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Rød Valgallianses mål er en gjennomgripende endring av hele samfunnet. Vi mener 
dette er helt nødvendig, for i likhet med mange andre ser vi at ressurser og rikdom
mer er fundamentalt ulikt fordelt mellom forskjellige samfunns- og folkegrupper, 
mellom regioner og stater og mellom kvinner og menn. RV mener at det er mulig å 
forandre på disse forholdene. Skal dette skje må folk ha makt til å bestemme mer 
over sine egne liv. Vi kaller denne gjennomgripende samfunnsendringen for en 
sosialistisk revolusjon; en omveltning som vil føre til at folk får større innflytelse over 
sine egne liv, over sitt eget nærmiljø og over samfunnet generelt. Vi arbeider for et 
sosialistisk folkestyre. Derfor vil vi være med å skape et samfunn der menneskene 
aktivt tar del i et demokratisk fellesskap hvor en får kontroll over egne ressurser og 
egen verdiskaping. Hensynet til mennesker og miljø må bli satt først. 

Et slikt langsiktig mål får også mye å si for måten vi arbeider på med konkrete enkelt
saker i dag. Vi har som målsetting i det daglige arbeidet å sette lojaliteten overfor folk 
flest først. 

Kapitalismen er i seg selv udemokratisk: De som har mest penger bestemmer mest, 
og ønsker en utvikling av samfunnet som gagner dem selv. Derfor er det umulig å 
skape et rettferdig samfunn innenfor et kapitalistisk system, som det vi har i dag. Men 
det er mulig å arbeid for at folk ikke skal få det verre, men bedre enn de har det i dag. 
I kommunestyrer, i fylkesting, og i aksjoner vil vi derfor kjempe sammen med folk for 
at deres hverdag skal være så god som overhode mulig. RV vil være på parti med 
folk mot makta. Vi mener at pengene finnes, at en kan foreta konkrete ompriori
teringer slik at folk, ikke kapitalens behov er det som settes først. For at dette synet 
skal slå igjennom er vi avhengig av folkelige bevegelser utenfor kommunestyrene. RV 
vil gi disse bevegelsene en stemme i kommunestyrer og fylkesting. 
En annen verden er mulig - og nødvendig! 
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Over hele landet kjemper foreldre, lærere og elever for skolene sine. Skolens viktigste opp
gave er å overføre kunnskap mellom generasjoner. Det er viktig at skolen har et stim
ulerende og inkluderende læringsmiljø som oppmuntrer elevenes skaperkraft, kreativitet og 
nysgjerrighet. Skolen skal være en arena hvor barn lærer samhandling, og å samarbeide 
med andre barn og voksne. Men skal skolen fungere slik vi vil, må vi ha gode skole
bygg, kvalifiserte lærere, nok undervisningstimer, nok skoler og trygge forhold for 
elever, lærere og foreldre. 

Siden 1992 har antallet undervisningstimer blitt kraftig redusert. Erna Solberg og 
Victor Normann kaller dette "effektivisering i offentlig sektor". Vi kaller dette en raser
ing av barns og ungdoms læringsmiljø 
og mulighet til å trives p_å skolen. RV mener at utdanning er et felles, 
St~tens ~anglende økonomiske over- offentlig ansvar. Vi syns privatskoler er 
føringer til norske kommuner rammer • . . . . . . 
skolene hardt. RV kan ikke akseptere en e_n darhg løsnmg, fordi vi vil ha li~ rett 
slik utvikling. Vi vil sammen med elev- til god skolegang for alle, uavhengig av 
og foreldreaksjoner, samt fagforenin- størrelsen på foreldrenes lommebok. 
gene til lærerne forsøke å avdekke hva 
politikken til Regjeringen og Stortinget faktisk innebærer for elevene i grunnskolen. 

Norge er i ferd med å få de mest klassedelte skoleresultatene i Europa*. Det eneste 
som kan motvirke dette er en god offentlig grunnskole, som har nok ressurser til å øke 
antall lærertimer pr. uke, øke innkjøp av lærermidler samt å bygge og pusse opp sko
lene, slik at elevene har gode læringsmuligheter og at lærerne har gode arbeids
forhold . 

'PISA 02 (europeisk undersøkelse av kunnskapsnivå hos skolebarn) 
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RV meiner at alle har krav på et godt og trygt helsetilbod. Vi ønsker ei oppbygging, 
ikkje nedlegging, av norsk helsevesen. Vi vil ha eit godt og planlagt samspel mellom 
dei store sentrale sjukehusa og dei mindre lokale sjukehusa. La små sjukehus gje 
nye behandlingstilbod, bevar og styrk den lokale akuttberedskapen. 

Med Ap og Frp i spissen vedtok Stortinget Sjukehusreforma i 2001. Sjukehusa vart 
statlege føretak. Marknaden skulle rydde opp, skape effektivitet, kvalitet og lønsemd. 
Stortinget sa fra seg den folkevalde kontrollen. Resultatet er at fødeavdelingar og 
akuttberedskap vert lagt ned, med forretningsmessige argument om at dei ikkje er 
lønsame nok. Dette rammer særskilt dei som bur i distriktsnoreg. 

Ein fødsel skjer akutt - same kor planlagd han er. Saman med andre akutte tilstan
dar er fødslar dårlege utgangspunkt for "fritt sjukehusval". Slike "kundar" går til nær
maste sjukehus. Om eit helseføretak legg ned 
eit lokalsjukehus, mister det ikkje "kundar". 
Naboajukehusetffirdei-sålenge"kunden"ove~ 
lever transporten dit. Det gir auka overskat, mens 
folk får dårlegare fødselsomsorg og akutt
beredskap, fordi folks helse blir rein forretning. 
Solidaritet og omsorg vik for butikk! 

Det er folk sitt engasjement og krava dei har stilt 
som har tvunget fram at vi har eit helsevesen. Vi 
trur at dette engasjementet må til om vi vil ha 
tilbake lokalsjukehusa og gjera helsetilbadet til 
folk betre. 

Arbe1darrørsla og kvinne- og sanitets
rørsla kjempa framgangsrikt for folke
,helsa første del av 1900-talet. 
iruberkulosen var "hovudfienden". 
Kampen gjaldt hygiene, hus, 
kosthald, helsetenester og medisin. 
Saman med eldsjeler blant legane 
skapte helselag og sanitets
oreiningar lokalsjukehus med 
ødeavdelingar. Fattige kommuna~ 

fagforeiningar ytte sitt. På hundre 
år vart levealderen nesten dobla! 
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EU kommisjonen har gang på gang erklært at EU har som mål å bli den dominerende 
økonomien i verden. For å nå dette må EU-kapitalen sikre seg bedre vilkår enn sine 
konkurrenter. Derfor bygger EUs lovgivning hovedsakelig på kapitalens premisser 
og på bekostning av arbeiderklassen sine interesser. Med EU-regler i ryggen kan 
pengekreftene herje fritt, og som alltid er det kvinner, ungdommer og innvandrere 
som rammes mest. 

Det norske folk har allerede fått en forsmak på EU-medisinen gjennom EØS-avtalen. 
Med unntak av noen få samfunnsområde som landbruk og fiskerinæring, griper EØS
direktiver inn mer eller mindre overalt: forbudt med differensiert arbeidsgiveravgift (på 
grunn av dette kan en av fire arbeidsplasser i privat sektor forsvinne i de nordligste 
fylkene). Forbudt med Gassforvaltningsutvalget som til 2000 regulerte gassutvinning 
(antatt tap for det norske staten på flere titalls milliarder kroner hvert år). Forbudt med 
kjønnskvotering på høyere stillinger på universiteter. Det er den samme EØS-avtal
en som krever uvettig bruk av tilsetningsstoffer i maten vår, og som truer hjemfall
sretten (loven som sikrer offentlig kontroll over elektrisitetproduksjon). 

Dagens norske regjeringen og den forrige har gjort knefall etter knefall overfor 
kravene fra Brussel. Med noen få unntak har et EU-kåt mediakorps valgt å framstille 
det hele som en uunngåelig nødvendighet. Vi i RV finner vi oss ikke i det! Vi ser ingen 
grunn til å tilpasse det norske samfunnet til de markedsliberalistiske kravene fra 
Brussel. EUs kamp om å erobre verden økonomisk er ikke vår kamp. Vår kamp, i 
allianse med progressive krefter i Norge, i EU og i verden ellers, er fortsatt kampen 
for nasjonal kontroll over naturressurser, for mest mulig styring av det samfunnet vi 
lever i til beste for folk flest i Norge og i verden. 
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Norge er et langstrakt land med viktige naturressurser i nærområdene. Et hoved
poeng for dagens "sikkerhetspolitikk" burde derfor være å forvalte og å beskytte disse 
ressursene, men slik er ikke situasjonen. Det norske militærapparatet innrettes min
dre og mindre på forsvar, og mer og mer på deltakelse i USAs internasjonale angres
kriger. 

Bush-administrasjonens prosjekt er verdenshegemoni gjennom en allianse med det 
USA kaller "de villige". Og Norges regjering er villig. Villig til å sende norske soldater 
som deltakere i USAs kriger. Villig til å utvikle og kjøpe våpen som gjør norske mil
itære nyttige for USA. Villig til å bidra til USA-imperialismens effektivitet. 

Den anti-invasjonskapasiteten som det norske militærvesenet bygde opp etter den 
andre verdenskrig, basert på forsvaret av norsk territorium mot en fremmed angriper 
og et mobiliserbart vernepliktsforsvar, bygges ned. Langtidsmeldinga for forsvaret 
2002-2005 prioriterer et profesjonelt militærapparat som i stor grad basert på vervede 
mannskaper. Disse skal settes inn i intervensjonskriger verden rundt. 

RV går imot å bevilge penger til et slikt militærapparat, og oppfordrer folk til ikke å 
verve seg til slik tjeneste. Medlemskapet i NATO forpliktet Norge til å sende soldater 
til Afghansistan-krigen, og legger et stadig press på Norge om å bidra til USAs okku
pasjoner og feitog. For sosialister og fredsaktivister er derfor mobilisering mot NATO 
i enda større grad enn før en kampsak. 
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I Lov om vidaregåande opplæring , § 3-1, står det: "Opplæringa i offentleg 
vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis". På tross avdette må elevene betale 
bøker og utstyr selv. For elever som tar allmennfag betyr dette utgifter på omtrent 
3.000 kroner årlig , på kokkelinja nærmer prisen seg 10.000 kroner (tall fra 
Elevorganisasjonen). 

Som et resultat av massivt press fra demonstrerende elever har politikere fra alle fløy
er lovet gratis lærebøker de siste valgene. Resultatene har uteblitt. I 2001 ble 100 mil
lioner bevilget til en utlånsordning (dette utgjør bare 1/5 av de 500 millionene 
Utdanningsdepartementet selv har regnet ut at gratis lærebøker vil koste). I 2002 ble 
utlånsordningen trukket tilbake. Igjen går hele regninga til elevene. 

Kravet om gratis lærebøker handler ikke bare om skoleelevers økonomi. Det handler 
om prinsippet om lik rett til kunnskap, som er en av bærebjelkene i et demokrati. 
Derfor kan vi ikke vente på at politikerne skal holde løftene sine. For hvert eneste år 
vi ikke får gratis lærebøker betaler elevene regninga. Det kan vi ikke godta. Høsten 
2001 aksjonerte derfor Rød Ungdom og la skolebøkene på internett til gratis ned
lasting. Våren 2003 var det duket for rettssaken om gratis skolebøker. Rød Ungdom 
ble idømt 25 000 i bot og 100 000 i erstatning til Forleggerforeningen. Rød Ungdom 
anket på stedet. Vi kan ikke godta at en politisk sivil ulydighets-aksjon dømmes slik. 
Rød Valgallanse støtter sin ungdomsorganisasjon i denne kampen, og vil igjen ta 
spørsmålet om gratis skolebøker opp i fylkestingene til høsten. 
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RV skiller seg fra de andre partiene ved at vi har grunnleggende samfunnsendring som mål. Vi jobber 
for et samfunn hvor folk sjøl styrer sine egne liv, et sosialistisk samfunn. 

Vi tror ikke at vi kan forandre verden bare ved å stille til og stemme ved valg, men vi tror vi kan gjøre 
en viktig innsats som betyr mye for folk i deres hverdag. Det gjør vi ved å føre kamper mot skolened
leggelse, for et godt velferdstilbud og mot privatisering ved å være aktive i ko_mmunestyrer og fylkes!-

Vi jobbe~ aktivt i aksjoner og samarbeider med organisasjoner i mange saker, for eksempel i kampen 
for lokalsykehusene og i forbindelse med markeringer mot krigen i Irak. Vår viktigste oppgave er å 
være en stemme for folk flest inn i kommunestyresaler og fylkesting. Vi har ikke posisjoner som mål, 
og vi setter lojaliteten til folk før lojaliteten til alt for trange budsjettrammer. 
Jo flere vi er, jo mer får vi gjort! 

Har du lyst å bli med i Rød Valgallianse? 
Vi har aktive medlemmer og lokallag over hele landet. 
For mer informasjon eller innmelding, kontakt oss på e-post: rv@rv.no, 
eller på telefon 22 98 90 50. 
Se også hjemmesiden vår www.rv.no hvor det står om sakene vi jobber med og hvor du også finner 
det politiske programmet vårt. 
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