
øs 
sykehus-
politikk 

Fylkespartiene Høyre, Frp, Ap, SV, KrF, 
SP og Venstre har lagt ned den medi
sinske akuttfunksjonen ved sykehu
sene i Sandefjord og Horten og den 
ortopediske avdelingen ved Horten 
sykehus. Dette har gitt oss færre syke
hussenger i det mest sykesengfattige 

@ Rød Valgallianse vil 

■ RV vil arbeide for å gjenreise 
den folkevalgte styring av våre 
sykehus. 
■ RV vil gå imot nedbyggingen 
av våre lokalsykehus og arbeide 
for fortsatt fullverdig drift ved 
lokalsykehusene i Larvik, 
Sandefjord og Horten. 
■ RV vil øke antall sykehus
senger vesentlig, for slik å fjer
ne alle korridorpasienter. 
■ RV vil styrke bemanningen 
på våre sykehus og forenkle 
administrasjonen til fordel for 
det pasientrettede arbeid. 
■ RV vil styrke ambulansekapa
siteten og ambulansekvaliteten. 
■ RV vil gå imot privatisering 
av sykehus og omgjøring til 
aksjeselskap. 
■ RV vil bedre den statlige 
finansiering av sykehusene for 
slik å fjerne sykehuskøene. 

fylket i landet, et dårligere sykehustil
bud i Vestfold og skandaløse forhold 
ved Sentral-sykehuset i Tønsberg -
med store støyplager fra byggearbei
der, et stort antall korridor-pasienter, 
for stor arbeidsbelastning for de ansat
te og for høy terskel for innleggelse. 

Stortingspartiene Høyre, Frp og Ap 
har med støtte fra flertallet i fylkes
tinget i Vestfold vedtatt å overføre 
sykehusdriften fra fylkene til statsfore
tak. Slik fratas fylkes- og stortingspoli
tikerne styringen av sykehusene og 
profesjonelle styrer overtar sykehus
driften. Slikt profesjonelt sykehusstyre 
har vi allerede i Vestfold og dette har 
ført til et dårligere sykehustilbud og 
dårligere innsyn i avgjørelsesproses
sene for presse, publikum og politi
kere. Vi har fått færre sykehussenger 
og sykehusene i Vestfold drives med et 
stadig økende underskudd. 

Beregnet underskudd ved sykehu
sene i Vestfold er i år foreløpig 55 mil
lioner. Staten har gitt klare signaler 
om at fylkene selv må dekke sykehu
senes underskudd i 2001. Dette betyr 
at det antagelig må kuttes kraftig i det 
reduserte sykehustilbudet nå i høst og 
at det er fare for at også det videregå
ende skoletilbudet må reduseres for å 
balansere budsjettet. 

Slik gir storting og fylkesting oss et 
ennå dårligere sykehustilbud, den fol
kevalgte styring forsvinner til fordel 
for profesjonelle styrer og det er i til
legg fare for at den videregående skole 
blir skadelidende på grunn av slik 
skandaløs sykehuspolitikk. ■ 
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- Ta fra de 
rike og gi 
til de fattige! 
Kristine Nybø og Alf Henriksen har 
tatt en liten prat om den nye FN-rap
porten som rangerer Norge som ver
dens beste land å bo i for de rike og 
velfødde, men som samtidig peker på 
at klasseskmene har økt kraftig de siste 
ti år. 

Kristine: Hør hva FN-rapporten sier 
Alf; Det har vært en markant økning i 
forskjellen mellom rike og fattige i 
Norge de siste ti årene. I Danmark blir 
klasseskillene mindre, mens forskjel
len mellom fattig og rik i Norge nå er 
større enn i Slovakia, Ungarn og 
Østerrike. 

Alf: Ja det er vanvittig at staten og 

@ R.ød Valgallianse vil . 
RV vil forsvare og forbedre 

det norske velferdssamfunnet. 
RV vil gå imot privatisering 

og konkurranseutsetting av det 
offentlige velferdstilbudet. 
■ RV vil øke de statlige over
føringene til barnehager, barne
vern, skoler, sykehus, sykehjem, 
psykiatri og rusomsorg - slik at 
de uverdige køene forsvinner og 
det etableres et likeverdig og 
gratis velferdstilbud som dekker 
samfunnets reelle behov. 
■ RV vil flytte ressurser fra 
offentlig administrasjon til 
offentlig tjenesteyting. 
■ RV vil fjerne skatten på lave 
inntekter, redusere skatten på 
vanlige inntekter og øke skatten 
på høye inntekter. 
■ RV vil øke skatten på kapital 
og aksjeutbytte. 
■ RV vil fjerne alle egenande
ler i helsevesenet og slik fjerne 
all skatt på sykdom. 
■ RV vil øke inntektene for 
minstepensjonister, trygdede, 
sosialklienter, arbeidsledige, 
enslige forsørgere og lavtlønne
de. 

RV vil forsvare dagens syke
lønnsordning. 
■ RV vil bygge et velferdssam
funn også for de tynnkledde. 
■ RV vil ta fra de rike og gi til 
de fattige. 

'' Jens 
Stoltenberg 
burde slå 
seg sammen 
med Jan 
Petersen 
og kalle 
partiet for 
Apehøire. 

Alf Henriksen 

«Røkke-kapitalen» vasser i penger lene mellom kvinner og menn i Norge. 
mens arbeidsledige, uføre, enslige for- I 1999 tjente menn i gjennomsnitt 63% 
sørgere og minstepensjonister synker mer enn kvinner. 
ned i stadig større fattigdom. 

Kristine: Jeg synes det er skammelig 
at det er Arbeiderpartiet som er 
hovedarkitekten bak denne utviklinga. 
Tidligere var det Carl I Hagens parti 
som levde høyt på mobbing av svake 
grupper, men nå er det jo Ap som 
mobber sosialhjelpmottagerne og syr 
puter under armene på storkapitalen. 

Alf: Ja, etter krigen bygde arbeiderbe
vegelsen opp velferdsstaten, men nå 
går Ap hånd i hånd med Høyre og byg
ger ned velferdstilbudet. Jens Stolten
berg burde slå seg sammen med Jan 
Petersen og kalle partiet for Apehøire. 

Kristine: Apehøire! Den var god! Ja 
det er jo bare egoistiske apekatter som 
kan greie å øke avgiftene, bygge ned 
velferdstilbudet og øke klasseskillene i 
verdens rikeste land! 

Alf: Og i tillegg øker inntektsforskjel-

Kristine: Var det ikke Gro Harlem 
Brundtland som var så stolt av 
Arbeiderpartiets kvinne-politikk og 
som sa at det var typisk norsk å være 
god? 

Alf: Nei, nå er typisk norsk å være 
egoistisk og sjølgod. Pengemakta har 
tatt styringa i staten og i de store parti
ene. Derfor har verdens rikeste land 
fattige kommuner, lange helsekøer og 
skatt på sykdom samtidig som staten 
og storkapitalen drukner i penger. 

Kristine: Ja og gamle, sjuke folk lig
ger hjemme aleine uten tilsyn og pleie 
og de som er så heldige at de får en 
plass på sjukehjem må legge seg før 
Dagsrevyen - med full bleie! 

Alf: Ja, Jens og Jan skulle fått seg ei 
uke hver på sjukehjem uten tannpuss 
og bleieskift! Det hadde vært voksen
opplæring å få vett av! ■ 

RV: Med folk - mot makta 
RV er et sosialistisk parti som kjemper 
for en verden i økologisk balanse, en 
verden uten nød, undertrykking, 
utbytting og rasisme - en verden hvor 
menneskenes grunnleggende behov 
og ikke jakten på profitt styrer pro
duks jo nen. 

RV er annerledes enn de andre par
tiene hva gjelder både politikk og 
arbeidsform. RV vil at folk skal organi
sere seg og slåss for sine rettigheter og 
ikke overlate den politiske kampen til 
de politiske partier. RV vil jobbe sam
men med og støtte de kampsakene 
som reises av fag-, miljø-, kvinne- og 
den antirasistiske bevegelsen. 

RV er mot den markedsliberale 
politikken og den aktive EU-tilpas
ninga som utøves av de tre største høy
repartiene; DNA, Høyre og Frp. 
Samtidig som kapitalen lever i et skat
teparadis og utenlandsinvesteringene 
er rekordstore, øker klasseforskjellene 

i nye Norge. Framfor å bruke oljerik
dommene til å fornye og forbedre vel
ferdssamfunnet og satse på utdanning 
og kollektivtrafikk legges forholdene 
til rette for forurensende privatbilisme 
og tvilsomme aksjekjøp i utlandet. 
Framfor å bruke oljeinntektene til å 
redusere klasseskillene i Norge bygges 
det opp et enormt oljefond som vil bli 
brukt til å fremme norske kapitalisters 
utsuging av andre land. 

RV er aktive motstandere av det 
vanvittige, kapitalistiske verdenssyste
met som hvert år lar 30 millioner men
nesker dø av sult samtidig som over
produksjon av mat og andre mer eller 
mindre nødvendige varer ødelegger 
naturen i dramatisk omfang. RV vil 
bruke deler av oljefondet til å ettergi 
fattige lands gjeld til Norge og til å 
utjevne forskjellene mellom fattige og 
rike land. ■ 
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Den globale kapitalismen 

Motstandsbevegelsen vokser seg sterk! 
Globalisering = 
Global kapitalisme 
På 1990-tallet var «globalisering» et 
nyord og et motetema. I vide kretser 
var det også et honnørord. Men globa
liseringsprosessen drives fram av kapi
talistiske profittinteresser. 

I den globaliserte økonomien domi
nerer de transnasjonale selskapene. Av 
de 100 største økonomiske enhetene 
er 49 stater og 51 private selskap. 

Med globale datanettverk flyter 
spekulasjonskapitalen i enorme meng
der - 1800 milliarder dollar krysser 
landegrensene hver dag. 95% av val
utatransaksjonene er kortsiktige, og 
har ingen annen hensikt enn lettvint 
profitt. Pengeøkonomien blir frikoblet 
fra realøkonomien. Midler fra de store 
fondene (olje-, kraft-, pensjons- og spa
refond) sprøytes inn i økonomien for å 
holde spillet gående, men før eller 
siden sprekker såpebobla. 

Under den globale kapitalismen vil 
markedsliberalismen rydde unna alle 
hindrene for kapitalens ekspansjon -
det være seg miljøhensyn, nasjonal 
økonomisk styring, offentlige velferds
ordninger eller lokal kultur. 

Samler sine egne motkrefter 
Den globale kapitalismen skaper sine 
egne motkrefter. Fagforeninger i 
multinasjonale konsern finner ut at de 
må samarbeide på tvers av landegren
sene for ikke å spilles ut mot hveran
dre. Miljøorganisasjoner mot global 
oppvarming må også samordne seg 
globalt. Den moderne data- og teletek
nologien som har gjort den internasjo
nale spekulasjonsøkonomien mulig, er 
også et effektivt redskap for å lage 
nettverk mellom dem som slåss mot 
ulike sider av den globale kapitalis
men. 

Den globale motstanden 
manifesterer seg 
De rike statenes regjeringer har skapt 
en rekke institusjoner og organisasjo
ner som er pådrivere i den markeds
liberalistiske globaliseringsprosessen: 
WTO, Verdensbanken, Pengefondet og 
GB-toppmøtene er de viktigste globalt, 
EU regionalt. 

WTO-toppmøtet i Seattle ble et 
vendepunkt. Da var protestene så 
omfattende og velorganiserte at utsen
dingene måtte reise hjem med uforret
tet sak. Siden er alle de internasjonale 
toppmøtene blitt møtt omfattende 
motdemonstrasjoner og alternative 
forum som viser at en annen utvikling 
enn den markedsliberalistiske er 
mulig. 200-300 000 demonstrerte mot 
GB-toppmøtet i Genova i sommer. 
Tusenvis av grasrotorganisasjoner fra 

' ' Den globale 
kapitalismen 
møter oss 
i det daglige 
når skoler blir 
nedlagt fordi 
oljepengene 
skal brukes til 
internasjonal 
spekulasjon 
eller når 
sjukehjem 
eller buss 
skal privati
seres. 

120 land var samlet i Porto Allegro i 
januar, for å slå fast at «verden er 
ingen handelsvare» og «en annen ver
den er mulig». 

Foreløpig har media fokusert mest 
på gatekamper mellom politi og en 
mindre andel demonstranter, men det 
kan ikke skjules at stadig flere tar del i 
den nye motstandsbevegelsen mot den 
globale kapitalismen - eller for globa
lisering nedenfra, om en vil. 

Attac - hurtigvoksende 
folkebevegelse 
Attac var i utgangspunktet en fransk 
organisasjon (Association la taxation 
des transactions financieres pour l' ai
de aux citoyens, - dvs. Foreningen for 
beskatning av finanstransaksjoner for 
å bistå borgerne). Attac har satt seg 
som mål å «bryte den enstemmige lov
prisningen av nyliberalismen og lete 
etter alternative løsninger». Attac er 
på tre år ikke bare blitt en stor suksess 
i Frankrike, men har opplevd en· rask 
knoppskyting over store deler av ver
den. I Europa er den uten tvil den ras
kest voksende folkebevegelsen, og fra i 
sommer er det organisert Attac 
Norge. 

Tobinskatt 
I 1972 foreslo James Tobin, Nobel
prisvinner i økonomi, å innføre en 
avgift på 0,1% på all kortsiktig valuta
handel. Attac har gjort Tobinskatt til 
en hovedsak. Spekulasjonsprofitten 
kommer fra et enormt antall transak
sjoner som tar sikte på å skumme flø
ten av marginale endringer i valuta- og 
aksjekurser. En ørliten Tobinskatt vil 
være nok til en kraftig begrensning av 
den internasjonale spekulasjonskapita
len, og styre mer av investeringene 
over til nyttig produksjon. En avgift på 
0, 1 % vil innbringe statene nærmere 
100 milliarder dollar årlig - som kan 
brukes til å styrke velferdsstaten. 

Front mot Bush-USA 
Med Bush som president ser «alle» at 
det er oljeselskapene og rustningsin
dustrien som styrer i den eneste super
makta. Bush er betalt for å si nei til 
Kyotoavtalen i sin mest utvannede 
form. Han setter ny fart på opprust
ningen gjennom sitt nye rakettforsvar. 

Tenke globalt - handle lokalt 
Motstanden mot den globale kapitalis
men kan ikke reduseres til demonstra
sjoner mot toppmøter. Den globale 
kapitalismen møter oss i det daglige 
når skoler blir nedlagt fordi oljepeng
ene skal brukes til internasjonal spe
kulasjon eller når sjukehjem eller buss 
skal privatiseres. Vi må tenke globalt 

■ Innføre avgift på kortsiktige 
valutaspekulasjoner (Tobin
skatt)! 
■ Slette all U-landsgjeld - uten 
betingelser om mer markeds
liberalisme! 
■ En norsk klimapolitikk som 
verden tåler: Mindre oljeutvin
ning, nei til gasskraftverk, 
utbygd og billig kollektivtrafikk! 
■ Oljefond til utdanning, 
infrastruktur og velferd - ikke til 
internasjonal våpenindustri og 
porno! 
■ Forsvar av velferdsstaten 
mot privatisering - nei profitt 
på lillebror og bestemor! 
■ Nei til EU - Norge ut av WTO 
og EØS! 
■ Nei til USAs nye opprustning 
og nye bombekriger - Norge ut 
av NATO! 
■ Arbeidere og undertrykte 
i alle land - foren dere! 

og handle lokalt. Men også motsatt: 
Når vi handler lokalt gir det perspektiv 
å vite at dette er en del av en felles 
internasjonal motstandskamp. Og 
dette er også målet for den sosialismen 
RV slåss for: En internasjonal sosia
lisme som sikrer livsmiljøet og en plan
messig sosial utjamning i hele verden, 
men hvor de fleste avgjørelsene tas av 
flertallet i lokalsamfunn og på arbeids
plasser. 

Angår stortingsvalget 
RVs perspektiv er dette: Når de viktig
ste avgjørelsene tas av Esso eller EU 
føler folk seg maktesløse. Motglobal
iseringsbevegelsen vil utvikle seg 
enten vi vil eller ikke. Enten greier ytre 
høyre å fiske i rørt vann med sin frem
medfiendlighet - eller så greier vi å 
utvikle en solidaritet mellom vanlige 
folk, hvite som svarte, mot dem som 
lar profitten styre alt. Bare de som for
står og handler etter dette fortjener å 
bli folkevalgte. 

JØRN MAGDAHL 
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Stem Alf Henriksen inn på Tinget! 
Alf Henriksen er født i 1946 og har 
jobba på kaia i Horten siden 1972. Alf 
ble valgt inn i Horten bystyre i 1979, i 
Borre kommunestyre i 1987 og i 
Vestfold fylkesting i 1995. 

Alf har deltatt i en lang rekke uten
omparlamentariske aksjoner og var 
svært aktiv i Aksjonskomiteen for 
Horten sykehus og i kampen mot 
norsk EU-medlemskap. 

Hvis Alf Henriksen blir valgt inn på 
stortinget vil han fortsatt jobbe for å 
forsvare og forbedre det norske vel
ferdssamfunnet, redusere klasseskil
lene og jobbe for økt likestilling 
mellom mennesker av forskjellig 
kjønn og etnisk tilhørighet. 

Hvis Alf Henriksen blir valgt inn på 
stortinget vil han fortsatt jobbe for å 
holde Norge utenfor EU og for å bidra 
til reduserte forskjeller mellom rike og 
fattige land gjennom bl.a. å ettergi fat
tige lands gjeld til det nyrike Norge og 
gjennom å innføre en internasjonal 
avgift på valutatransaksjoner (Tobin-

RVs første
kandidat 
i Vestfold, 
Alf Henriksen. 

skatt) - som kan brukes til å utvikle og 
støtte verdens fattigste land. 

Hvis Alf Henriksen blir valgt inn på 
stortinget vil han fortsatt jobbe for en 
verden i økologisk balanse, for å redu
sere all forurensing og for å redusere 
bruken av privatbil til fordel for opp
bygging av et il<ke forurensende kol
lektivtrafikktilbud. 

Hvis Alf Henriksen blir valgt inn på 
stortinget vil han bekjempe stortings
politikernes privilegier og jobbe aktivt 
for å utvikle og forbedre kontakten 
mellom politikere og velgere. 

Hvis Alf Henriksen blir valgt inn på 
stortinget vil han jobbe for å beholde 
og videre-utvikle det offentlige tjenes
tetilbudet i Norge generelt og Vestfold 
spesielt, jobbe spesielt for å moderni
sere og effektivisere jernebanetilbudet 
i Norge generelt og i Vestfold spesielt, 
sikre almuen tilgang til større deler av 
den norske kysten og bekjempe alle 
former for diskriminering av kvinner, 
barn, innvandrere, funksjonshemme-

de, syke eldre og alle andre grupper 
som i dag ikke behandles like godt som 
den hvite, velutdannede, rike, velta
lende mann. ■ 

1. Alf Henriksen, Borre 
2. Kristine Nybø, Tønsberg 
3. Jørn Magdahl, Nøtterøy 
4. Mette Lundby, Sandefjord 
5. Jørn-Tomas Larsen, Larvik 
6. Åshild Uglem, Nøtterøy 
7. Solvei Beate Røsok, 

Tønsberg 
8. Per Jørgensen, Sandefjord 
9. Gunn Hjertenes, Andebu 

10. Terje Randem, Borre 
11. Gunnar Aaslie, Holmestrand 

12. Maria Holtung, Borre 
13. Ivar Johansen, Tjøme 

Stjeler lærebøker og gir til de fattige! 
Rød Ungdom - som er Rød Valgallian
ses ungdomsorganisasjon - går nye 
veier for at elevene i videregående 
skole skal få gratis lærebøker. Om ikke 
staten gjør lærebøkene gratis vil Rød 
Ungdom sjøl gjøre dem gratis tilgjeng
elige på nettet. 

For snart et år siden ga Rød Ung
dom staten frist fram til skolestart i 
høst for å sikre gratis lærebøker. I det 
året som har gått har Rød Ungdom 
organisert dugnad for å scanne 
bøkene, slik at det skal bli mulig å 
legge dem ut på nett. I sommer har 
Rød Ungdom gjentatt truslene om å 
legge ut bøkene gratis og har fått stor 
oppslutning i en underskriftsaksjon. 
I skrivende stund er det for tidlig å si 
om du allerede kan finne bøkene på 
internett når du leser dette. 

Bakgrunnen for aksjonen er at ele
vene årlig må betale fra ca. 3000 kr. (på 
allmennfag) til 10 000 kr. (på enkelte 
yrkeslinjer) for lærebøkene, til tross 
for at det heter i Lov om videregående 
opplæring at videregående utdanning 
skal være gratis. Ungdommen har mis
tet tålmodigheten med partienes 
manglende vilje og evne til å følge opp 
egne valgløfter - og tror ikke det skjer 
noe før den handler sjøl. 

Aksjonen har naturlig nok møtt 
motbør fra lærebokforfattere (og for
lag), som er redd for inntektsgrunnla
get sitt. Det er derfor viktig å under
streke at den retter seg mot Staten -
og at Staten ved å etterkomme kravet 

RVs andre
kandidat 
i Vestfold, 
Kristine Nybø. 

om gratis lærebøker også sikrer rettig
hetene til forfatterne. 

Aksjonen blir gjennomført for å få 
gratis lærebøker og ikke ut fra en ide 
om at lærebøker som er lagt ut elek
tronisk kan erstatte de trykte bøkene 
på varig basis. 

Ved forrige valg ville Unge Høyre 
ordne gratis lærebøker gjennom å 
gjøre dem fulle av reklame. RV er helt 
mot dette. Skolene skal være fristeder 
fra reklamepushing og kjøpepress som 
møter oss nesten overalt ellers. 
Reklamesponsing åpner for at selve 
innholdet i lærebøkene kommer 

under udemokratisk press. Dessuten er 
ikke reklamen gratis, men blir betalt 
av forbrukerne sjøl. 

Kravet om gratis skole er like aktu
elt i grunnskolen hvor ulike typer av 
egenandeler blir stadig mer utbredt. 
Høyre snakker mye om skatte- og 
avgiftslettelser, men står sjøl for at den 
offentlige skolen skal finansieres 
gjennom økte egenandeler - som øker 
forskjellen på elever fra familier som 
har råd - og familier som ikke har flust 
av penger. ■ 

KRISTINE NYBØ 

Høyres skolepolitiske valgflesk 
Hos noen har det av mystiske grunner 
festet seg et inntrykk av at Høyre vil 
satse på den offentlige skolen - enda 
partiet vil skjære ytterligere ned på de 
fra før for små overføringene det skal 
drives skole for i kommuner og fylkes
kommuner. 

Det Høyre/FrP-styrte Nøtterøy kan 
stå som eksempel på hva høyresidas 
«satsing» på skole er verdt i praksis. 
I forrige kommunestyreperiode var 
det et sterkt foreldreengasjement for 
en bedre skole på Nøtterøy. Det førte 
til at partiene gikk sammen om en 
plan for storsatsing på utbygging og 
opprusting av skolene. Den siste brik
ken som falt på plass i debatten om 
skoleplanen var et NEI til skolenedleg-

gelser. Alle partiene gikk til valg på 
planen og Høyre sikret seg fortsatt 
makt gjennom å utstede kraftige 
garantier for at planen skulle gjen
nomføres. Men halvannet år etter var 
skolesatsingen blitt «for dyr». Kom
munen som i mellomtida hadde solgt 
kraftaksjer for en halv milliard kroner 
hadde ikke lenger råd! 

Den 27. juni vedtok kommunestyret 
å legge ned Bergan skole. Isteden blir 
det storskole. Mange i Bergan krets 
lover at de ikke skal glemme Høyres 
løftebrudd ved neste kommunevalg, 
men i mellomtida er det fare for at 
Høyre greier å bløffe seg inn i regje
ringa med sin skolepolitikk - og utløse 
et nytt skred av skolenedleggelser. ■ 
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