkelege verdiane i landet vert skapte. Om vi ser bort frå 
olja, er det faktisk fiskeria som gir Noreg størst eksportinntekter. 

Når vi let oss integrere stadig 
meir i den heilage indre marka
den til EU, så treng vi å minne 
oss sjølve om at mykje av det vi 
gjer her i landet, og særleg i nord 
og i distrikta er på trass av mark
nadsøkonomien, på trass av dette 
sjuke systemet som får matpro
duksjon tiJ å verte ei utgift for 
landet, medan papirflytting er 
gullkanta. IT Fornebu kan nok 
gi Fred Olsen ein miIJiardprofitt, 
men utan brød fell alt i fisk. 

Nordnorsk landbruk har alltid 
vore ei kombinasjonsnæring. 
Slik vil det framleis vere. Difor 
er det viktig at vi aksepterer og 
legg til rette for det som nokon 
litt hånleg kallar hobbybruk. Det 
er vesentleg at det bur folk på 
gardane, at dei held jorda i hevd 
og haustar av ho, enda om dei 
har hovudinntekta si frå anna ar
beid. 

I dag er det omtrent umogleg 
å nyetablere seg i landbruket. 

Utan brød 
fell alt i 
fisk 

Dels på 
grunn av 
kvotesys
tema som 
favorise-
rer stor
gard ar. 
Dels på 

grunn av eigartilhøva som 
favoriserer feriefolket. Dette må 
endrast. 

Offentlege tenester 
Dagens sentralisering og nedleg
ging av offentlege tenestetilbod 
fører til eit stadig press for at folk 
skal flytte . Vi meiner det har 
eigenverdi at folk bur nær res
sursane. På det viset kan vi best 
trygge ei bærekraftig utnytting. 
RV meiner di for at det offentlege 
har som særskilt ansvar å sørge 
for eit akseptabelt tenestetilbod 
der folk bur og der dei vil bu. I 
denne samanhengen er kampen 
for distriktsskolane særs viktig. 

Eit anna døme er postkontora. 
Lokalpolitikarar frå alle parti 
skrik over seg når posten i bygda 
forsvinn, men dei gløymer at det 

1-2 Øyvind Tollefsen, gard-
brukar 

3-4 Tone Johannesen, assistent 
5-6 Benedicte Rørholt, veteri-

nær 
7-8 Morten Berger, skoleelev 
9- 10 Arne Edvardsen, pensjo-

ni st 
11 - 12 Tora Tollefsen, skoleelev 
13- 14 Even Aarskog, frikar 

er deira eigne stortingspoliti
karar som har fristilt postverket 
og gjort det til ein pengemaskin 
i staden for ein distriktsbyggar. 
Sånn går det når marknaden får 
rå. 

Støtt høyrer vi tale om at dis
trikta vert subsidierte. Men vi 
seier det igjen: Det er i distrikta 
verdiane vert skapte. Det er Oslo 
som røvar og ranar. Døme: El 8 
er ei gigantisk subsidiering av 
hytteeigarane i hovudstaden, 
medan vi slit med vegar av grus 
og gjørme. 

EU-tilpassing 
Ein del av desse tjuveria har til 
no vore delvis kompenserte ved 
særordningar for distrikta, t.d 
arbeidsgiveravgifta. Men EU-til
passinga fører til avvikling av 
slike system. I Nordsjøen arbei
der det no 786 personar som bur 
i Nord-Noreg . I friperiodane 
held dei altså til på heimstadene 
sine, og gjer sitt til at desse plass
ane overlever. Dette er økono
misk mogleg mellom anna av di 
vi har redusert arbeidsgivar
avgift her nord. Når denne no er 
definert som ulovleg av EU-sys-

Målselv 
15- 16 Svein Børre Evensen, 

avløysar 
17- 18 Lars E Løvhaug, student 
19 Tove Olsen, miljøarbeidar 
20 Axel Theisen, 

systemprogrammerar 
21 Nina Iselvmo, spesial-

pedagog 
22 Magnus Foshaug Berg, 

skoleelev 

ternet, så gjerdet at nord-norske 
tilsette kan verte ein tapspost sett 
i høve til dei frå sør. 

Eii anna døme: Medlemsska
pen i Schengen gjer norskekys
ten til EU si yttergrense, der pas
sering skal skje bare på særskilte 
stader med politi og toll på plass. 
Ein ting er kor mykje moro 
fiskebåtar som driftar rundt tolv
rnilsgrensa, vil få når dei bare 
kan passere ho i særskilte korri
dorar. Noko anna er kva følgjer 
opplegget vil få for å opprett
halde lokale fiskemottak- og til 
sjuande og sist om det vert mog
leg for fiskarar å bo utanom kon
troll plassane. Det er og sannsyn
leg at den økonomiske utviklinga 
vil føre til at talet på slike plassar 
vert stadig lågare. 

RV seier: Nei til konsesjons
ordning for kystflåta - nei til 
privatisering av ressursane -
gjeninnfør fiskeriallmen
ningen. Forsvar bu- og drive
plikta. Oppretthald det offent
lege tenestetilbodet i bygdene 
- nei til marknadsstyring. 
Stopp distriktssubsidieringa av 
Oslo. 

23 Kaja Jensberg, miljøarbeidar 
24 Anne Nymo Trulsen, vikar/ 

kulturarbeidar 
25 Jan Erik Fos mo, 

sagbruksarbeidar 
26 Jane Margrethe Nikolaisen, 

vikarlærar 
27 Kjetil Jensberg, produsent 
28 Ellen Johansen, gardbrukar 
29 Nil s Foshaug, rektor 

Øyvind Tollefsen er 41 år og gardbrukar. Vara tilfylkestinget. Aktiv i lokalt kulturliv. 
Brenn for ein politikk som gjør det mogleg for folk å bu i distrikta. 

Kvæfjord (fellesliste RV/SV) 
Eva Berg (RV) er 43 1-2 Tor Egil Lund 23 Tore Hartvigsen 

år og miljøarbeider på 3-4 Eva Berg · 24 Anne Marit Bygdnes 

Kvæfjord videregående 5-6 Nils Holand 25 Steen Bonde Andersen 

skole. 1 kommunestyret 
7-8 Ingjerd Knutsen 26 Gøril Benjaminsen 

1987-91, og er nå klar for 
9 Randi Aamot 27 Magne Heide 
10 TrondWelde 28 Anne Rokkan 

en ny periode. Hovedfelt: Il Kristin Haugen Johnsen 29 Lennart Lar en 
Kvinnekamp og offentlig 12 Roy Midtbø Nilsen 30 Marit Tønder Rødland 
sektor I privatiserings- 13 Ågot Hammari 31 Arne Martin Dahle 
bølgen. Tor Egil Lund (SV) 14 Håvard Salen Nyheim 32 Siri Wikeland 
er 54 år og lærer. Går for 15 Anne Lise Meyer 33 Bjørn Welde 
tredje periode og er listas 16 Norvald Bendiksen 34 Turid Forn 
kandidat ved direkte 17 Eva Marie Storø 35 Geir Olsen 
ordførervalg. 18 Arnfinn Fagerli 36 Grethe Nicolaysen 

19 Marit Blekastad 37 Sylvi Nergård 

Stem RV ved 20 Hanne Hagerup 38 Anne Birgit Nilsen 

fylkestingsvalget! 21 Børre Kristiansen 39 Arne-Johan Johansen • 
22 Elin Dahl 
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Kjell E Pedersen står øverst på 
harstadlista. Han er 52 år og lærer ved 
flyktningeundervisninga. Han har to perio
der bak seg i kommunestyret. 

Kirsten Evjen (49) har eti periode bak seg i harstad
politikken. Hun er også lærer ved flyktningeundervisnitiga og 
prosjektarbeider ved Signalprosjektet. 

Halvard Jensen er lærer ved 
Seljestad ungdomsskole. 

Styrk skolen - stryk karakterene! 
Alle snakker om at skolen må styrkes. Det de mener er at skolen må endres 
så den kan sile og sortere elevene sånn at de lettere tilpasses nær1ngslivet. 
Jagland vil gi en tusenlapp i lærebokstipend. RV sier gratis skolebøker. Unge 

Høyre maser om at skolen tvinger alle inn i samme forma. Hvorfor tviholder 
de da på et karaktersystem som tvinger alle til å pugge de samme meningsløs
hetene. Her har du RV sine argument mot karakterer i skolen: 

Karakterene øver opp elevene i hverandre. Om alle elevene blei at de er Ng. Karaktersystemet elevene virkelig interessert i det elever i grunnskole og videregå-
å ikke tenke sjøl. Karakterene l 00% bedre, ville karakterforde- sier at om du ikke trues med pis- som undervises. ende. La oss si at staten kjøper 
bestemmer hva som skal læres. linga være den samme! ken og lokkes med gulrota, så vil Flere lærere - mindre klasser. 200.000 peer til disse skolene. 
De styrer undervisninga. Hvor- Karakterer og eksamen er også du ikke jobbe. Men tenk: Om du Undervisningsopplegg tilpassa Videre har vi 800.000 husstan-
for skulle skolen legge vekt på å uttrykk for et pussig syn på læ- driver med idrett, SOS Rasisme, den enkelte, men likevel opplæ- der med barn. Alle som vil ha, 
sjølvstendig arbeid eller samar- ring. Har du prøve i november spiller i korps eller bruker pc, da ring til samarbeid. Skikkelig ut- burde få pc fra staten. Til dette 
beid, når eksamen stort sett prø- og får dårlig karakter, kan du kan du være konsentrert og jobbe styr så det er mulig å gjøre natur- trenger vi ikke særlig mer enn 
ver evnen til å lære utenat? Hvor- ikke komme i februar og si at nå hardt i timesvis hver dag, heilt fagundervisninga spennende. det Fred Olsen har tenkt å bruke 
for skal elevene diskutere ra- kan du det. Da er det for seint! frivillig! MorsmåJsunqervisning til alle. på IT Fornebu. Men sikkert litt 
sisme, kvinneundertrykking, Karakterpresset fører til ei mer enn det Jagland vil bruke på 
krig, livet de sjølv lever og an- Trenger vi ei gulrot? enorm sløsing med den enkeltes l)atamaskiner til alle skolebøker. Vi kaller det å satse 
dre viktige ting - så lenge det Mange elever har frykt hver dag: og samfunnets penger/ressurser Her er forresten et regnestykke på utdanning. 
ikke er «pensumrelevant»?· Slik «Blir jeg hørt? I dag er det prø- når elever går et år ekstra for å for alle som sier de vil styrke sko- RV sier: Nei til karakterer. 
blir det: Livet buldrer forbi - og ve!» Dette er et voldsomt psykisk forbedre karakteren sin noen ti- len og satse på ungdommen. Om Færre elever i klassene. Fri 
elevene spør om de får om det press som få voksne blir utsatt deler. du kjøper inn i et stort antall, så skolefritidsordning. Gratis 
på eksamen. for. Karakterene er et middel til Derfor sier RV vekk med ka- kan du i dag sikkert få en bra pc peer - bygg ut høyhastighets-

Karakterene sorterer elevene: å bli opphøyd eller fornedra . rakterene! Alternativet? Først og for rundt 6.000 kroner. I Norge nett til alle hus - distrikta 
Elevene vurderes i forhold til Mange som får Ng i matte, tror fremst en bedre skole som gjør er det om lag tre kvart million først. 

Harstad Lenvik 
1-2 Kjell Pedersen, lærer 25 Ruth Andre::.ssen, bioinge- 39 Wenche Martinsen, hjelpe- 1-2 Dag Frøland, student 31-32 Bjørg K Mathiassen, 
3-4 Kirsten Evjen, lærer niør pleier 3-4 Tone Storås, jordmor student 
5-6 Halvard Jensen, lærer 26· Arthur Balteskard, stasjons- 40 Hela! Feili, bilmekaniker 5-6 Tove Lie, student 33-34 Arne Johansen, lærer 
7-8 Inger 'Bye, vernepleier leder 41 Turid Hansen, høgskolelærer 7-8 Sylvi Jørgensen, pedagog 35-36 Odd-Arne Paulsen, arbei-
9-10 Stein Martin Sandvik, 27 Hilde Holthe, fysioterapeut 42 Bjørn Elman, vernepleier 9-10 Harald Hansen, student der 

ekspeditør 28 Bjørn Dalager, lærer 43 Tone Johansen, ergoterapeut 11-12 Halvor Nitteberg, student 37 Helge Nitteberg, skoleelev 
li Anne-Marie Aag, gartner 29 Kirsti Kristiansen, husmor 44 Tom Kolstad, lærer 13-14 Geir Berteussen, blues- 38 Solfrid Nergård Hafstad, 
12 Frode Bygdnes, dreier 30 Viggo Mathisen, miljøtera- 45 Liss Loholt, sykepleier musiker lærer 
13 Helle Forsberg, barnehage- peut 46 Ulf-Gunnar Wang, kulde- I 5-16 Renate Åland, arbeider 

assistent 31 Berit Nilsen, miljøterapeut montør 17-18 Liv Hilde Danielsen, 
14 Mareno Nauste, fotograf 32 Øystein Drøsshaug, kunstner 47 Ellinor Nilsen, kassadame arbeider 
15 Marte Johansen, sykepleier 33 Bjørg Steiro, sykepleier 48 Bjørnar Aasen, vernepleier 19-20 Jan Helge Simonsen, Forsvaret: 16 Harald Bergland, forsker 34 Jan Helge Kjærland, 49 Anne Lise Valle, lærer arbeider 
17 Janne Broderstad, verne- reklamekonsulent 50 Jon Erik Henriksen, lærer 21-22 Tom Harry Sund, blues- Den nye forsvarsstrategien 

pleier 35 Wenche Jensen, førskolelæ- 51 Randi Gulling, sykepleier klubbsjef betyr kraftig nedbygging av 

18 Torgrim Karlsen, sveiser rer 52 Per G Kristiansen, musiker 23-24 Evan Hansen, tudent arbeidsplassar i nord. Indre 
19 Sigrunn Berre, student 36 Tore S Mikkelsen, 53 Kjetil Martinsen, glassmes- 25-26 Siv Bente W Paulsen, Troms kan bli særleg hardt 
20 Rolf Martinsen, pensjonist barnevernkonsulent ter arbeider ramma. RV krev statlege 
21 Margaret Haugen, lærer 37 Ingrid van Kuijk, spesial- 54 Knut E Sundquist, musiker 27-28 Oddny Jensen, tannlege- nyetableringar og omstillings-
22 Børge Olufsen, kunstner pedagog 55 Erik Johnsen, lærer · assistent middel til dei aktuelle 
23 Aud Fuglesang, uføretrygdet 38 Sveinung Haukland, dispo- 56 Elly Martinsen, pensjonist 29-30 David Sæther, lærer kommunane. 
24 Kåre Solheim, skoleassistent nent 

--- ' ' ' 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



") 

Side 8 RV i Troms 

Nei - atter nei - fortsatt nei! 
Vi veit det alle sammen: Norge har sagt nei til medlemskap i EU. 
To ganger har vi hatt folkeavstemning, to ganger har Regjeringa 
måtta si nei takk til Brussel. Men trur du de gir seg. Naturligvis 
ikke. Gjennom EØS-kuppet sørga Arbeiderpartiet for at det meste 
av fri flyt og markedstilpasning gjelder for Norge også. Og nei
regjeringa er så taburettkåt at den godtar absolutt alt EU kom
mer med. 
Nylig har EFTA-domstolen gitt 
beskjed om at systemet med diffe
rensiert arbeidsgiveravgift må av
vikles for såkalte «konkurranse
sensitive næringer». Dette rammer 
Nord-Norge sterkt. 

Rederne klager allerede på at 
lønningene ved norske verft er for 
høye. Nå blir det et tillegg på inn
til 14,1 % her nord. EØS-avtalen 
er derfor ikke bare distriktsfiendt
lig, men også arbeiderfiendtlig, for 
hvem vil få merke presset for la
vere lønninger? Neppe rederne og 
direktørene. 

å skape større likhet på: Ved ytter
ligere forskjellsbehandling - dvs 
ved politiske og økonomiske tiltak 
som støtter de fattige på bekostning 
av de rike. 

Dette er faktisk en politikk: som 
den norske velferdsstaten er bygd 
opp på, og som har stor støtte i det 
norske folket. Det var i stor grad 
disse holdningene som fikk fler
tallet til å si Nei. 

Frode Bygdnes (47) er RVs 
fylkestopp. Han har vært med i kommune- og 
fylkespolitikken i flere perioder, og har en 
finger med i svært mange faglige og aksjonis
tiske opplegg i Harstad. Han arbeider som 
dreier ved Mathiassen mek. verksted. 

Men RV er faktisk ikke primært 
for differensiert arbeidsgiveravgift, 
vi vil fjerne den heilt. Den er en 
ekstra skatt på arbeidskraft
krevende virksomhet, altså å skatt
legge det.at folk kommer i arbeid. 
Alternativet vårt er å skattlegge ka
pitalen. Det kunne vært med på å 
holde en lav arbeidsledighet, men 
det er neppe aktuell politikk: for 
kapitalvennene. 

Det er et svik av dimensjoner 
slik den såkalte nei-regjeringa nå 
administrerer EØS-avtalen. Vi 
minner om at EØS-avtalen langt 
fra er demokratisk vedtatt. Den er 
kuppa igjennom på Stortinget i en 
valgperiode der velgerne utryk
kelig hadde fått beskjed at EU ikke 
skulle stå på dagsorden. 

RV sier: Skattlegg kapitalen. 
~orge ut av EØS. Bruk veto mot 
Schengen, veterinærreglene, ar
beidsgiveravgiftdommen og and
re angrep mot norsk bosetning 
og velferd. Kommunene og fyl
keskommunene må vise sivil uly
dighet mot innkjøpsregler og an
dre bestemmelser som legger 
kjelker i vegen for sosialt og dis
triktspolitisk riktig politikk. 

Eli Berg (47) er bioingeniør. Hun har 
sittet åtte år i kommunestyret i Tromsø, men 
har hatt en pause den siste perioden. Pausen 
har vært benytta bl.a til svært aktivt arbeid 
mot EU og EØS, pluss at Eli er leder i 
Tromsø RV. 

Torill Nustad (46)jobber som 
førstesekretær. Hun har vært aktivist i 
Kvinnefronten sia tidenes morgen, og sitter i 
styret i Norsk tjenestemannslag på Universite
tet. 

RV er grunnleggende imot ho
vedprinsippa bak EU og EØS: fri
konkurranse, fri flyt, markeds
tilpasning. I en verden der ulikhe
tene er enorme, er det bare en måte 

Sjukehusa: 
Det offentlege helsevesenet vert no 
gradvis erstatta av eit system tilpassa 
marknaden. Taparane vert m.a dei 
med mindre «lønsame» helseproblem, 
t.d psykiske og kroniske lidingar. I 
dag står striden skarpast om organi
seringa av sjukehusa. Sjukehus 
organisert som AS vil truge lokal
sjukehusa og helsetilhodet i heile 
distrikts-Noreg. Dei største og 
sterkaste vil overleve i kampen om på 
førehand knappe ressursar; i eit 
system kor omsynet til økomisk 
vinning blir viktigare enn kva slags 
helsetenester folk treng. Ja til eit 
offentleg helsevesen - nei til 
marknadsstyring og AS. 

Fylkeslista 
1 Frode Bygdnes, Harstad 11 Charlotte Kristiansen, 21 Behrooz Elyasi, Tromsø 32 
2 Eli Berg, Tromsø Tromsø 22 Tone Elise Storås, Finnsnes 33 
3 Torill Nustad, Tromsø 12 Karl R Engstad, Balsfjord 23 Tove Olsen, Målselv 34 
4 Harald Hansen, Lenvik 13 Anne Marie Aag, Harstad 24 Kjell Pedersen, Harstad 35 
5 Bente M Hansen, Lyngen 14 Mads Gilbert, Tromsø 25 Eva Gran, Tromsø 36 
6 Øyvind Tollefsen, Målselv 15 Kurt Larsen, Nordreisa 26 Geir Bjørsvik, Tromsø 37 
7 Torgeir Engstad, Tromsø 16 Kari Torgersen, Tromsø 27 Inger Bye, Harstad 38 
8 Anja Vedvik, Gratangen 17 Frank Langånes, Storfjord 28 Anne L Forsberg, Balsfjord 39 
9 Kanapathipillai Sivarajah, 18 Bjørg Nysæther, Balsfjord 29 Per Kr Roghell, Tromsø 40 

Tromsø 19 Aud Karin Bjørn, Tromsø 30 Anne Tunsli, Kvæfjord 41 
10 Eva Berg, Kvæfjord 20 Ågot Hammari, Kvæfjord 31 Anton Myhra, Tromsø 42 

Harald Hansen (22)erstudentpå 
Høgskolen. Også han har vært svært aktiv i 
anti-EU-arbeidet. 

Siri Andersen, Tromsø 43 Gudmund A Dalsbø, Tromsø 
Jan H Haugslett, Balsfjord 44 Hege Gj~rdrum, Tromsø 
Toril Konst, Tromsø 45 Carl Erik Schulz, Tromsø 
Jon Ame Jørstad, Tromsø 46 Jens Ingvald Olsen, Tromsø 
Ragna Schvenke, Tromsø . 47 Helge Matland, Tromsø 
Kurt Olsen, Balsfjord 48 Ann Krog, Lenvik 
Tone Magelsen, Tromsø 49 Marit Julien, Tromsø 
Stein Elvevoll, Tromsø 50 Ragnar Olsen, Tromsø 
Harald Bergland, Harstad 
Kirsti Henriksen, Tromsø 
Lars Svenson, Tromsø 
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