
'' "Våren 1999 gikk Norge til krig mot Jugoslavia. 
Alle partier på stortinget støtta at Norge skulle gå i 

hælene på USA som verdens iuniorpoliti. RV var det eneste 
partiet som gikk imot. Det i seg siøl er grunn nok til at RV 
bør på tinget til høsten. 

Aslcrk S•ra Myhre . iistetopp i Oslo 

med folk mot makta 
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Stortingsvalget 2001: 

RV tilba 

' '

-Verdens ressurser saml 
akseptere at folk sulter n 
eller at arbeidsplasser sl, 
bygge et nytt cruiseskip. 

Aslak Sira Myhre (28) , Leder i Rød Valgallianse 
Oslo RVs I . kandidat 

Styrk offentlig sektor! 

' '

- Problemet med offentlig sektor er at den er 
for liten og dårlig ledet, ikke at den er for stor 
og inneffektiv. Stopp privatiseringa, hev løn

na og la kreativiteten blomstre! 

Sigrid Angen (26) , student 
-""'-'-...:..I.IL.J.1 Oslo RVs 2. kandidat 

Boligpriser for folk flest! 

' ' 

- Oslo har blitt en by for de rike. RV slåss 
sammen med dem som blir ramma av rente
profitører, hospitspolitikere og hushaier for at 

folk i Oslo skal få billigere boliger. For å få det trengs 
det vilje til styring av pris og utbygging. 

Erling Folkvord (51 ), miljøarbeider 
Oslo RVs 3. kandidat 
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ke på Tinget! 
les på stadig færre hender. Jeg kan ikke 
'.1ens mat brennes for å sikre høy markedspris, 
l<al forsvinne for å gi Røkke profitt nok til å 

Kamp mot rasisme! 

'' 

- Norge er et enten eller-samfunn. Jeg vil 
kjempe for et samfunn av både og, hvor alle 
grupper og individer blir verdsatt. Norge har 

ressurser til å skape et samfunn fritt for diskrimine
ring . Kapitalismen står i veien. 
Ana Lopez Taylor (48), spesialpedagog 
Oslo RVs 4 . kandidat 

Gratis lærebøker nå! 

' ' 

- Lommeboka skal ikke bestemme hvilken 
utdanning du kan ta. Rød Ungdom krever gra
tis lærebøker og lik rett til utdanning. Hvis ikke 

Smiske-Giske holder det han lover legger vi lærebø- -
kene på nett til skolestart. 

Hannah Helseth (21 }, student 
Oslo RVs 5 . kandidat 
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RV vil slåss for at offentlig sektor skal bli større, ikke 
mindre. Alternativet til en stor offentlig sektor er at 
kvinnene som i dag jobber i stat og kommune skal 
gjøre omsorgsarbeidet gratis i hjemmet, eller at lom
meboka avgjør hvilken velferd du har råd til i det pri
vate markedet. RV vil ha et samfunn hvor helse og 
velferd er et felles ansvar, et sosialistisk samfunn 
hvor det ikke er mulig å tjene penger på andres nød. 

Hvis RV kommer inn på Stortinget får du: 
■ En antirasistisk stemme. Vi jobber mot den organi
serte nazismen, hverdagsrasismen og mot offentlig 
diskriminering av innvandrere. 
■ En stemme for internasjonal solidaritet og rettfer
dighet. Stortinget gjør Norge til en pådriver for frihan
del og NATO-krig. RV tar de undertryktes parti , mot 
EU, EØS, WTO og NATO. 
■ En boligpolitikk for folk. RV slåss for styring av 
boligpolitikken - mot sentraliseringa og mot rentepro
fitørene. Alle skal ha en bolig å leve i, til en pris de 
kan leve med . Det krever at makta tas fra markedet 
og hushaiene. 
■ Gratis kollektivtransport. Buss, bane og trikk må gå 
oftere. Bussen og trikken skal gå for å spare miljøet 
og gjøre hverdagen til folk lettere, ikke for at spor
veien skal tjene penger. 

Støtt RVs valgkamp 
Kontonummer: 0805 2251 916 www.rv.no 

RV-lista 2001 : 

Aslak Sira Myhre, 
partileder 

2 Sigrid Angen, 
student 

3 Erling Folkvord, 
miljøarbeider 

4 Ana Lopez, 
spesialpedagog 

5 Hannah Helseth, 
student 

6 Chris Hartmann, 
teknisk tegner 

7 Layla Algunerhan, 
sjukepleier 

8 K. Sivarajah, 
fiskerirettleier 

9 Claus Jervell , 
kokk 

l O Tove Rydning , 
forbundssekretær 

l l Lars Johnsen, 
transportarbeider 

12 Gjertrud Eggen, 
førskolelærer 

13 Anita Hanebo, 
trykker 

14 Vera Michaelsen, 
programleder 

15 Elling Borgersrud, 
gateparlamentarist 

16 Kristin Førde, 
journalist 

17 Guri Mugaas, 
kontorassistent 

18 Ebba Wergeland, 
lege 

19 Olaf Svorstøl , 
seksjonssjef 

20 Trond Kirkvaag , 
programsekretær 

21 Harald Stabel , 
advokat 
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