
Lurer du på om du skal stemme SV eller RV? Tror du at det ikke vil merkes om RV kommer tilbake 
på Stortinget? Vi lover ingen revolusjon , men vi lover at du vil merke forskjell med RV på Tinget. 

VI LOVER DEG SOM STEMMER RV EN REPRESENTANT 

* som aldri vil støtte NATO i en angrepskrig 
* som konsekvent slåss mot EU og for utmelding av EØS 
* som ikke vil støtte norske medlemskap i WTO 
* som aldri vil endre sin egen politikk for å inngå regjeringssamarbeid 
* som alltid vil og tør tale makta midt i mot 
* som ikke vil kaste bort tida si med å gå i slottsmiddager 
* som ikke vil godta at det skal finnes fattige barn eller voksne i Norge 
* som vil fjerne alle egenandelene i helse og hjemmetjenestene 
* som ikke vil at norske pensjoner skal betales med utbytting av 3. Verden 
* som vil bruke oljepengene til verdiskaping i Norge og i de fattige landene 
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Ved forrige stortingsvalg mistet RV 
og Erling Folkvord sin plass på 
Stortinget. Vi manglet 600 stemmer. 
Den eneste måten å sikre RV en 
plass på Stortinget er å stemme RV. 

Det er ikke nok å tenke at det 
ville være bra med RV på 
Stortinget. 

Den udemokratiske utestenginga av 
RV fra partilederdebatten fredag 7. 
september vil bidra til å endre valg
resultatet. Det betyr at det er større 
grunn en noen sinne til å stemme 
RV. 

En stemme til RV gir RV en mulig
het til å komme tilbake på Stortinget 
og vil styrke venstresida i norsk 
politikk. 

Oslo RVs liste til Stortingsvalget 

1: Aslak Sira Myhre, partileder 
2: Sigrid Angen, student 
3: Erling Folkvord, miljøarbeider 
4: Ana L6pez, spesialpedagog 
5: Hannah Helseth, student 
6: Chris Hartmann, kommunal saks

behandler/teknisk tegner 
7: Leyla Algiinerhan, sykepleier 
8: Kanapathipillai Sivarajah, fiskerirett

leder 
9: Claus Jervell, student/organisasjons

arbeider 
10: Tove Rydning, forbuF1dssekretær 
11: Lars Johnsen, 2. nestleder, Norsk 

Transportarbeiderforbund 
12: Gjertrud Eggen, førskolelærer 
13: Anita Hanebo, trykker 
14: Vera Michaelsen, programleder 
15: Elling Borgersrud, gateparlamentarist 
16: Kristin Førde, journalist 
17: Guri Mugaas, studeAt 
18: Ebba Wergeland, lege 
19: Olaf Svorstøl Sierraalta, seksjonssjef 
20: Trond Kirkvaag, programsekretær 
21: Harald Stabell, advokat 

www.pdf-arkivet.no (2020)




