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RV SKILLER SEG FRA NESTEN ALLE DE ANDRE PARTIENE VED AT VI 
HAR GRUNNLEGGENDE SAMFUNNSENDRING SOM MÅL VI JOBBER 
FOR ET SAMFUNN HVOR FOLK STYRER SINE EGNE LIV, ET 
SOSIALISTISK SAMFUNN. 

OG VI STØTTER OG DEL TAR ETTER BESTE EVNE I FOLKS KAMP MOT 
KAPITALISMENS GALSKAP, BÅDE I NORGE OG RESTEN AV VERDEN. 

Bush, Sharon og Bondevik: Rovdyra er på tokt. 

Under Bush har USA brukt sin militære overmakt til åpen 
erobringskrig, med 11. september som påskudd. Afghanistan, 
Irak, hva blir det neste? Det dreier seg om olje og makt over 
verden. Og med USA i ryggen farer Sharon stadig mer brutalt 
fram. Mot det palestinske folket, og mot folkeretten. 

Folk flest i Norge er mot både Bush og Sharon, men Bondevik 
sender tropper til Irak og inviterer Sharon til Molde. Grunnen er 
at Norge er en liten imperialistmakt, som både har egne 
(olje)interesser og er lojal overfor stormaktene. Regjeringas 
eneste problem er hvem de skal være mest lojale overfor: 
Washington eller Brussel. 

RV 

- går mot både amerikansk, europeisk og norsk imperialisme, 
enten det er i Midtøsten, på Balkan, eller i Afrika. Og uansett 
om stormaktene presser gjennom "godkjenning" fra FNs 
sikkerhetsråd til sine kriger. 

- krever at norske soldater kalles hjem fra Afghanistan og Irak. 

- slåss for å få Norge ut av EØS og holde oss utenfor EU. 

- går inn for å stille Sharon for retten for krigsforbrytelser, og 
støtter full boikott av Israel. 
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Kapitalen på offensiven 

Storselskapene vil ha mer makt, også i Norge. Derfor bygges 
velferdsstaten ned, og mer og mer privatiseres. WTO og EU 
presser på, og norske politikere følger opp. Televerk, post og 
elektrisitetsverk er tatt, sjukehusene er under angrep. Nå skal 
utdanninga tas. Det gjelder grunnskolen, med trange budsjetter, 
"fritt skolevalg" og ny privatskolelov. Og det gjelder universitetet. 

Stortingsflertallet (inkludert SV) har allerede innført 
"kvalitetsreformen": Nedkorting av studiene, rasjonalisering, nye 
"europeiske" grader, hardere press på studenter og ansatte, 
budsjetter avhengig av studentgjennomstrømning, hardere 
konkurranse mellom universitetene. 

Nå vil Kristin Clemet gå enda lenger. Hun har startet en ny 
utredning av spørsmålet om å gjøre universitetene til "foretak". 
Dette har heldigvis møtt bred motstand fra de ansatte. Clemets 
ideal synes å være amerikanske og australske kommersielle 
universiteter, med full markedstilpasning og hard indre justis. 

RV 

- mener at "kvalitetsreformen" er et angrep på universitetene. 

- støtter studenters og ansattes motstand mot negative 
virkninger av denne reformen, og for bedre økonomiske kår, 
både for universitetet og studentene. 

- støtter oppropet mot å gjøre universitetene til foretak eller 
særlovselskap, og oppfordrer alle ansatte til å skrive under. 

- vil fortsette å slåss i bystyret for at det legges til rette for nok 
og billige studentboliger i samskipnadens regi. 

- vil fortsette å slåss for bedre og billigere kollektivtransport. 
RV arbeider for at kollektivtransporten skal bli gratis. 
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RV trengs i kommunestyrene ! 

RV er et lite parti. Vi får neppe ordføreren verken i Oslo, Bodø 
eller Modum, selv om du stemmer på oss. Men det er heller 
ikke derfor vi stiller. Vi tror ikke vi kan løse de problemene 
kapitalismen påfører folk ved våre plasser i kommunestyrene. 
Men vi er en stemme folk kan bruke når de kjemper mot makta. 

Den norske staten er rik. Og rikfolk i Norge får det stadig bedre. 
Mens kommunene sliter, og velferdsordninger forfaller og 
privatiseres. Folk slåss mot dette over hele landet, de kjemper 
for de lokale sjukehusene, for skoler, fritidsklubber og 
kollektivtransport. Og de trenger RV-folk i kommunestyrene. 

I Oslo har vi et Høyre-byråd som gjør situasjonen ekstra ille. 
RV vil hjelpe til med å kaste Høyre-byrådet. Men vi vil ikke 
fredlyse et DNA/ SV-byråd. Erfaring har vist at de fort blir veldig 
"ansvarlige" overfor rammene fra stat og kapital, når de kommer 
i posisjon. Da trengs et sterkt RV for å min~e om løftene deres! 

I noen kommuner kan RV få mange representanter, i andre en 
eller kanskje ingen. Likevel - enhver RV-stemme er en stemme 
mot kapitalens herjinger. Der vi kommer inn er vi en viktig støtte 
for den kampen folk fører utenfor kommunestyrene. 
Derfor trengs RV - og RV trenger deg ! 

HAR DU LYST TIL Å BLI MED I RØD VALGALLIANSE ? VI HAR 
ALLEREDE EN DEL STUDENTER MED I ARBEIDET I OSLO, MEN VI 

TRENGER LANGT FLERE! 

FOR MER INFORMASJON ELLER INNMELDING, KONTAKT OSS PÅ 
e-POST: rv@rv.no, ELLER PÅ TELEFON 22 98 90 50. 

HJEMMESIDEN VÅR FINNER DU PÅ www.rv.no. DER STÅR DET MER 

OM SAKENE VI JOBBER MED. DER ER OGSÅ PROGRAMMET VÅRT. 
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