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JA TIL GRATIS SKOLE! 

RV krever nasjonale standarder for skolebygg og midler til å kunne til
fredsstille disse. I dag undergraves enhetsskolen fordi staten ikke tar 
ansvar for å bevilge de penger en slik skole koster. Det er en skam at 
skolen sliter med nedslitte bygninger og helsefarlig inneklima mange 
steder. 

Det er en demokratisk rett at alt skolemateriell er gratis. RV sier nei til snik
innføring av skolepenger ved at elevene pålegges gebyrer for kopiering, 
ekstraavgifter for turer og liknende. 

RV sitt ønske er at alle barn går sammen i en skole som er god for alle. 
RV er mot private grunnskoler og private livssynsskoler. Livssyn og religion 
er en privatsak, og hører ikke hjemme i skolen. 

Skolens rolle som holdningsskaper og verdiformidler er viktig i dagens 
fragmenterte samfunn. Skolen må bidra til å formidle antirasistiske 
holdninger og fellesskap med mennesker over hele kloden. 

RV KREVER: 

* En offentlig, gratis grunnskole felles for alle 
* En religions- og livssynsnøytral skole 
* Skrive og leseopplæring på eget morsmål 
* Nasjonale standarder for skolebygg 
* Tilgang til pc og gratis internett for alle elever 

En stemme til RV er en stemme til offentlig, 
gratis grunnskole og lik rett til utdanning. 
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EN BOLIG FOR ALLE! 

I Oslo er boliger en knapphetsvare. Fordi boligprisene og boligmarkedet ikke er regulert 
betyr det at det er kapitalkreftene og markedet som rår. Det gir høye priser, for høye for 
mange. Det er derfor ikke alle som trenger har råd til det. Noen er helt boligløse, og må bo 
på gata eller hospits. Andre må sove på en sofa hos venner, eller bo hjemme hos mor og 
far langt opp i voksen alder. Atter andre bor alt for mange i små leiligheter. 

RV mener en skikkelig og anstendig bolig er en menneskerett. RV vil derfor på Stortinget 
arbeide for å gjeninnføre en sosial boligpolitikk. En politikk som først og fremst tar hensyn 
til folks behov for. bolig. 

Stat og kommune må som store eiendomseiere sørge for rimelige torner til boligbygging. I 
dag bidrar Oslo kommune til dyrere boliger ved å selge tomter til den utbyggeren som 
betaler mest. I Oslo bystyre er det bare RV som stemmer mot dette. 

Moms på boliger må fjernes, lånerenta må reguleres ned og husbankens lånevilkår må 
forbedres slik at en ny 3-roms leilighet ikke gir større bokostnader enn 25% av en 
gjennomsnittlig industriarbeiderinntekt. 

RV går inn for at Oslo kommune og staten skal samarbeide om å bygge billige utleie
boliger for vanlige folk. Det er riktig bruk av noen av statens overskuddsmilliarder. 

RV kommer på Stortinget også til å foreslå at staten og Oslo skal bygge 1000 nye fast
prisboliger for unge folk i etableringsfasen, hvert år i de kommende ti årene. Denne 
ordningen har virka bra i København i lang tid. Da må det offentlige betale en stor del av 
byggekostnaden. De som skal bo, får kjøpe til fast pris, for eksempel 200 000 kroner for 
60 kvm. Når de flytter, må de selge til samme pris, justert for inflasjon. Dette vil være en 
. form for selveierboliger med prisregulering. 

Kostnadene ved den helt nødvendige _byfornyelsen må bæres av gårdeier og det 
offentlige, og ikke av den enkelte beboer som i dag. Hvis ikke blir de rehabiliterte leilig
hetene for dyre for de opprinnelige beboerne. 

En stemme til RV er en stemme for 
et rettferdig boligmarked. 
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NEI TIL SKOLEPENGER - JA TIL GRATIS SFO 

RV mener et godt, gratis SFO-tilbud til alle og gratis barnehager er like sjølsagt som gratis skole. 

I Oslo har SFO(skolefritidsordnings)-tilbudet både ulik pris og ulik kvalitet på skoler som ligger et 
steinkast fra hverandre. Foreldrebetalinga har siste halvår variert fra 600 kroner til 1950 kroner. 
Foreldrebetalinga på SFO er en skjult subsidiering av skolebudsjett som ikke holder. 

Da skole for 6-åringane ble innført, var det en forutsetning at det skulle finnes et SFO-tilbud for alle 
som ønsker det. SFO er viktig for lek, sosial kompetanse, integrering og språkopplæring. I dag 
finnes ikke dette tilbudet for alle. Loven krever SFO i hver kommune, men ikke på hver skole. Loven 
setter ingen maksgrense for foreldrebetaling, og dårlig kommuneøkonomi velter mesteparten av 
utgiftene over på foreldrene. 

RV mener at SFO og barnehager skal være et godt tilbud til alle barn, gratis, og betalt av staten. 

Dyre kommunale ordninger med for få ansatte åpner for bedre private løsninger for de som har råd 
til å betale. Gode barnehager og skolefritidsordninger er billig forebyggende barne- og ungdoms
arbeid, og nødvendig for å sikre kvinners mulighet til å være yrkesaktive. 

RV mener alle barn har rett til et godt, gratis barnehagetilbud. I dag er norske barnehager de dyreste 
i Norden. Sverige har vedtatt en makspris for foreldrebetaling på vel 1100 kroner. 

RVs KRAV TIL BARNEHAGE OG SFO: 

* Som skritt på vegen til gratis barnehage/SFO for alle: makspris på 750 kroner i måneden. 
• Inntektsgradering - gratis for de familiene som har bruttoinntekt under 250.000 kroner. 
• Samordna søskenmoderasjon: halv pris for barn nummer to, en tredel for nummer tre. 
• Individuell rett til barnehageplass for alle barn fra 6 måneder, SFO-tilbud til alle barn i 

alderen 6-9 år 
• En styrking av barnehagelovens bestemme/ser, slik at kommuner ikke får anledning til å 

slå sammen flere barnehager til en enhet under en bestyrer, eller svekke kvaliteten på 
barnehagene på andre måter 

En stemme til RV er en stemme til 
gratis barnehage og SFO til alle 
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FORSVAR RETTSIKKERHETEN TIL MINORITETENE 

"Utlendinger kommer til Norge med kriminalitet og vold i bagasjen, demokratiet må beskyttes mot 
kriminelle utlendinger", hevdes det ofte i mediadebatten. RV awiser dette bildel. Det er verken 
'typisk norsk' å være lovlydig, eller 'typisk utenlandsk' å være kriminell. Kriminalitet begått i Norge 
må sees på bakgrunn av norske samfunnsforhold, ikke som medbrakte kulturelle egenskaper. 

Det store flertallet av personer med innvandrerbakgrunn er ikke i konflikt med loven. Likevel blir hele 
folkegrupper hengt ut på grunn av forbrytelsene til enkeltpersoner. Særlig ungdommer opplever 
dette på kroppen. Ungdommer med mørk hud blir utsatt for et helt annet kontrollregime enn annen 
ungdom. Spesielt i Oslo har politiet en gjennomført diskriminerende politikk, ved å systematisk 
stoppe tilfeldig valgte innvandrere for ransaking og ID-sjekk. Dette gir nødvendigvis en høyere opp· 
klaringsproseni på lovbrudd begått av mennesker med minoritetsbakgrunn. RV kaller det særegne 
kontrollregimet og den ulike straffemoralen over for minoriteter for strukturell rasisme. 

Ungdom med synlig minoritetsbakgrunn utsettes for et helt annet kontrollregime enn annen 
ungdom. Spesielt i Oslo har politiet en gjennomført diskriminerende politikk, ved å systematisk 
stoppe tilfeldig valgte innvandrere for ransaking og ID-sjekk. Dette gir nødvendigvis en høyere opp
klaringsprosent på lovbrudd begått av mennesker med minoritetsbakgrunn. RV kaller det særegne 
kontrollregimet og den ulike straffemoralen over for minoriteter for strukturell rasisme. 

• RV vil bekjempe kriminaliseringen av minoritetsgrupper. Det er individer som begår for
brytelser, ikke hele folkegrupper. Spesielt fordømmer vi trakasseringen av innvandrer· 
ungdom. Mange er født og oppvokst i Norge, og føler seg langt fra som "utlendinger". 

NEI TIL TILLEGGSSTRAFF 

Strengere straffer, krever Frp og andre partier. Men straff forebygger ikke lovbrudd. Kriminalitet er et 
produkt av samfunnet vi lever i. For å fjerne årsakene til kriminalitet må vi endre samfunnet. Også 
på dette området blir minoritetene diskriminert. Etter endt fengselssoning har norske straffedømte 
gjort opp for seg. Men ikke de med minoritetsbakgrunn. De risikerer en tilleggsstraff- utvisning. 
Også utenlandske borgere som bor fast i landet kan utvises dersom de er straffet med fengsel i mer 
enn tre år. 

* RV ønsker å forebygge lovbrudd på den eneste måten som nytter: flere og bedre tiltak for å 
bedre unges levekår, og særlig for ungdom med minoritetsbakgrunn. Det er dem som i dag 
kommer dårligst ut, spesielt på områder som utdanning og arbeidsliv. 

En stemme til RV er en stemme mot 
diskriminering av minoriteter. 
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