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OMSORG! 
ikke omsetning 

På Stortinget vil RV 
ARBEIDE for et 
godt, gratis og off ent
lig helsetilbud uten 
ventelister, korridor
pasienter og ansvars
fraskriving. RV vil ar
beide mot · en hver 
form for privatisering 
av helse- og omsorg- · 
tilbudet. Vi ønsker at 
helsesektoren skal 
være under direkte 
folkevalgt styring. 

På Stortinget vil jeg derfor 
jobbe for: 

* øke bevilgninger til både so
matiske og psykiatriske syke
hus. 

* å opprette akuttberedskap og 
.fødestuer på alle lokalsyke
hus. 

* å sikre og styrke de hjemme
baserte omsorgtjenestene 

* kraftig å styrke og utvide 
den offentlige tann
helsetjenesten. 

* å styrke det psykiatriske til
budet i kommunene for alle di
agnosegrupper, med vekt på 
forebyggende tiltak. 

* å fjerne alle egenandeler . 

På Stortinget vil RV 
ARBEIDE for å stoppe den 
generelle markedstilpassing 

og nedbyggingen av 
velferdsstaten. 

Folk Først ta 
ikke profitt og imperialisme! 

·pengertil kommunens oppgaver. 
Ingen av de andre partiene ville 
støtte en slik henvendelse. De kla
ger over små rammer og ser at 
oppgaver lokalt forblir uløst, men 
ville ikke være med på henven
delsen. Det er utidig å komme 
med slike henvendelser til 
stortingspolitikerne, mener de, og 
godtar at kommuneøkonomien 
går ut over folks velferd. 

Veslemøy Fjerdingstad er RVs 1. kandidat i Buskerud 

Hvorfor er den norske staten styrtrik, mens 
-ko~munene går på sparebluss og har råd til 
stadig mindre offentlige velferdsgoder? 

Oljesmurt 
imperialisme 

og 
velferdsstaten 

Grunnen til at den styrtrike nor
ske staten ikke lenger «har råd 
til» å sikre full offentlig velferd 

· i Norge, er at det er mer profitt 
å hente ved «smarte» investe
ringer i utlandet I stedet for å 
bruke oljepenger her i landet 
stiller de seg i spissen for en ny 
norsk oljeimperia/isme, hvor 
stat og kapital går hånd i hånd 
på global jakt etter utbytte. 
Penger som blir investert i alt fra 
amerikansk tobakkindustri og 
landmineproduksjon til oljeled
ninger gjennom Tyrkia, skal be
tale for våre pensjoner i fram
tida. Slikblirfolksvelferdetspill 
på børs. Den knyttes direkte opp 
til en urettferdig verdensorden. 
Folks pensjon skal bli avhengig 
av norsk imperialisme. Lavt 

"Når du blir gammal og ingen 
vil ha deg, så sett deg på taket å 
la kråka ta deg. " Dette verset 
sto i minneboka mi da jeg var li
ten. Ikke visste jeg at dette skulle 
bli norsk helsepolitikk og sosial
politikk anno 2001. Nå opplever 
vi en systematisk nedbygging av 
den offentlige velferdsstaten. I 
Kongsberg kommunestyret var 
RV det eneste partiet som gikk 
inn for økte bevilgninger til helse-· 
og sosialsektoren på årets bud
sjett. Samtlige andre partier, fra 
SV til FRP, fremmet og fikk ved
tatt felles budsjett som nå på nytt 
fører til økonomisk krise som 
rammer både personalet og bru
kere innen pleie og omsorg. Nå 
som kommunen setter inn spa
retiltak, kan de gamle "sette seg 
på taket'' i fem dager til en har 
råd til å sette inn vikar. 

Etter mange års politisk erfaring 
har jeg gjort meg en del reflek
sjoner; Den gang Norge var et 
fattig land, hadde vi råd til å satse 
på en offentlig velferdsstat med 
nok midler til både undervisning, 

pleie og omsorg og kultur. Når 
vi nå har blitt "verdens rikeste 
land", h3!" vi råd til stadig min-

. dre, og den offentlige velferds
staten bygges ned. Og alle for
slag om bruk av oljefondet til 
beste for folk, blir møtt med at 
"dette heter opp økonomien, vir
ker inflasjonsdrivende og svek
ker vår konkurranseevne. Kan 
noen fortelle meg hvorfor det er 
skadelig for økonomien at en 
bygger ut pleie, omsorg og un
dervisning, mens det ikke gjør 
noe at en bygger stadig nye 
kjøpesentra. 

Og samtidig som staten sylter lønnsnivå og barnearbeid i den 
ned sta.dig mer penger fra olje- .· 3. verden, gir høy pensjon i 
fondet, sulter de ut kommu- Norge. Om folk tilkjemper seg 
nene. Dette har blitt gjort gjen- faglige rettigheter, høyere lønn 
nom en årrekke ved at kommu- og sosiale reformer, blir norske 
nene har blitt pålagt stadig flere pensjoner lavere. Når det stats
ogflere oppgaver mens pengene støttede norske næringslivet 
ikke har fulgt med. gambler og taper på en regional 

RV foreslo i Kommunestyret i 
forbindelse med budsjett
forhandlingen å sende en uttalelse 
til Stortinget, hvor vi bad om mer 

krise, må norske kommuner 
betale spillegjelda i form av 
budsjettkutt. Coca Cola sin bruk 
av paramilitære til fagforenings
knusing i Colombia for å holde 
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PÅ STORTINGET VIL RV ARBEIDE FOR: 

lønnsutgifter nede, øker utbytte 
i oljefondet. Blir det flere kriger 
og ødelagt regnskog, blir det 
også mer i oljefondet. Og mot
satt; Oppnår verdens fattige får 
bedre økonomiske og sosial for
hold, er dette med på å redu
sere oljefondet tilsvarende. 

Vi i RV sier i stedet; Investere i 
folks velferd! Det er investerin
ger for framtida! Om vi inves
terer i helse, undervisning. og 
kultur, f'ar folk et bedre liv og 
blir i stand til å lage en verden 
som er god å leve i! Dette er 
framtidsretta foryaltning av 
våre felles ressurser. 

Det er blank løgn at verdens ri
keste land ikke har råd til gratis 
og gode barnehager, skoler og 
helsetilbud. Jeg vil inn på Stor
tinget for å hindre FRP, Høyre 
og Ap i å kaste Velferdstaten ut 
i "Markedet" og la tjukkelsen på 
lommeboka di avgjøre om du 

skal få et menneskeverdig liv. 

Folk først 
penger 

ikke 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for å stoppe den generelle 
markedstilpasninga og ned
bygginga av offentlige velferds 
ordninger. 
* Vi vil ha et samfunn der hver 

yter etter evne og f'ar etter be

hov. 

* for at kommuner og fylke 
f'ar mer igjen av de pengene som 

blir sendt til staten. 

* for å slette kommunegjelda 

ved å bruke penger fra olje

fondet. 

Folk først - barn og 
unge 

PåStortingetvilRVARBEIDE 
for: · 

* gratis tilbud om barnehage
plasser og skolefritidsordning 
for alle barn. 

* å styrke ~nhetsskolen. 

* mot etablering av privatskoler. 

* at alle barn skal få individuell 
og tilrettelagt undervisning. . 
* økt satsing på kultur der barn 
og unge kan få rom for person
lig vekst og utvikling 

* økt IT i skolen 

* styrking av rusforebygging 
og gode oppvekstvilkår. 

Folk først - også 
kvinnfolk 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for 6 timers normal arbeids
dag med full lønns
kompensasjon og lik lønn for likt 
arbeid. 
* for gratis barnehageplass og 
gratis plass i skolefritids
ordningen og for avskaffelse av 
kontantstøtten. 
* for statlig støtte til krise
sentrene. 

* for at utenlandske kvinner 
som lever i et mishandlings
forhold får opphold på selvsten
dig grunnlag. 

* for livssynsnøytral abortråd
giving og sørge for p-piller, kon
domer og angrepriller er lett til
gjengelig og gratis 

* mot uthuling av kvinners rett 
til selvestemt abort. 

Mot all rasisme 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 
* mot alle former for diskrimi
nering, enten bagrunnen er hud
farge, kjønn, religion eller sek-

suen legning. 

* innvandrere skal ha like stor 
sjanse for jobb i Norge som folk 
fra EØS land. 

* faglig forsvarlig undervis
ningstilbud i norsk og morsmål 
for invandrere. 

* at innvandrere får samme 
pensjonsrettigheter som flykt
ninger. 

På parti med natur 
og utvikling 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for å styrke kollektivtrafikken 
og redusere privatbilbruken. 
Drammen har enorme proble
mer på grunn av all biltrafikken. 
Kollektivtrafikken må få en slik 
hyppighet og pris at folk lar bi
len stå. Månedskort til priser på 
linje med "miljøkortet" for elever 
i den videregående skolen bør 
tilbyes for alle. Timeekspressen 
fra Notodden til Oslo er et ek
sempel på hvordan det kan gjø
res. Men, prisen må ned. Slike 
skyttelbusser bør utvikles for 
stø1Te deler av fylket og kunne 
gå inn som et tilbud med "miljø
kort". 

* for at hurtigtogsbane over 
Haukeli blir nærmere utreda 
samtidig som Bergensbanen 
over Hokksund og Ringerike 
opprettholdes. Det må inn igjen 
flere togstopp i Hallingdal. 

* for ai det samla energi
forbruket i Norge blir redusert, 
og sløsing med energi må ta 
slutt. 

* for at energiproduksjonen i 
Norge fremdeles blir basert på 
fornybare energikilder.De eksis
terende vannkraftverka må 
oppgraderes. Det må satses 
kraftig på ENØK og utvikling av 
andre energikilder. Bruk av 
varmepumpeteknologi bør bru
kes aktivt for å utnytte ressur-

sene bedre. Disse tiltaka vil gjøre 
at Norge er helt sjølforsynt på 
energi. 
* mot at det blir bygd gass
kraftverk i Norge fordi det er . 
skadelig for miljøet og for ut
viklinga av miljøvennlig energi
produksjon. 

* at kraftproduksjonene i 
Norge skal være offentlig eid, 
og at kraftprisene skal bli fast
satt politisk. Kraftprisene bør bli 
gradert slik at overforbruk blir 
dyrere mens nøktern bruk blir 
billigere. Det må fortsatt være 
egne avtaler med den kraftkre
vende industrien. 

* for at tempoet i utvinninga 
av olje og gassproduksjon blir 
senka. 

* for et sterkt landbruk som 
baserer seg på lokale ressurser 
og som driver innenfor økolo
gisk forsvarlige rammer. 

Solidaritet -
ikke utbytting og 

imperialisme 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for at Norge skal føre en fri 
og uavhengig utenrikspolitikk 
og ikke dilte i hælene på USA 
slik som i dag. 

* mot at den norske staten 
gjennom Statoil og oljefondet 
skal utbytte fattige land. 

* for å slette u-landsgjelda og 
mot Verdensbankens og Det in
ternasjonale pengefondets 
overstyring av fattige land. 

* at Norge fordømmer Israels 
okkupasjon og voldsbruk mot 
palestin~me og godkjenner Pa
lestina som en selvstendig stat. 

* at FN opphever sankjonene 
mot Irak, evt. at Norge ensidig 
opphever sanksjonene. 

* mot den restriktive asyl- og 
innvandringspolitikken som fø
res i dag. 

* for å melde Norge ut av 
Schengensamarbeidet. 
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Forsvar - ikke an
grep og imperialisme 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for å melde Norge ut av Nato 
og for nedleggelse av Nato. Alle 
internasjonale fredbevarende 
styrker skal være styrt av FN. 
* for å kreve at den amerikan
ske overvåkingsradaren Globus 
Il blir fjerna. 
* mot USAs planer om å bygge 
et rakettsjold og for hindre at et 
nytt rustningskappløp starter. 
* for at ingen norske soldater 
og norsk materiell blir disponert 
eller blir sent i krigsoppdrag 
utenlands. 
* for at nektingsgrunnlaget for 
militæret blir utvida. Motstand 
mot Nato og EU sin nye 
angrepsstrategi må bli lovelig og 
høyst akseptert nektings
grunnlag. 
* for et nasjonalt, uayhengig 
forsvar som er bygd på konven
sjonelle våpen og basert på 
vemeplik. 
* for et defensivt, lokalt for
svar kombinert med militære og . 
sivile forsvarsmetoder. 

RV tar parti! 

. RV tar sterkt avstand fra den 
israelske okkupasjonen av Pa
lestina og støtter aktivt palesti
nernes kamp for en fri og sjølv
stendig stat. RV mener Norge 
må boikotte israelske vareruav
hengig av USA og EU's unnfal
lenhet. Norge må aktivt ta stil
ling til de makabre militære 
mordene på palestinske sivile 
og barn i særdeleshet. Vi må 
utvide støtten til den palestin
ske staten politisk så vel som 
økonomisk. Den åpenbare og 
groteske forskjell en på den 
praktiserende israelske krigs
maskinen og steinkastende pa- · 
lestinske barn og unge må få 
konsekvenser for norsk politikk 
og bistand! 

_En annen verden er mulig 
Aldri har menneskeheten rådd brukes til å utvikle de varene 
over så store ressurser som i 
dag. For første gang i histo
rien har vi kunnskap og tek
nolo gi til å dekke alle 
mennerskers grunnleggende 
behov for mat og velferd. Men 
kapitalismen som økonomisk · 
system klarer ikke å fordele res
sursene slik. Derfor er makt og 
ressurser grunnleggende urett
ferdig fordelt. Ressursene iver
den blir samla på stadig færre 
hender. Noen ra eiere av aksjer 
og kapital kontrollerer meste
parten av jordas ressurser. Ka
pitalismen som økonomisk sys
tem har ikke som mål for pro
duksjonen å dekke folk sine be
hov. Behovsdekking blir i beste 
fall en virkning av målet; pro
duksjon for profitt. Teknologi, 
arbeidskraft og naturressurser 

som det er mulig å tjene mest 
penger på. Om folk sulter, men 
ikke har penger, er det ikke lønn
somt å gi dem mat, og maten 
blir i stedet ødelagt for å sikre 
høy markedspris. Kapitalismen 
gjør det umulig å styre produk
sjonen over på livsnødvendig
heter og annen behovsdekking, 
selv om flertallet ønsker det. 
Motsetningen mellom profitt
styrt produksjonen og folks be
grensede kjøpekraft har ført til 
dramatiske økonomiske kriser. 
EU, USA og Japan utgjør i dag 
hver sine økonomiske makt
sentra som tii dels samarbeider 
om å utbytte arbeiderklassen i 
egne land og plyndre resten av 
verden ved å overta kontroll 
med råvarer og samtidig sikre 
seg markedsadgang. De er sen-

tra for de store multinasjonale 
selskapene som driver rovdrift 
på mennesker og natur i sør. 
Økende press på avkastning av 
kapital har lagt grunnlag for 
en gigantisk global nyliberalis
tisk privatiseringsbølge. Dette 
skjer i helse-, utdanning-, post,.. 
, jernbane-, energi- og ikke 
minst telesektoren. Den offent
lige velferden er utsatt for vold
somme angrep. Alt dette fører 
til økte klasseskiller med økende 
fattigdom både i det rike nord 
og det fattige sør. Samtidig skjer 
det en gigantisk fusjonsbølge i 
de store multinasjonale selska
per. På samme tid skjer det opp
splitting, konkurranseutsetting 
og en voldsom fleksibilisering av 
arbeidslivet for å øke profitten. 

· Fagforeningsknusing et økende 
problem. 

Mot FattigNorge 
Til tross for en styrtrik norsk 
stat med utslag av kvalmende 
privat sløseri og persondyrkelse 
blant landets. rikeste, øker fort
satt avstanden mellom de som 
har mye eller nok å leve av, og 
de som faller inn under den de
len av landet som må kunne 
kalles Fattignorge. Aldri har 
Norge hatt flere uføretrygdede. 
Dette skyldes til dels at folk 
diskvalifiseres fra arbeidslivet. 
Folk blir presset mer og mer. 
Samfunne_t velger å betale folk 
for ikke åjobbe framfor å skape 
et humant arbeidsliv. For mange 
føles nåløyet for å ra innvilget 
rettmessige krav om uføretrygd 
som uoverkommelig trangt og . 
uverdig. Dette nåløyet er i ferd 
med å bli en trussel . mot vel
ferdsstatens prinsipper. I tillegg 
følger ikke uføretrygda de 
lønnsøkninger og levestandard 
som tilkommer folk flest. Det 
sier seg selv at de med lavest 
trygd på 80 -9000 kroner brutto· 
i året ikke kan leve av denne 
alene. Mange av de uføre
trygdede utgjør en gruppe som 
ikke har reell demokratisk inn
virking på sin egen situasjon. De 
kan ikke forhandle seg fram til 

økte satser. RV mener at grunn
beløpet i Folketrygda må økes 
radikalt, og at uføre skal ha rett 
på samme inntekt som langtids
sjukmeldte. I praksis mener RV 
dette bør utgjøre gjennomsnitt
lig industriarbeider lønn. RV me
ner at mange i Norge er fattige 
fordi de er sjuke. Det offentlige 
må dekke de reelle utgifter disse 
menneskene ufrivillig har. 
Fattigdomsgrensen, som define
res som disponibel inntekt un
der 56 000 kroner i Norge, 
omfatter flere 10-talls tusen 
mennesker. Dette rammer igjen 
en stor gruppe barn som ikke 
spiser skikkelig, i de fleste til
feller fordi mødrene har så dår
lig råd. Statens institutt for for
bruksforskning hevder at 70000 
norske husholdninger ikke har 
råd til å spise middag hver dag. 
Mange tror vi har skapt et solid 
sikkerhetsnett som fungerer i 
Norge. Dersom ikke trygdeord
ningene fungerer skal man 
kunne leve av sosialhjelp. Mange 
svake grupper faller mellom 
disse offentlige ordningene. RV 
mener at statens viktigste opp
gave er å fordele goder mellom 
de som har lite og de som har 

mye. Det er ingen god grunn til 
at vi skal godta Fattignorge i år 
2001. Fattignorge er derimot et 
klassisk eksempel på hvordan en 
kapitalistisk stat verken evner 
eller ønsker å viske ut klasse
motsetningene, som mest av alt 
rammer de svakeste. 

Ned bygging av 
velferdsstaten 

De statlige selskapene har vært 
maktbasis for DNA og den po
litiske eliten i Norge. I nært sam
arbeid med det private nærings
livet arbeider de for å sikre "kon
kurranse kraft" og internasjonale 
investeringer. Denne ledelsen 
bygger nå ned de velferds
godene som ble kjempet frem 
i etterkrigstiden. I stedet stiller 
de seg i spissen for en ny norsk 
oljeimperia/isme, hvor stat og 
kapital går hånd i hånd på glo
bal jakt etter utbytte. AP har hatt 
en sentral rolle i å utvikle den 
norske formen for stats
kapitalisme. I dag bygges den 
sosialdemokratiske velferdssta
ten ned, og stadig mer overla
tes til markedet. 
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RVs mål 

Den globale kapitalismen skaper 
enorm rikdom for-et mindretall 
og fattigdom for et flertall. Ga
pet mellom det rike nord og det 
fattige sør øker for hvert år. 

RV arbeider for en forandring 
av Norge og verden, en radikal 
forandring til en nasjonal og in
ternasjonal demokratisk velferd
sosialisme. Vi vil være med å 
skape et samfunn der flertallet 
reelt styrer - et samfunn som er 
basert på menneskerettigheter 
og kollektiv organisering. Et · 
samfunn hvor fellesskapet eier 
maskinene, jorda og andre · 
produksjonsmidler, hvor det 
ikke finnes privat eiendomsrett 
til kunnskap eller kapital. Hvor 
kulturen er fri, velferden gratis, 
men alle til gjengjeld må bidra 
med det nødvendige arbeidet. 
Denne sosialismen vil imidlertid 
bare være begynnelsen. Det må 
føres kamp for at samfunnet 
skal videreutvikles mot stadig 
større frihet og demokrati.Et 
samfunn uten klasser, uten 
kvinneundertrykking og ra
sisme. RV kjemper for at kløf
ten mellom de styrende og styrte 
erstattes !1V alles direkte innfly
telse på egne liv og på utviklin
gen av samfunnet. RVs mål er 
at menneskers grunnleggende 
behov styrer produksjonen, og 
hvor alle kan leve et allsidig liv 
med rike muligheter til å utvikle 
seg. Arbeidet skal gi mulighet for 
skaperglede og være kilde til ut
vikling av enkeltmennesker og 
fellesskapet. Den samfunns
formen som er skissert her er 
bl.a. inspirert av det Karl Marx 
kalte kommunisme, men har lite 
til felles med de byråkratiske 
klassesamfunnen som har gått 
under denne betegnelsen. Denne 
samfunnsform forutsetter en 
høyt utviklet vitenskap og tek
nologi, en base av fornybare 
energiressurser og en·langvarig 
sosialistisk periode med demo
krati, klassekamp, kvinnekamp 
og miljøkamp kan sosialismen 
utvikles i en retning som gjør 

det mulig å realisere målene. 

Fra Stortingsvalgslista til Buskerud 
Rød Valgallianse 2001 

2. Kari Øverby, 

Drammen, reisekonsulent 

3. Jonas Gythfeldt, 

Hønefoss, student 

4. Merete Moy, 

Drammen, sykepleier 

5.Ana Lopez, 

Kongsberg, spesialpedagog 

L Liv Veslemøy Fjerdingsstad, Kongsberg, 

folkemusikkonsulent 

2 . Kari Øverby, Drammen, reisekonsulent 

3. Jonas Gythfeldt, Hønefoss, student 

4. Merete Moy, Drammen, sykepleier 

5. Ana Lopez, Kongsberg, spesialpedagog 

6. Helga Bolstad, Drammen, student 

7. Bente Dahl Karlsen, Røyken, lærer 

8. Even Tråen, Rollag, spelemann 

9. Elizabeth Schei, Drammen, student 

10. Jan Erik Skretteberg, Modum, student 

11. Siri Andersen, Kongsberg, lærer 

12.- David T. Sørmark, Nedre Eiker, student 

13. Harald Haukaa Fjørtoft, sosionom, Ål, 

Vi godtar ikke ei samfunns
ordning som gjør de rike ri
kere og de fattige fattigere. 
For den fattige verden be
tyr globalisering at mer og 
mer blir gjort til varer - va-

rer de ikke har råd til. Det · 
registreres kun kjøpekraft
ikke behov - flertallet av _ 
verdens befolkning kan 
ikke betale for behova sine. 

Kampen om 
velferdsstaten er den 

viktigste politiske 
saken for RV. 

Det er blank løgn at verdens ri
keste land ikke har råd til gratis 
og gode barnehager, skoler og 
helsetilbud til alle. RV godtar 
ikke at staten spekulerer med 
hundrevis av milliarder i olje
fond samtidig som det foregår 
en utarming av kommunene og 

·nedbygging av velferdstaten. Vi 
vil forsvare alle de velferds
ordningene som er kjempa fram 
i Norge og som folk selv beta
ler for gjennom høg skattleg
ging og økende gebyrvelde. 
Samtidig ser vi at skatt på kapi
tal aldri er over 28% og på ak
sjeutbytte kun li%. RV vil 
senke skatten på arbeid for folk 
flest og øke den for de rike. RV 
vi bruke oljemilliardene til å 
styrke offentlig velferd og in
dustri i Norge. Kommunene må 
få nok penger til å gi folk gode 
og trygge velferdstjenester. I det 
rike Norge er det i dag mulig å 
satse både på barn og unge og 
eldre og helse. · · 

_ Hus for folk -
politisk styrt rente 

På Stortinget vil RV AR
BEIDE: 

* for at staten tar ansvar for at 

alle har et sted å bo. RV går d~r

for inn for en politisk styrt og 

redusert rente, slik at folk kan 

bo trygt uten å bli gjort til gjelds

offer av markedsøkonomien. 

* for en kraftig offentlig byg

ging av utleieboligertil ungdom, 

studenter og førstegangs

etablerende. 

* for en lov som regulerer leie 

og pris på boliger og for å av

skaffe moms på boliger 
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