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Bruksanvisning 
Du har nå Oslo RVs valgkampavis 
i hånda. I år har vi valgt å vise fram 
politikken vår og hvem vi er i avisformat. 
På denne måten blir det plass til mer 
enn slagord. Verken i løpsedler eller i 
media er det vanligvis plass til å forklare 
bakgrunnen for de standpunktene en har, 
til å snakke om de viktigste veivalgene: 
Hvordan bør samfunnet organiseres? 
Hvem skal bestemme? Hvem skal eie? 
Hvorfor er kommunene så fattige og staten 
så rik? Rød Valgallianse svarer annerledes 
på disse spørsmålene enn alle de partiene 
som sitter på Stortinget i dag. 

Derfor har vi et ekstra stort behov for å 
få snakke ferdig, for å forklare. Vi håper å 
nå deg som også har forstått at det er noe 
galt med «systemet», som har en sterk 
følelse av at den virkeligheten VG, TV2 og 
Bondevik lever i, ikke er din virkelighet. 
Men vi vil ikke bare ha din stemme på 
valgdagen. Dersom du er enig med oss om 
de viktigste tingene, og det kan du faktisk 
finne ut om du er ved å lese denne avisa, 
håper vi at du også vil bli med i RV. 

I valgkampen ellers vil du sikkert få 
haugevis med små glansede trykksaker i 
hendene, der de ulike partiene har skrevet 
«eldre, helse skole, eldre, helse, skole», 
eller «barn og unge, helse, skole, barn og 
unge, helse, skole». Utfra sånne trykksaker 
er det vanskelig å forstå hva som egentlig 
er forskjellen på de ulike partiene. Alle ser 
ut til å være for alle gode ting. 

Reklamebyråene og 
komunikasjonsrådgiverne som partiene 
bruker, sørger for at glade, søte barn, 
smilende eldre og fiffige slagord dekker 
trykksakene. Men de løftene som gis, er 
så lite konkrete at det blir vanskelig å si 
om de faktisk følger dem opp etter valget 
eller ikke. Pene bilder av barn og eldre 
betyr ikke at partiet ikke stemmer for kutt 
i barnehager eller sykehjem når budsjettet 
skal salderes. 

Stikk i strid med den vanlige måten å 
gjøre det på, vil Oslo RV nå altså vise fram 
hva vi står for, konkret og i full bredde. 
Det betyr at du sikkert vil kunne finne et 
enkelt standpunkt eller en formulering 
du er uenig i. Det vil mange som er 
medlemmer av RV også kunne finne. Det 
viktige er om du er enig i hovedsakene, om 
du vil bevege samfunnet i samme retning 
som oss. Og det håper vi du vil ta deg tid 
til å lese avisa for å finne ut. 
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Hva med denne revolusjonen? 

RV er for 
revolusjon. Og 
det er antakelig 
den delen av 
\lår poHtikk som 
er blitt mest 
misforstått. 

Av Aslak Sira Myhre 

Rød Valgallianse er et 
revolusjonært parti. Det skiller oss 
fra alle andre partier og det både 
utfordrer og skremmer makta. 
Derfor er det heller ikke 
overraskende at RV alltid blir spurt 
om dette med revolusjonen enten 
det er valgsending på TV eller 
elever som har fått oppgaven med 
å skrive om RV. Så hva mener vi 
egentlig om dette med revolusjon? 
- Når jeg blir spurt om hva vi 
mener med revolusjon, eller 
«væppna revvolusjon» som mange 
sier, tror jeg det folk lurer på er om 
vi planlegger åta makta i Norge 
gjennom et lags militært kupp. 

Ikke noe kupp 

Svaret på det er enkelt - vi 
hverken planlegger eller vil 
støtte noe slikt. Hvis ei gruppe 
på størrelse med RV gikk ut i 
gatene i Oslo og prøvde å tiltvinge 
seg makta, ville vi vært med å 
slåss mot dem, uansett hvor gode 
hensikter de måtte ha. 
- Likevel så er vi i RV et 

revolusjonært 
parti. Vi 

RVs daværende leder Aslak Sira Myhre poserer sammen med nestlederne Chris Hartmann og Erling 
Folkvord på landsmøtet i 2001. I bakgrunnen et motiv fra den franske revolusjonen. Hva mener egentlig 
RV med dette snakket om revolusjon? 

tror nemlig 
ikke noe som er stort og mektig 
som kapitalismen kan forandres 
gradvis gjennom reformer. All 
erfaring viser at det er systemet 
som forandrer folk, mer enn at folk 
forandrer systemet. Med mindre 
mange går sammen og forandrer 
selve grunnlaget for systemet. 

Formes av systemet 

Se på AUFerne som alltid er langt 
mer radikale enn Arbeiderpartiet, 
de går en og en inn i partiet for 
å forandre det, og de kommer 
fort ut på den andre sida og har 
blitt som partiet. Både Torbjørn 
Jagland, Bjørn Tore Godal og Jens 
Stoltenberg har vært AUF ledere 
med ambisjoner om forandring, 
uten at vi merka noe særlig til det 
når de blei politikere. 
- Sånn er det med kapitalismen og. 
Hvis den skal forandres må folk 

gå sammen om å reise kritikken 
mot den utafra. Nye demokratiske 
organer og nye økonomiske 
institusjoner må bygges sånn at det 
er mulig å avskaffe systemet 
og bygge opp noe nytt. 
Det å være revolusjonær for meg 
betyr to ting: 

1. Rett til å forsvare seg mot vold 
med vold - slik palestinerne gjør i 
dag. Jeg støtter de som kjemper for 
frihet fra undertrykking over hele 
verden, og 

2. Det betyr at jeg ikke tror at 
makta kan forandres innenfra, men 
at det bare er gjennom kamp og 
krav fra folk utenfor maktapparatet 
at du kan påvirke makta. 

En demokratisk hendling» 
Dette skriver vi i vårt 
pnns1pprogram: 

For å innføre sosialismen er det 
nødvendig å avskaffe kapitalismen. 
RV vil alltid kjempe for flest mulig 
forbedringer eller reformer inne 
rammene av det bestående. Men 
skal det bli mulig å skape et helt 
nytt samfunn på et annet 
grunnlag enn i dag er det 
nødvendig med en revolusjon. 

En revolusjon er en sosial og 
politisk omveltning der folk flest 
tar makten og rikdommen fra den 
politiske og økonomiske eliten 
av direktører, spekulanter og 
kapitaleiere som i dag har det 
avgjørende ordet. Det er en 
massebevegelse for rettferdighet og 
mot undertrykking, en demokratisk 
handling i en kaotisk situasjon. En 
revolusjon skal basere seg på folks 
aktive delttagelse, og kan aldri 
være et statskupp gjennomført 
av en liten gruppe. (Sitat fra 
kortversionen) 
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Det er tjue år siden «vaktbikkja» Erling Folkvord ble valgt 
inn i Oslo bystyre første gang, og han er ikke blitt en snill 
puddel med årene. Nå stiller han opp til valg på ny. 
Av Espen Mathisen (tekst) Anders Aabel (foto) 

Ubestikkelig vaktbikkje 
Det er 54 år siden Oslopolitikeren Erling 
Folkvord ble født i Levanger. Etter artium 
i 1968 tok han sosialskolen i Trondheim. 
Allerede i studietida viste han prov på det 
han senere er blitt kjent for, å være direkte 
og uredd selv om motstanderne synes 
mektige og uovervinnelige. Lilian Bye 
var sosialskolens eneveldige og myndige 
rektor. 
- Kommunale pamper som så henne 
komme i deres retning, stakk seg vekk 
for å slippe en konfrontasjon med henne, 
forteller tidligere student, nåværende 
underdirektør Randi Reese til bladet 
Høgskoleavisa, og fortsetter : 
- Den eneste som jeg med sikkerhet 
vet fortalte henne at hun ikke passet 
som rektor ved Sosialskolen, var en 
medstudent, den senere ikke ukjente 
Erling Folkvord. Dette synspunktet 
aksepterte hun uten å bli sint, men så 
fikk da også Folkvord til svar at han ikke 
passet som sosialarbeider. 

En annerledes politiker 
I dag mener Folkvord at en av hans 
beste sider som politiker er at han er 
uimottakelig for smiger fra de som sitter 
på toppen. 
- Folk kan stole på at jeg er på deres 
side. Dessuten har jeg etterhvert ratt 
erfaring og kunnskap om hvordan 
undertrykkelsesapparatet fungerer. 
RV kom inn i Oslo bystyre i 1975. Åtte år 
etter ble Folkvord første gang valgt inn, 
og siden har han stort s~tt.blitt værende i 
Oslopolitikken, som bystyrerepresentant 
og Oslorepresentant på Stortinget. 

- Hva har RV oppnådd i løpet av snaut 30 
sammenhengende år i bystyret? 

- Vi har skapt en politikerrolle som er 
annerledes enn i de andre partiene. På 
80-tallet sa vi at «RV er folkets talerør 
i fiendens 

- Ingen kan tilbringe så mye tid i de 
miljøene uten åta skade, svarer Folkvord 
uten å konretisere nærmere. 
- Men jeg har en grunnfesta forståelse av 
at dagens styringssystem er ubrukelig for 
norsk framtid . I dag har vi demokrati for 
Røkke og de store gutta. Hele kommune
og stortingssystemet er skreddersydd for 
kapitalistene. Det nytter ikke å forandre på 
stingene, hele lappverket må byttes ut. 

Nøktern stil 
Det er mye som taler for at RV-kandidaten 
lever som han lærer. Vi treffer Erling 
Folkvord i tre-romsen hjemme på 
Tøyen. På en trehvit vegg henger et 
teppe. Bokhyllene er fylt med alskens 
litteratur som vitner om en lang og trofast 
tilhørighet til den radikale venstresida. 
På soverommet, under hemsen. har han 
kontor med dokumentbunker, datamask.in 
og telefaks. Når RVs førstekandidat-velger 
fra garderobeskapet, foretrekker han 
olabukser og flanellskjorte framfor slips 
og dress. Når han skal på arbeid, bystyre
eller partimøte, bruker han helst sykkel. 
Pengene han f'ar for å sitte i bystyret, 
betales - i henhold til partigrammet 
- videre RV. Sjøl nøyer han seg med lønna 
han rar gjennom sitt sivile yrke. 
For det ble «sosialarbeider» ut av 
Folkvord, sjøl om gamle rektor Bye mente 
at han ikke passet. Som miljøarbeider 
i kommunens rusmiddeletat kjenner 
RV-kandidaten godt til den delen av 
Oslos befolkning som ikke vises fram 
på prospektkort. Og han kjenner godt til 
hvordan små og store kapitalister skor 
seg rått på å leie ut sparsomt utstyrte 
hospitsrom til husløse. 
- Byrådet har inngått noe de 
kaller kvalitetsavtaler med utvalgte 
hospitsspekulanter. Hadde det 
samme kvalitetsbegrepet gjeldt i 

leirn._Det • De siste fem åras 
har v1 prøv~ • 

dagligvarehandelen, 
kunne Rimi og 
Meny ha solgt 

!l.e~~~~ konkl.)rrapse.utsett1ng 
bokstavelig og pnvat1~enng har 
taltvært ufv1da spillerommet 
døråpne~e for korrupsJ· on. 
for folk inn 

harsk margarin i 
innpakka som Tine 
meierismør. På Ans gar 
Hotell i Møllergata, 
som byrådet har 
kvalitetsavtale med, 
må de husløse dele i maktas 

korridorer. 
I den store sammenhengen har vi 
kanskje ikke ratt til så mye, men for 
enkeltpersoner har RVs arbeid hatt stor 
betydning. Dessuten har vår innsats ratt 
en del folk til å miste noen illusjoner om 
systemets fortreffelighet. 

- Etter nesten 20 år i bystyre og Storting 
er det kanskje noen som frykter at du skal 
bli miljøskadd og bli som «en av dem»? 
Kan RVs velgere fortsatt være sikker på at 
du vil være «vaktbikkje». 

rom med kakerlakker. 
Ettersom det ikke utrykkelig står i 
kvalitetsavtalen at det ikke skal være 
kakerlakker på rommene, fortsetter 
kommunen å kjøpe rom på Ansgar for om 
lag 900.000 kroner i måneden. 

- Sosialisme skremmer 
Flere tusen velgere fra andre partier 
fører gjeme Folkvord opp som «slenger» 
på sine lister ved kommunevalg. En 
Venstre-velger forklarte fenomenet slik i 

Aftenposten for noen år siden: 
- Jeg er helt uenig med disse folkene i RV 
rent ideologisk, men de rar aldri noe makt 
likevel. Så det spiller ingen rolle. Men 
jeg liker Folkvord som politikertype. Vi 
trenger sånne. Han sier det som det er. 

Erling Folkvord forteller en historie 
fra i fjor høst, da han var på et møte 
om velferdsstaten for å illustrere hva 
ulikskapen dreier seg om. 
-Arbeiderpartiordføreren i Sel, 
Ola Svaet, forklarte hvorfor det var 
nødvendig å legge ned grendeskolen 

- Hvorfor liker så mange «politikertypen i Sjoa, sjøl om han egentlig var mot. 
Folkvord» men såfå RV (RV.fikk 4,3 Han sa: «Vi er kommunalminister 
prosent av stemmene ved kommunevalget i Erna Solbergs skrankepersonale». Det 
Oslo i 1999)? synes jeg var en god beskrivelse av 
- Svært mange er enige i RVs kritikk av Arbeiderpartiets egen selvoppfatning. De 
dagens styringssystem. Men mange synes ser det som sin oppgave å iverksette den 
nok det høres skummelt ut at vi ønsker innstramningspolitikken høyrestatsråder 
sosialisme. Skal vi gjøre noe med det, må fra ulike partier vedtar. 
vi snakke enkeltvis med folk om hva dette RV vil, ifølge Folkvord, aldri gå inn for å 
betyr. Det blir ikke noen revolusjon eller bryte eget partiprogram bare fordi «noen 
endring i der oppe» ber RV om det. 

styresettet , vi· har s ka~t en - Jeg oppfordret 
før • • Svaet til å bruke «Sel 

tilstrekkelig pollt1kerro le som Ap, Erna Solbergs 
mange er annerledes enn ,· skrankepersonale» som 
mener det er • slagord i valgkampen, 
nødvendig, de andre partiene. uten_atjegtrorhansyntes 
sier Folkvord. særhg om det. 
Han legger Erling Folkvord mener 
till at de som ønsker at han skal fortsette også SV har blitt plagsomt systemlojale. 
arbeidet i bystyret, må bruke RV-seddelen - Etter at det var påvist at kommunen ved 
og ikke føre han opp som slenger. hjelp av uriktige fakturaer hadde innkrevd 
Slengere fører bare til interne rokeringer cirka 60-70 millioner kroner for mye 
på RV-lista, men skal RV være sikret fra foreldre med barn i SFO, la byrådet 
plass i bystyret neste periode trengs det fram et forslag om å betale tilbake 34,8 
listestemmer. millioner kroner. SVs gruppeleder i Kari 

- RVs forslag til kommunebudsjett i Oslo 
øker utgiftene med 3-4 milliarder kroner. 
Er RV et realistisk parti, eller opererer RV 
med «tøysepenger»? 

- Så rik som den norske staten og norske 
kapitalister er, er det definitivt ikke 
pengemangel som er problemet. Tilgangen 
på kvalifisert arbeidskraft til å utføre alle 
de oppgavene vi foreslår er nok et større 
problem. 
Folkvord mener at dekrling for RVs 
budsjett for hovedstaden er et todelt 
spørsmål: De rike skal begynne å betale 
skatt og Stortinget må presss til å ta i bruk 
litt av de rikdommene som har hopet seg 
opp i staten. 
- Cirka 20 milliarder kroner av oljefondet 
ble spilt bort på børsen i fjor. Om lag 
halvparten av den summen hadde vært 
nok til å dekke de mest prekære behovene 
i kommune-Norge. Stortinget tar det 
lett om de taper noen titalls milliarder 
på børsen, samtidig som kvaliteten på 
skoler og barnehager synker. Hvis det ble 
et folkekrav å snu politikken, så er ikke 
pengene problemet, insisterer Folkvord. 

Solbergs skrankepersonale 
Sosialistisk Venstreparti og 
Arbeiderpartiet betegner seg som 
«sosialistisk» og «sosialdemokratisk». 
Hva er egentlig forsltjellen på de ulike 
sosialistiske retningene? 

Pahle holdt 18. juni et glødende innlegg 
om at den summen som var uavklart i 
foreldrenes krav mot kommunen, skulle 
droppes. 
RVs listetopp i Oslo frykter at SV med 
dette er i ferd med å posisjonere seg for et 
eventuelt byrådssamarbeid med Ap etter 
valget. Et annet eksempel tyder på det 
samme. 
- I bystyremøtet 18. juni foreslo byrådet at 
16 av Oslos 25 bydeler skulle ta reduserte 
budsjetter. For bydelene dreide seg om 
kutt fra hundre tusen til 9 millioner 
kroner. Bystyret fikk forslaget uten noen 
som helst konsekvensvurderinger. RV 
foreslo derfor at det skulle legges fram en 
oversikt over behovene i hver bydel, slik 
at bystyret visste hva en tok standpunkt til 
før budsjettene ble vedtatt. Dette forslaget 
fikk bare RVs to stemmer. 
Folkvord legger til at det er vanlig 
at Ap og SV i bydelsutvalgene 
stemmer sammen med FrP og Høyre i 
budsjettsaker. 
- I siste bystyremøte var det bare i Søndre 
Nordstrand bydel at Frp og Høyre ville 
kutte mer enn Ap og SV. Jeg tror ikke 
mange av Ap og SV sine velgere vet at det 
er sånn! 

Kamp mot privatisering viktigst~ 
Kommunevalget til høsten gjelder for 
fire år. Hva blir de viktigste sakene for 
Folkvord hvis han kommer inn? 
- På kort sikt er det å stanse den agressive 
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privatiseringspolitikken. P~ lengre sikt 
handler det om å bygge allianser mot 
statens politikk. Det gjelder å stanse . 
ødeleggelsen av kommunens økonomi, 
slik det er så bredt flertall for på 
Stortinget. 
- Er det ikke bakstreversk å være mot 
konkurranseutsetting og privatisering? 
Tilhengerne mener jo det fører til 
effektivisering og mer kommunale 
tjenester for hver krone? 
-Det er bakstreversk å være mot 
forandring og for et topptungt 
byråkrati. Det er riktig å kre~e 
forandringer i kommunale virksomheter. 
Omstillingstiltak i samarbeid med 
till\tsvalgte og de som gjør jobben, kan ~å 
veldLg bra. Det kan få bort ~oe ~yråkratisk 
daukjøtt i øvre og midlere Sjefs~ikt. 
Problemet med omstillingsprosjekter 
er imidlertid at de ofte kombineres 

;ned nedskjæringer. Dermed forsvinner 
effekten av at man fjerner udugelig sjefer. 
Det hjelper ikke med god organiser!ng 
og bedre holdninger, når man får mmdre 
ressurser til yte service. 
Folkvord understreker også at det er en 
viktig side ved privatiseringspolitikken 
som det sjelden snakkes om. . 
- De siste fem åras konkurranseutsettmg 
og privatisering har utvida spille~ommet 
for korrupsjon. Kjøp og salg av tjenester 
åpner for bestikkelser og misbruk av 
vennskapsforbindelser. 

Korrupsjonsjegeren 
Da Erling Folkvord ga ut boka «R~pport 
frå Rottereiret» i 1990 var det vanhg 
oppfatning her til lands at korrupsjon 
bare fantes sør for Alpene. Men RVs 
avsløringer av hvordan fremtredende 
politikere og byråkrater brøt lover og 
regler for å tilgodese egne og venners 
interesser, førte til ny erkjennelse 
og endring av kommuneloven. E~ 
granskningskommisjon ble sa~ ~11 å 
undersøke påstandene. Kommisjonen 
ga langt på vei støtte til at det fantes 
en korrupsjonskultur i Oslo kommune. 
Rapportens konklusjoner var så knusende 
at daværende ordfører Albert Nordengen, 
som sjøl ble knepet i ureglementert 
samrøre med den mektige Andenæs
gruppen, ble tvunget til å trekke seg. 

- Etter oppvasken på begynnelsen av 
90-tallet er vel Oslo kommune blitt 
korrupsjons/ri? 

-Det virker ikke sårm, sier Folkvord og gir 
et eksempel. 
- Nordstrand bydel har lenge hatt behov 
for flere sykehjemsplasser. Bydelen 
vurderte å kjøpe en eiendom som forsvaret 
ikke lenger trengte, for å bygge nytt 
sykehjem. Arkitekt ble hyrt inn og la fram 
et utkast i 1999. Oslo kommune hadde 
allerede forhandlinger med staten om 
kjøp eller makeskifte av eiendommen. 
Men i løpet av første halvår 2000 tok 

noen på sentralt hold i Oslo k?mmune en 
beslutning om at kommunen ikke skulle 
kjøpe. I stedet inngikk kommun~n en 
20 årig avtale med Bjørndalen Eiendom 
AS om å leie det bygget selskapet hadde 
til hensikt å bygge på den tomta som 
fortsatt var statseid. Leiesummen er 
over 275 millioner. Avtalen ble inngått 
uten noen form for konkurranse. Da 
leieavtalen var på plass fikk Bjørndalen 
kjøpe eiendommen av Forsvarsbygg uten 
noen form for priskonkurranse eller noen 
oppdatert takst. Bjørndalen Eiendom 
solgte etterpå en stor del av prosje~et til 
andre og realiserte første del av gevinsten 
lenge før første spadestikk_ v~ tatt. Bak 
Bjørndalen Eiendom står tidligere medlem 
av Høyres økonomiutvalg Atle Brynestad. 
RV mener at kommunen og Forsvarsbygg 
har brutt Lov om offentlig støtte og Lov 
om offentlige anskaffelser. Dessuten har 
byrådet brutt Forvaltningslovens påbud 
om å påse at saken er så godt opplyst som 
mulig før vedtak treffes, men dette er 
bryskt avvist av byrådet. 
- Når slike saker framføres med så stor 
frekkhet og sjøltillit, tror ikke jeg at 
korrupsjonsproblemet i Oslos_ ledels~ er 
noe mindre nå enn for 10 år siden, sier 
Folkvord. 
RVs førstekandidat ved valget har allerede 
skrevet brev til kommunerevisjon og 
riksrevisjon. Kjenner vi han rett,_ gir han 
seg ikke med det første . For en tmg er han 
klar på: 
- Slike saker inngår i et skiult og 

uoversiktelig system som koster 
skattyterne millionbeløp. Til sjuende og 
sist er det du som betaler. 

Koser seg med politikken 
Erling Folkvord har alltid hatt et~ 
aktivitetsnivå. Han skriver leserbrev 1 

avisene, fremmer forslag og holder mange 
innlegg i bystyret, deltar i aksjone~ og 
møter folk som gjeme vil ha han ttl åta 
opp store og små saker. Selv ~e en større 
operasjon som medførte langt Sjukefravær 
fra bystyret for et par år siden, har dempet 
aktiviteten i særlig grad. 

- Blir du ilclæ lei politikken? 

- Nei nei - ikke lei. Iallfall ikke mer 
enn a~ og til. Jeg er en sosial fyr_ som 
liker å møte folk. Gjennom arbeidet mot 
bystyreflertallet blir jeg kjent med mange. 
Jeg synes også det er artig når folk når 
gjennom med de rettferdige sakene. Det 
er oppmuntrende å se på ansiktsutrykkene 
til de som styrer, når de skjønner at de 
har tapt. Som for eksempel da foreldrene 
til SFO-barna dokumenterte at tidligere 
byråd Skei Grande (V) hadde lurt dem på 
foreldrebetalinga. Da var det nok noen 
byråder som merket at tekstilene befant 
seg rundt anklene, sier Folkvord. Og 
koster på seg et smil ved tanken. 
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Hun har vært kaffebonde i Nicaragua, teppeselger i Burkina 
Faso, programleder på P3 og sjørøver på barne-tv. Nå vil Liv 
Gulbrandsen inn i Oslo bystyre. 

.. 

Av Line Schou (tekst) ogAndersAabel (foto) · 

strømpe 
1. mai-fest på Blå i Oslo, 2003: Nærmere 
fire hundre mennesker er pakket sammen. 
Lyden av samtaler, rop, klirrende glass og 
musikk er som en jevn, høy dur i lokalet. 
Fra scenen annonseres neste taler, men 
samtalene fortsetter. Over skulderen på en 
høy fyr foran meg ser jeg øverste delen av 
et hode med stridt, rødt hår og en arm som 
holder en mikrofon. 
Hun begynner å snakke. 
- Jeg var høygravid, og gikk rundt i 
Gøteborg i regnet, og var skikkelig deppa. 
Og jeg hadde lyst til å drikke meg full, 
men det kunne jeg jo ikke. Jeg hadde hørt 
at religion er opium for folket, og det 
kunne 
jeg tenkt meg akkurat da. Så jeg bestemte 
meg for å prøve RELIGION. 
Det blir brått mye 

Uten riktige svar 
To mårleder senere: Vi møtes på cafe like 
etter at en meningsmåling har plassert 
RVs andrekandidat, Liv Gulbrandsen, på 
utsiden av bystyret med 230 stemmers 
margin. Men Liv er like smilende som 
alltid. 
- 230 stemmer, det fikser vi vel, sier hun. 
Det er mer enn det røde håret som gjør at 
Liv minner meg om Pippi Langstrømpe. 
Hun ser ikke akkurat kraftig ut, men skapte 
hakeslepp ved å løfte RVs førstekandidat, 
Erling Folkvord, på strak arm da 
listetoppen var til fotografering. Hennes 
nesten uforskammede sjøltillit og stadige 
bryting av rammene for hva som går an 
å gjøre, går an å si, har også noe Pippi 
over seg. Og det brede smilet som aldri er 

stillere. Jenta på , J ~ t ~ kt" k 
scenen fortsetter. eg ,an ,a IS 

langt unna. Så svaret på hva 
«verdens sterkeste jente» 
ble da hun ble voksen, er 
kanskje «noe liknende Liv 
Gulbrandsen»? 

-Jeg~antfakti~ken en åpen kirke 
åpen kirke og gikk • • 
inn, fram til en av de og gikk inn ... 
fremste radene, satte 
meg ned, og ventet. 

- Jeg var feminist før jeg var 
noe annet, sier Liv. 

Ja, jeg ventet faktisk 
på en eller annen religiøs opplevelse, at 
den hellige årld skulle innfinne seg, at jeg 
skulle få et tegn, ja hva som helst. Jeg satt 
der, og plutselig kom det en solstråle inn 
gjennom et av blyglassvinduene og traff 
meg, og jeg tenkte at dette må være tegnet, 
jeg skulle til å hoppe opp for å prise Gud, 
for det tenkte jeg at en gjør når en er blitt 
religiøs. Men så kjente jeg at skarp smerte 
i panna ... Det var panneluggen min som 
hadde satt seg fast i benkraden foran ... 
Fra da av har Liv Gulbrandsen 
forsamlingen i sin hule hårld. 

Hun vokste opp på Tveita, 
Oslo øst, på 1980-tallet. Foreldrene var 
politisk aktive mennesker, sentrale i ml
bevegelsen gjennom en årrekke. Men Liv 
avviser at de har påvirket henne så mye. 
- Det du kan si, er at jeg er oppdratt til å 
ha stor tro på meg sjøl, foreldrene mine 
var veldig støttende, men så mye «politisk 
overføring» har det ikke vært. Jeg var 
faktisk irritert fordi de aldri kunne gi meg 
noe enkelt svar på hva som var riktig, 
men alltid møtte meg med et «hva tror du 
selv?», «hva mener du, Liv?», forteller 
hun. 
Og Liv mente mye, for på 1980-tallets 
Tveita var det mye rasisme, og mange 
snevre oppfatninger av hvordan kule jenter 
måtte være. 

- Religion funka ikke for meg, men jeg 
syns det kan være mye bra med religion 
fortsetter hun, - for eksempel misunner jeg 
de religiøse vekkelsestalene deres, det å 
oppsummere meningen med alt og sette alt 
på plass i en tale. Men samtidig synes jeg Kastet ut av skolen 
religion kan være skummelt, den kan være 
som et totalt system som gir svar på alt og 
får alle andre meninger til å være vantro. 
Men i dag er det ikke kristendornrnmen 
som er den totale religionen - det er 
kapitalismen. Det handler om å ha total 
kontoll over folks tanker, monopol på å 
definere hva som er, hva som er mulig 
- total kontroll. 
Nå er Blå fullstendig stille. Så stille at en 
kan høre en knappenål falle. Fire hundre 
folk står som frosset fast. 
- Men av og til blir det brist i den totale 
kontrollen. Bevegelsen mot Irak-krigen 
viser en sårm brist. De kontrollerer media, 
militæret og alle slags maktmidler, men av 
og til glipper den totale kontrollen for dem 
likevel. Vi skal lage flere brister, til hele 
systemet bryter sammen. 
Hele Blåjubler. 

- Den politiske virkeligheten i 
klasserommet og den virkeligheten som 
var hjemme, var så forskjellig. Det har i 
hvert fall ført til at jeg er blitt ekstremt 
kritisk til alt jeg får servert.av sannheter, 
ler hun. 
Liv var feminist og anti-rasist, og ertet 
på seg både lærere og medelever. Men 
motbør var bare «tennvæske på bålet», 
som hun uttrykker det. Anti-rasismen 
førte til internasjonalt engasjement, først 
i Operasjon Dagsverk. Også ble det Rød 
Ungdom. 
- Det var utrolig sterkt å møte andre 
på min alder som også var interessert i 
politikk, som leste aviser og diskurterte. 
Og ikke minst skjønte jeg at jeg ikke 
trengte å se ut som de kule jentene på min 
skole for å ha det bra, ja, at jeg til og med 
kunne få kjæreste uten å se ut som dem, 

smiler hun. 
Da Liv var 17 år, ble hun kastet ut av 
Fagerborg Videregående Skole. En aksjon 
mot papirpenger og litt mye fravær fikk det 
til å renne over for rektor. Da dro hun på 
tur til Benin, Togo og Elfenbenskysten. 
- Jeg hadde en sterk følelse av at livet var 
et annet sted, som mange ungdommer har, 
forklarer hun. 
Hun dro først til en esperanto-kongress, 
og ble så flere mårleder lenger enn hun 
hadde tenkt. Deretter ble det et forsøk 
på frisørlinja og forskjellige slags jobber 
hjemme i Norge, før hun ble med en 
solidaritetsbrigade til Nicaragua. 
- Opplevelsene i Nicaragua er noe av det 
som har gjort dypest inntrykk på meg. Jeg 
fikk på en måte se den tredje verden fra 
innsida, forteller hun. 
Liv bodde hos en bondefamilie uten innlagt 
vann og andre vestlige bekvemmeligheter. 
- Det var ekstremt fysisk hardt, lite mat og 
hardt arbeid, men jeg lærte mye. Da den 
lille jenta i familien ble sjuk, var jeg med 
familien til sjukehuset. 
Hun trekker pusten dypt før hun fortsetter. 
- Det lå barn på gulvet og døde av kolera, 
mens en mor satt ved siden av og var helt 
apatisk. Liv blir for en gangs skyld stille, 
hun er stille lenge. 
- Jeg sa til meg sjøl at dette skal jeg aldri 
glemme. Og etter det har jeg på en måte 
ikke sluppet unna, om du skjønner hva jeg 
mener. At den virkeligheten fins, det kan 
ikke jeg flykte fra, 

Stemme som høres 
Da Liv kom hjem igjen, landet hun midt i 
EU-kampen i 1994. 
- Det var veldig bra for meg at det var EU
kamp i Norge da, så ble ikke overgangen 
så stor, 
for den dreide seg jo 
om noe av det samme. 
EU er en organisasjon av og for de 
gigantiske konsernene, et redskap for dem 
til å knuse og utbytte den tredje verden 
enda mer. Og jeg visste jo da utmerket 
godt hvor mye 
kaffebøndene i , D t o 
Nicaragua sitter e er S 8 

sin egen kultur, som er mest fascinerende. 
- I vesten er jo nesten alle bare kulturelle 
konsumenter, kultur er et kommersielt 
produkt som vi kjøper. Det er så utrolig 
passiviserende. 
En av Livs store lidenskaper er radio
mediet. Hun har jobbet i Radio Orakel, og 
skolefritidsordninger flere steder i byen, 
blant annet Møllergata. Hun har vært 
programleder i Mammarazzi og Holger 
Nielsens metode på P3. Nå er hun en mye 
brukt forteller og foredragsholder. Det 
er antakelig langt flere mennesker som 
kjenner henne igjen på stemmen enn på 
utseendet. Og Liv bruker stemmen aktivt 
når hun forteller. Hun er ikke blant de 
jentene som snakker fort med lys stemme 
og legger på et «liksom» etter hver setning 
Hun bruker spennet i stemmen, og lar 
den gjeme være dyp, hun ropet: ti\ for å 
understreke et poeng, eller strekker ut 
ordene for å holde på oppmerksomheten. 
Livs stemmebruk og kroppsspråk er ikke 
akkurat egnet til å skjule henne i mengden 

Barnehage og kolonihage 
I tillegg til radio, politikk og reiser har 
Liv rukket mye annet i sitt 29 år lange liv. 
Hun har framstilt sjørøver-Nelly og andre 
figurer på barne-tv, vært markedssjef i 
avisa Klassekampen, gått på frisørlinja, 
vært vaskedame, jobbet på H&Ms 
lager, fått to barn, Tora (6) og Mai-Linn 
(1), og er nå organisasjonssekretær for 
Kvinnefronten og driver et treningsstudio. 
- Og nå vil du inn i bystyret? 
- Det er så mye grums i systemet. Felles 
eiendom blir solgt til de rike til en latterlig 
lav pris, mens velferd og andre viktige 
fellesting, som strømmen, blir privatisert 
og forsvinner ut av den demokratiske 
kontrollen. Systemet skviser hele tida litt 
hardere, det skjæres ned på velferd, det 
blir dyrere å bo, og de andre partiene «er 
ansvarlige», respekterer rammene osv, og 
blir derfor ute av stand til å gjøre noe med 
det, forklarer hun. 
Det som er spesielt med RV, for Liv, er at 
partiet ikke lar seg forme til å bli en del av 

systemet. 

igjen med. Liv mye grums 
er helt alvorlig, • 

- Jeg er stolt over å tilhøre et parti 
som ikke endrer mening når det 
kommer i posisjoner, som ikke lar 
prinsippene fare i forhandlinger. Det 
er helt andre ting enn lønn og prestige 
som driver oss. 

sm~let som nesten I systemet. 
alltid er der, er 
borte. Etter EU-
kampen ble det 
en ny tur til Afrika, blant annet til Burkina 
Faso, der Liv jobbet som teppeselger. 
- Jeg er så fascinert av hvordan folk som 
er veldig materielt fattige, allikvel kan ha 
en utrolig kulturell rikdom, og en utrolig 
evne til å organisere dagliglivet. 
For Liv er det særlig de muntlige 
fortellertradisionene. og det at folk skaper 

Hun skal bruke tida i bystyret til 
åjobbe for mange flere og gratis 

barnehageplasser, flere og billigere 
uteleieboliger og flere kolonihager. 
- Jepp, det er hjertesakene mine, i tillegg 
til å avsløre systemet sårm generelt, da, få 
den totale kontrollen til å briste, kan du s\ 
he he. 
Jeg klarer ikke å dy meg, men må spørre: 
Har du aldri vært skikkelif! nervøs for å 
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snakkefor en forsamling? 
- A jo, jeg hadde en kneik jeg måtte over, 
jeg som alle andre. Og det kan fortsatt 
hende at jeg er nervøs, om det er noen 
spesielle omstendigheter. Men jeg er flink 
til å skjule det da, smiler hun lurt. 
- Det handler mye om sjøltillit, fortsetter 
hun, Det er ingen grunn til å være sin egen 
verste dommer, det er begrensninger 
nok utenfor oss sjøl. Jeg har vært så heldig 

'. å være i en del miljøer hvor en har kunnet 
definere sin egen verdi, uavhengig av 
kvinnebladenes målestokk. Jeg driter 

. fullstendig i om jeg har cellulitter, for å si 
det sånn. Jeg er imot «dokkifiseringen» 

avkvinneidealet. 
Vi er hele mennesker 
og lever vårt liv for oss sjøl, roper Liv. 
Og folk på 

men er fortsatt usikre. Mange lurer jo på 
om det er noen gærnt med dem sjøl når de 
ikke har klart å være sin egen lykkes smed 

de nærmeste , D . 
cafe bordene snur et er In Q en 
seg og ltt~r. D:t er grunn t 1• 1 8 Være 
vanskelig ikke a høre 

ette_r når Liv s?akker. Sin egen Verste 
- Ttl slutt må Jeg bare 
sinoeomatfolkmå dommer. 
melde seg inn i RV. 
Mange fo lk sitter på gjerdet, de tror ikke 

i dette samfunnet. Jeg 
har bare en ting å si til 
dem: organiser deg! 
De rike og mektige er 
gjennomorganisert, 
i hue og ræva, det 
er det som er deres 
styrke. Vi andre må 
også organisere oss - i 

helt sikkert på de løgnene som kommer interesseorganisasjoner, og i et sosialistisk 
fra Rådhuset og resten av systemet lenger, parti. I RV vil du bli tatt imot med åpne 

armer, vi trenger alle. Særlig femisnister 
med trøkk sier Liv. - Og de sinte, og de 
kloke og de rare og de lattermilde og de 
undrende og de trofaste og de nysgjerrige 
og de som liker hip hop og jass og 
rokkenroll og bra bøker. Bill merk med 
folk mot makta, sier Liv og vil avslutte 
med å snakke direkte til de som skal lese 
intervjuet. 
- Det siste må du få med. 
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Dette har RV gjort i bystyret: 
Her kan du lese om et 
lite utvalgt av det RV 
har gjort og foreslått 
i bystyret. 
Av Kristine Nybø 

Økonomisk politikk: 
RV ønsker en økonomiske politikk for blant annet å bryte ned klasseskillene, skape 
sosial likhet, og bidra til miljørettet ressursforvaltning. Vi må vekk fra et system som 
fører til unyttige og spekulative investeringer, og hvor stadig mer privatiseres samtidig 
som det er nedskjæringer og offentlig armod. RV har derfor foreslått følgende i 
bystyret: 

Hvert år når budsjettet skal behandles, foreslår RV en sterk økning i bevilgningene til 
bydelene - utfra det bydelene har signalisert er det reelle velferdsbehovet i bydelene. 

RV har foreslått at sosialhjelpen skal økes: 
Den veiledende sosialhjelpsnormen for enslige settes til 85 % av folketrygdens 
minstepensjon, øvrige veilende normer sendres tilsvarende . 
Forkastet mot RVs 2 stemmer i bystyret 12.12.02. 

Eget program for tiltak i Oslo ytre øst og sør: RV foreslo at kommunen skulle søke å få 
til et samarbeid med staten om en egen satsing på disse områdene, etter modell av Oslo 
indre øst-samarbeidet. Forslaget ble forkastet mot RVs 2 stemmer i bystyret 12.12.02. 

Lavere politikerlønninger: 
19. desember 2001 gjorde bystyret et vedtak som sikrer at heltidspolitikerne i 
Oslo for framtida automatisk får lønnsøkninger i takt med de lønnstilleggene som 
Stortinget bevilger til seg sjøl og regjeringsmedlemmene. Dette gjør at Erling Lae, 
Per Ditlev-Simonsen og titalls andre er sikret lukrative lønnshopp uten ubehagelig 
bystyrebehandling og offentlighet. Da bystyret behandla 2003-budsjettet foreslo RV å 
oppheve det nevnte bystyrevedtaket fra 19.12.2001. 
Forslaget ble forkastet mot RVs 2 stemmer i bystyret 12.12.02. 

Satsing på Oslo Sporveier: 
Byrådet har fraskrevet seg ansvaret for Oslo sporveier ved at det er et A/S. Dermed 
bevilger de langt mindre enn det Sporveien trenger til vedlikehold og drift, og mener 
det kun er Sporveiens ansvar å drive for de midlene de bevilges. Pris, vognutstyr 
og rutetilbud ikke er et politisk spørsmål, men en sak for Sporveien mener byrådet. 
I fjor foreslo RV 333 millioner til Oslo Sporveier som er et tall basert på det Oslo 
Sproveier og de ansatte der mener er nødvendig. Dette er mer enn det dobbelte av hva 
byrådet foreslo. RV har og gått mot nedleggingen av Kjelsåstrikken og den foreslåtte 
nedleggingen av linje 11. 

Blitz: 

Helhetlig plan for Groruddalen: 
RV vil snu utviklingen i Groruddalen, til å bli på miljøet 
og boligområdenes premisser. Politisk ble den viktigste 
milepælen satt rett før jul i 1999 da et flertall i bystyret gikk 
inn for å utarbeide en helhetlig plan for Groruddalen. Etter 
dette vedtaket ble fattet, har RV mange ganger etterlyst 
denne planen, men det ser ikke ut til at byrådet f'ar lagt fram 
noen plan før bystyreperioden er over. 

Siden Blitz ble okkupert i 
1982 har det vært stadige 
forsøk fra høyresida på å bli 
kvitt det sjølstyrte ungdoms 
og kulturhuset. Byrådet har 
latt huset forfalle i årevis, 
takket være folka på Blitz har 
det likevel blitt gjort en del 
vedlikehold på huset. Oslo 
kommunes utleie til Blitz 
har vært oppe i bystyret flere 
ganger i perioden, og høyresida 
har flere ganger gjort Blitz sin 
sltjebne usikker. RV støtter opp 
om Blitz eksistens, og har gått 
mot alle utkastelsesforsøk, og 
jobber nå for å stoppe salget av 
Blitz. 

Barnehager og skole: 
RV mener at alle barn har rett til gratis barnehageplass. 
RV er imot privatisering av barnehagetilbudet. Omsorg kan ikke utføres med 
lønnsomhet som målsetting. 

I noen saker har RV fått nesten flertall: A , SV, RV og Shahbaz Tariq foreslo: 
Bystyret ber byrådet iverksette tiltak overfor private barnehager om ordnende lønns- og 
arbeidsvilkår. Forslaget ble forkastet mot 25 stemmer i bystyret 12.12.02. 
Av dette kan vi vel trekke den slutninga at V, Krf., Frp og Høyre syns det er best at det 
ikke er ordnede lønns- og arbeidsforhold i de private barnehagene. 

Mot kommersiell drift av skoleeiendommene: 
Undervisningsbygg Oslo KF - Dette kommunale eiendomsselskapet ble oppretta for å 
eie og drive skolenes eiendomer på rent kommersielt grunnlag. RV og Shahbaz Tariq 
(uavh) foreslo at Undervisningsbygg Oslo KF omdannes til kommunal etat. Forkastet 
mot 4 stemmer (RV, Jorun Bekkby og Shahbaz Tariq (uavh) i bystyret 12.12.02. 

. Morsmålsundervisning: 
RV foreslo at tilbud om morsmålsundervsining gjeninnføres i Oslo-skolen 
Forkastet mot RVs 2 stemmer i bystyret 12.12.02. Da dette forslaget ikke gikk igjennom 
foreslo RV et mildere forslag, om at «morsmåls- og tospråklig undervisning fastsettes i 
henhold til opplæringslov:en og dens forskrifter» . 
Forkastet mot stemmene til SV, RV og Shahbaz Tariq (uavh.) 

Fritak fra KRL-faget: 
RV foreslo at Oslo kommune innfører rett til fullt fritak fra KRL-faget. 
Forkastet mot RVs 2 stemmer i bystyret 12.12.02. 

Lavere priser i SFO: 
RV og Shahbaz Tariq (uavh) foreslo at prisen på SFO fastsettes til kr 800 for 
heldagsplass og kr 500 for deltidsplass som første ledd i en nedtrapping mot et gratis 
tilbud. Forkastet mot 3 stemmer (RV og en uavh) i bystyret 12.12.02. 

Mer bemanning i SFO: 
RV og Shahbaz Tariq foreslo dessuten at barnegruppene i skolefritidsordningen skal 
være på maksimalt 20 barn. Minimumsbemanningen må være en pedagogisk leder og 
en assistent per gruppe. 

Tilbakebetaling til foreldre som har betalt for mye for SFO: 
Her fikk RV sammen med SFO-foreldrene til slutt gjennomslag for at noe av den 
foreldrebetalingen som er ulovlig innkrevd skal betales tilbake. Denne saken kan du 
lese mer om på side 22. 

Salget av sykehusboligene og andre gavepakker til private selskaper: 
Venstre og KrF hjalp H/Frp med å selge sjukehusboligene så fort og billig at det ser ut som et opphørssalg av de 1744 småleilighetene tilknytta Oslo-sykehusene. Argumentet var 
at de måtte selges før staten tok over sykehusene. Men etter en rekordkjapp budrunde ble de solgt til langt under markedspris til noen av byrådets gode venner i næringslivet. Først 
unnlot de å taksere boligene på vanlig vis, så brøt de den bystyrevedtatte regelen om at salget skal annonseres, og så satte de en så kort budfrist at kjøpere uten spesialrådgivere 
bare hadde noen få virkedager til å regne ut hva de kunne by på 1744 leiligheter som ikke var taksert. Som ventet ble det få og lave bud. 
RV var hele tida mot dette salget, og mener at byrådet opptrådte så grovt at vi stilte mistillitforslag mot Byråd Tomås sammen med Ap og SV i mai i fjor. Forslaget fikk Ap SV og 
RVs stemmer. Kommunale eiendommer på billigsalg til byrådets gode venner er et gjennomgående problem, og fra sin plass i bystyret f'ar RV i det minste fulgt med og sagt ifra. 
Byrådets opptreden viser tydelig at motivasjonen for privatisering er å berike private selskaper, ikke spare penger for kommunen. 
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Dette VIL RV gjøre i bystyret: 
Her kan du lese 
om det RV vil 
jobbe mest med i 
bystyret i perioden 
som kommer. 
Av Kristine Nybø 

Privatisering: 
• Oslo RV går derfor mot all privatisering 
av kommunale tjenester, enten det 
gjelder helse og omsorgssektoren, 
kollektivtransporten, skole/barnehager 
eller tekniske etater. 
• Oslo RV går inn for at den såkalte 
bestiller/utfører-modellen avvikles der den 
er tatt i bruk og at modellen stanses. 
• Oslo RV går inn for at renovasjon og 
annen kommunal virksomhet som er 
privatisert, igjen skal drives i kommunal 
regi og at alle ansatte skal tilbake til 
vanlige tariff- og pensjonsrettigheter. 
•Oslo RV krever tett oppfølgning av 
private selskaper som allerede har 
tatt over kommunale tjenester, og at 
kontraktene sies opp ved mislighold. 
• Markedet må ikke bestemme 
strømprisene. Kommunen må ha 
herredømme over produksjon og 
distribusjon av strøm og sikre 
politisk styring. Kommunen skal ikke 
selge eierandeler i produksjons- og 
distribusjonsselskap for strøm, men heller 
kjøpe tilbake eierandeler. 

Arbeidsliv: 
• Oslo RV vil kjempe for å beholde de 
industriarbeidsplassene som er igjen i 
byen. . 
• Vi vil i hovedsak være mot omregulering 
fra industri til andre formål , og arbeide 
for at det legges til rette arealer og 
infrastruktur for nåværende og ny industri. 
• RV vil gå mot etablering av nye 
store handelssentra og nye bank og 
finanspalasser. Vi går mot utvidete 
åpningstider i helg og netter, og st~er 
ellers kamp for skikkelige forhold 1 

servicenæringer prega av lave lønninger 
og uryddige arbeidsforhold. 
• RV vil bekjempe mafia og kriminelle 
tendenser i restaurantbransjen, samt 
overetablering, skatteunndragelser og 
underbetaling av ansatte. Det må kun gis 
sltjenkebevilling til de som har skatte-, 
lov- og tariffrnessige forhold i orden. RV 
går også imot å tillate strippeshow, toppløs 
servering og lignende. 
• RV støtter fagbevegelsens kamp 
i bygge- og anleggsbransjen mot 
kontraktørvirksomhet, svart arbeid, 
arbeidskraftutleie og useriøse firmaer. 
Oslo kommune må bare benytte firmaer 
med skatte, lov- og tariffrnessige forhold 
i orden, og ellers ta tiltak for å bekjempe 
disse tendensene. 
• RV krever at kommunen bidrar til en 
mer stabil byggeaktivitet gjennom et godt 
organisert program for bygging av billige 
utleieboliger og andre boliger i rimelig 
prisklasse. 
• Oslo havn er en hjørnestein i Oslos 
næringsliv og bidrar til å redusere 
miljøskadelig transport på vei. RV vil 
arbeide for at havna skal få tilstrekkelige 
arealer og ressurser til å drive moderne 
havnedrift. Den nye containerhavna som 
skal bygges på Sjursøya, må ikke tvinges 
til avvikling i 2011. 

Bolig: 
• Kommunen 
må prioritere 
leiligheter med 
rimelig standard 
og variert 
størrelse når 
nye områder 
skal reguleres/ 
klargjøres for 
utbygging, 
for eksempel 

Bjørvika-området, Tjuvholmen og andre 
områder i sentrum. RV ønsker flere 
boliger for vanlige folk, ikke et nytt Aker 
Brygge! 
• Hospitsbruken må avvikles. I stedet for 
at mange titalls kommunale millioner 
årlig går i hospitshaiene sine lommer, må 
pengene brukes til å sikre gode varige 
boligordninger. 
• Kommunens høye leier og umennesklige 
utkastingspolitikk må stoppes. 
• Stat/kommune må ta ansvar for 
ordninger for gjeldssanering for folk som 
blir gjeldsofre som følge av byfornyelse/ 
renteøkning. 
• Det skal bygges billige utleieboliger for 
ungdom og kommunale utleieboliger med 
politisk styrt leie 
• Leien i kommunale boliger skal ikke 
være markedsbasert. Den vedtatte 
husleieøkningen skal reverseres ti I en 
rimelig leie. 
• Kommunen skal samarbeide med 
boligbyggelag og stille rimelige tomter, 
under markedspris, til disposisjon for å 
bygge flere og billigere boliger. 
• Kommunen må legge til rette for at 
det kan bygges flere studentboliger som 
studentene hvor studentene kan ha råd til 
å bo i regi av samskipnadene. Det betyr 
først og fremst å hjelpe til med å skaffe 
tomter, for eksempel ved at kommunen 
fester bort tomter til symbolsk sum til 
studentsamskipnadene 

Barn og ungdom: 
• Barnehagen skal være gratis. RV 
vil igjen fremme forslag om en 
nedtrappingsplan for barnehageprisene og 
om bygging av kommunale barnehager. 
• Utvida åpningstid slik at det også blir 
et tilbud for foreldre som arbeider skift. 
Dette inkluderer nattåpne barnehager. 
• Kristen formålsparagraf avskaffes. 
• Ansvaret for grunnskolen beholdes 
sentralt i kommunen. Nei til skole til 
bydel. 
• Færre elever pr. klasse. Flere - ikke færre 
- lærertimer. 
• Skolene må tildeles tirner ut fra elevenes 
behov, og penger til lønn ut fra hvem som 
er tilsatt på skolen. 
• Skolebygningene må igjen under 
full offentlig styring, ikke overlates et 
kommunalt foretak uten fullt innsyn eller 
private utbyggere. . 
• Kontinuerlig vedlikehold, opprustmg 
og modemisering av skolene. Fortgang i 
arbeidet med· å bygge nye skoler. 
• Avskaffing av KRL-faget. Full fritaksrett 

for elever og lærere er første skritt. 
• Gjeninnføring av 
morsmålsundervisningen. Lese- og 
skriveopplæring på morsmålet. 
• Gratis og offentlig finansiert SFO tilbud 
til alle barn i 1. - 4. klasse innen 2004 
• Ulovlig innkrevd foreldrebetaling fra 
tidligere år må tilbakebetales snarest. 
• Bygg ut og styrk yrkesfaglige 
studieretninger og lærlingeordningen 
• Bygg ny videregående skole i Gamle 
Oslo. 
• Flere skoleplasser i videregående skole 
slik at de som er over 20 år også kan få 
plass. 

Helse og sosialpolitikk: 
• Sykehjemsplass til alle som trenger 
det. Mer bemanning på sykehjem og 
prioritering av oppussing og vedlikehold. 
• Nei til privatisering og 
konkurranseutsetting av helse- og 
sosialtjenester. RV vil føre privatiserte 
helse og sosialtjenester tilbake til 
kommunen. 
• Styrking av tverretatlige tilbud for å gi 
best mulig tilbud til stoffmisbrukere. 
• Fjerning av egenandeler på blåresepter, 
legevakt og ordinære helsetjenester. 
• RV vil ha en psykiatri som tilsvarer 
folks behov og ikke den farmasøytiske 
industriens . Psykiatrien skal ha et omfang 
som dekker det reelle behovet hos alle 
aldersgrupper. 
• Satsene for økonomisk sosialhjelp må 
heves til et nivå som sikrer en verdig 
levestandard og Lov om sosiale tjenester 
må praktiseres slik at minstesatser ikke 
blir brukt som «tak». 
• 150 TT-reiser (transporttilbud til 
funksjonshenmmede) til alle som trenger 
det som før nedskjæringene. Innføring av 
egenandel lik sporveisbillett uten tak p~ 
hvor mange reiser det kan foretas, for til 
alle som trenger det. 
• Kontantstøtte må ikke gå til fradrag i 
økonomisk sosialhjelp. 
• RV går imot tilskudd til AAN, 
(Alternativ til Abort i Norge) og går i 
stedet inn for tilstrekkelig økonomisk 
støtte til klinikk for seksuell opplysning 
og tilsvarende tiltak for ungdom. 

Miljø: 
• Mer pålitelig, billigere og hyppigere 
kollektivtransport med bedre dekning av 
mange områder. Økt framkommelighet 
for trikk og buss med egne traseer og egne 
gater reservert kollektivtrafikk. 
• Rask utbygging av sykkelveinettet. Egne 

gjennomfartsårer for sykkel i indre by. 
• Strenge restriksjoner på bilkjøring og 
parkering i indre by, med unntak for 
funksjonshemmede, nyttetrafikk og de 
som bor i området. 
• Bensin- og dieselavgift som tar sikte på 
å nå politiske mål for reduksjon av C0

2
-

utslipp. 
• Vegprising eller tidsdifferensierte 
bomsatser, der inntektene øremerkes 
lokale transporttiltak og kompensasjon til 
lavinntektsgrupper. 
• Hindre etablering av nye bilbaserte 

· kjøpesentra - støtte ti\ nærbutikker. RV 
vil gjenopprette sentrum for handel, 
og ønsker nedbygging av dagens 
miljøfiendtlige bilbaserte kjøpesentra. 
• Oslo sporveier samles igjen i ett selskap 
eiet og drevet av kommunen. 
• Nedlagte buss- og trikkeruter skal 
gjenåpnes. 
• Billettprisene skal ned og kortprisene 
skal fryses. RV arbeider for at 
kollektivtransporten skal bli gratis. 
• Det skal legges en samlet plan for å 
ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Oslo . 
Sporveier - driftstilskuddet trappes opp til 
minst 50 % i bystyreperioden, minst 100 
mill kr. pr. år fra og med 2005. 
• Nordre del av riksvei 4 legges i tunnel. 
• Miljølokk over E6 i Groruddalen.Ved 
utbygging av miljølokk og tunneler skal 
avgassene renses og svevestøvet fjernes 
slik at tiltakene ikke bare har effekt mot 
støyforurensing. 
• Full stans i byrådets plan om å rive 
Bislett stadion. Moderniseringsprosjektet 
''Nye Gamle Bislett" gjennomføres. 

Kultur: 
• Gratis adgang til museer og gallerier, 
rimeligere teaterbilletter. 
• Økt kommunal støtte til dansekunstnere 
og de frie teatergruppene. 
• Lavere priser på offentlige bad. 
• Gjenoppbygging av utlånsstasjonene til 
Deichmanske bibliotek. 
• Kommunen skal ikke finansiere 
statskirken. Gratis bruk av Rådhuset ved 
borgerlig konfirmasjon og navnefest. 
• Den kommunale kinodriften har sikret et 
bredt og allsidig tilbud, men byrådet vil nå 
selge ikke bare driften, men kinolokalene 
til private. Dette er vi mot fordi det 
vil forflate og kommersialisere dette 
kulturtilbudet til Oslos befolkning 
• Musikkskolene må sikres fortsatt drift. 
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Kutt i bemanningen på sykehjem betyr at pleierne har mindre tid til hver enkelt. Illustrasjonsfoto: Leif Gabrielsen. 

Kutt, splitt og hersk 
Den søkkrike staten Norge har mange 
fattige kommuner som må kutte 
ned på velferd. I fylkeskommunen1 

Oslo pulveriseres ansvaret ned til 
bydelsutvalg. 
Av Geir Hem 

RV har skrevet og sagt mye 
om at kommuner er fattige 
og at statens rikdommer 
vokser sammen med økte 
kapitalinntekter. Kommunene, 
som sørger for det meste 
av folks velferd, får flere 
oppgaver og stadig trangere 
økonomiske rammer, mens 
staten spiller kasino med 
oljeformuen på utenlandske 
børser. Fattigdommen i 
kommunene er også med på å 
presse fram privatisering. Da 
kan storselskapene begynne 
å tjene penger på folks behov 
for omsorgestjenester og andre 
offentlige goder. 

I Oslo er ikke problemet 
bare at kommunen er fattig. 
Bydelsparamentarismen 
flytter ansvaret for mange av 
velferdsoppgavene enda et hakk 
ned, til bydelene. Bydelene 
får en gitt pott med penger fra 
byrådet, og i motsetning til 
kommunene har ikke bydelene 
noen mulighet til å låne og gå 
med underskudd. Dermed legges 
det opp til at representantene 
i bydelsutvalg skal sitte og 
krangle om hvor det skal kuttes, 
i stedet for å fokusere på det 
som systemet prøver å dekke 
over - at det rett og slett ikke 
bevilges nok penger til å dekke 

velferdsbehovene. 
Gjennon flere år har RV 
i kommunestyrer i resten 
av landet og i bystyret og 

bydelsutvalg i Oslo, arbeidet 
mot offentlig fattigdom og flere 
og flere private løsninger. Det 
er·påvist at offentlig fattigdom, 
privat rikdom og press på 
velferdsgoder og lønns- og 
arbeidsforhold henger sammen. 

1, 7 millioner pr ansatt 
Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening har regnet 
ut at privatisering kan koste 
hver ansatt 1, 7 millioner 
kroner. Men såpass må 
hver enkelt bidra med hvis 
styremedlemmer og eiere i de 
internasjonale gigantselskapene 
skal kunne leve i sus og dus. 
Fagforbundet har regnet ut at 
styremedlemmene i et av de 
store private selskapene, Veolia, 
mottar rundt en halv million 
for hvert styremøte. Og blant 
ansatte i underselskapet Connex 
diskuteres politianmeldelse 
på grunn av selskapets 
brudd på tariffavtaler og 
Arbeidsmiljøloven. 

Etter flere år med økonomisk 
underskudd, begynner de 
private pleiekonsernene å gå 
i pluss. Actia Omsorg som 
driver Madserud sykehjem fikk 
et overskudd på 1,5 millioner 

kroner i 2002. Norlandia Care 
Holdning fikk et noe mindre 
overskudd på 318.000 kroner. 
Selskapet har fått sterk kritikk 
for driften av Risenga bo- og 
omsorgssenter i Asker. Når 
eksempelvis Actica går med 
overskudd, kommer det ikke 
bestemor til gode. Det er de 
private aksjeeierne som tjener 
gode penger på at politikerne 
setter sykehjem ut på anbud. 

Økt privat rikdom 
Den parlamentariske 
styreformen og den økonomiske 
og politiske kampen er en del 
av et hele. Parlamentarismen 
fungerer som et redskap 
for å gjennomføre bevisste 
økonomiske og politiske valg 
- en klasses valg. Systemet 
fungerer innenfor en ramme 
(premisser) hvor det er 
kapitalens behov for utbytte og 
konkurransekraft som er målet. 

RV arbeider ut i fra at det er 
de menneskelige behovene 
som skal styre budsjettene. 
Budsjettkamp og parlamentarisk 
arbeid blir en del av en helhetlig 
politisk kamp - klassekamp. 
RV godtar ikke disiplineringen 
og ansvarliggjøringen i forhold 
til systemet og premisser. Vi 
fremmer krav om aksjoner, 
streiker og protester. Vi avslører 
og allierer oss med ansatte og 

brukere av offentlige tjenester. 

Bydel konkurs 
14. juni var det et ekstra møte 
i Bydelsutvalget på Søndre 
Nordstrand. Møtet skjedde 
fordi bydelen er konkurs. Til 
behandling forelå forslag om 
kutt og nedleggelser av tre 
fritidsklubber, to barnehager, 
reduksjon i ungdomssektoren 
og kutt i støtte til sykehjem. 
Dette godtok ikke ungdommen, 
de eldre og de ansatte og 
deres fagforeninger. Det ble 
protester og underskriftslister. 
Bydelsutvalget turte ikke å 
vedta kuttene - da. I stedet ble 
det fattet et vedtak om at saken 
skulle belyses bedre, for ny 
behandling til høsten - det vil si 
etter valget... Det ville tatt seg 
dårlig ut å nedlegge Benjamin 
Hermandsens ungdomsklubb og 
to barnehager tre måneder før 
valget. 

RV fremmet som tilleggsforslag 
at regningen nå måtte sendes 
tilbake til de som gir for 
små økonomiske rammer til 
bydelen i utgangspunktet, 
til kommunen ved bystyret. 
Dette var i tråd med forslag 
fra ungdommen, de ansatte 
og de eldre. I utgangspunktet 
stod RV alene om å støtte dette 
forslaget. Vi ble møtt av intens 
lobbyvirksomhet fra de andre 
partiene lokalt - også SV. Det 
interesante med dette eksempelet 
er begrunnelsen. Det ble vist 
til at flere partier i Bystyret 
arbeidet med «sine» forslag (for 
å kunne slå seg på brystet med å 
ha gitt noen smuler). SV hadde 
forslag om å finne 5. mill, Frp 
og Ap det samme. Høyre skulle 
vistnok finne noen millioner et 
annet sted. Og nå måtte vi gå 
stille i dørene i bydelsutvalget, 

fikk vi beskjed om. Metoden var 
«å arbeide individuelt overfor 
våre partier». Et kollektivt 
vedtak i Søndre Nordstrand 
ville forstyrret taktikkeriet på 
Rådhuset, må vite. 
Tenk på denne begrunnelsen og 
denne måten å drive og tenke 
politisk på. Det hører med til 
historien at SV ble presset av 
de ansatte og ungdom/eldre
alliansen til å støtte RVs forslag 
til slutt. 

På maktas premisser 
Dette eksempelet viser hvordan 
bydelsparlamentarismen er 
tenkt å fungere på maktas 
premisser. Først gis økonomiske 
rammer til bydelene, som ikke 
fordeles i forhold til behov. Så 
f'ar Bydelsutvalg til oppgave å 
administrere - og de politiske 
partiene skal fungere som 
administrasjon og styrer i 
bedriftsselskaper. 

Her går et grunnleggend ~Riflb 
mellom RV og alle andre partier. 
RV er seg selv lik - enten vi er 
i bydelsutvalg, fykesting/rådhus 
eller på Stortinget, eller på gata. 
De andre partiene må offentlig 
gå ut å si at det er et spill og 
at de beklageligvis ikke er 
enig i alle vedtak andre steder 
(som deres partier er ansvarlig 
overfor), men det er visse 
spilleregler som må følges . . . 
RV trengs i Bystyret! - for å 
konfrontere makta med folks 
spilleregler. Spillet vinnes med 
allianse og helhetlig arbeid 
på tvers gjennom aksjoner 
og protester som forener 
utenomparlamentarisk arbeid 
med arbeid i parlamentariske 
arenaer. 

Geir Hem er RVs representant i 
BU i Søndre Nordstrand 
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RVs direktevalgskandidater 
RV stiller lister i alle de fire bydelene med direktevalg. 
Her kan du lese om kandidatene og de fire svært 
forskjellige bydelene. 

Av Eigil Nicolaisen Christian Samuelsen og Line Schou 
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Samling rundt 
Østensjøvannet 
I den nye store Østensjø bydel toppes RVs liste 
av Anne Minken fra Bøler, som er historiker. 
Hun følges av Herman Hubenbecker 
fra Oppsal, som arbeider i barnehage. 
Tredjekandidaten Turid Kjernlie er den eneste 
som ikke er på ferie da valgkampavisa trenger 
et intervju. Hun jobber til daglig på Tveteråsen 
barnehage. Hun har vært politisk aktiv, som 
så mange andre født tidlig på 50-tallet, siden 
begynnelsen av 70-årene. Det som fortsatt 
driver stayeren fra Bøler er vissheten om at det 
trengs til dels gjennomgripende forandringer 
i verden. Urettferdigheten er global og den 
finnes også i Østensjø bydel. 

"RVs viktigste overordnede oppgave i 
bydelsutvalget i kommende periode vil være 
og passe på at sammenslåingen av de tre 
bydelene: Bøler, Manglerud og Østensjø, 
ikke vi l medføre en samling i bånn der 
overføringene fra bystyret vil kuttes med 
begrunnelse av type: "når Bøler bydel klarer 
seg uten kjøkkenhjelp i barnehagene er det 
ingen grunn til at Østensjø bør få beholde 
denne ordningen." Det som er bra i den 
enkelte bydel må overføres til de andre, 
isteden for at dårlige tilbud i en bydel skal 
brukes som brekkstang får å rasere gode tilbud 
i andre bydeler," sier Kjernlie 
Hun trekker også frem eldreomsorg og 
barnehager som de viktigste enkeltsakene RV 
må jobbe med i tiden freamover. Tradisjonelt 
har ikke RV samarbeidet med andre partier i 
Østensjø bydel, men heller hatt kontakt med 
fagforeninger og folk direkte på sjukehjem o.l. 

Kamp mot gjengs leie i Sagene-Torshov-
Eldar Hanson er RVs listetopp 
i Sagene-Torshov bydel. 
Eldar er en gammel ringrev 
på venstresida. Han har vært 
med siden studiedagene 
da han var aktiv på 
studentersamfunnet og med i 
AKP (ml). Idag er han lærer 
på Hersleb skole og listetopp 
på RVs bydelsliste for Sagene
Torshov. Listetoppen mener 
RVs viktigste oppgave i 
bydelsutvalget er å være 
vaktbikkje og derfor er det 

viktig at RV beholder sin 
ene representant. Han tviler 
imidlertid på at det er store 
sjanser til at RV skal få inn 
flere. 

Sagene-Torshov bydel er 
en av de bydelene med flest 
kommunale boliger. Kampen 
mot husleieøkningene som har 
kommet med Høyre-byrådet!,, 
innføring av såkalt gjengs 
leie i kommunale leiligheter, 
og for bedre boforhold i de 

kommunale boligene er derfor 
en viktig sak. Dette er noe 
RV har jobbet med i bystyret, 
men som er særlig aktuelt i 
Sagene-Torshov. Styrking av 
hjemmetjenestene er også en 
viktig sak for RV i bydelen. 

Samarbeidet med 
Arbeiderpartiet og SV har 
vært relativt harmonisk, og de 
tre venstrepartiene har klart 
å holde privatiseringsbølgen 
på avstand, men b.åde Høyre 

og Frp er store i bydelen og 
venstresiden har idag båre et 
flertall på to representanter. 
Etter all sannsynlighet 
kommer Arbeiderpartiet og 
SV vil dele makten i Oslo 
etter valget og da blir det 
ekstra viktig med stemme som 
ikke har lojalitet til byrådet i 
bydelsutvalget: RV er en slik 
stemme. 

Også Holme~kollåsen kan stemme RV inn i BU 
I den nye bydel 14, Vestre 
Aker, stiller også RV liste. 
Bydelen utgjøres av gamle 
bydel Røa og Vindern, med 
unntak av Gaustad-området. 
Ifølge statistikken bor noen av 
Norges rikeste mennesker her. 
Men statistikk sier som kjent 
ikke alt. 

I Vestre Aker heter RVs 
listetopp Peter Sigurdson 
Lunga, en RUer på 19 år. 

Hva-driver du med til daglig? 

- Jeg er student til daglig. Har 
blitt ferdig med forberedende, 
og har tenkt meg en 
tur på folkehøgskole 
det neste året. 

plassen. RV er som kjent ikke 
så populært i min bydel, så da 
måtte noe trå til for å sørge for 

representasjon. Selv på 
vestkanten er det viktig å 
få flest mulige stemmer 
til RV, som kan hjelpe 
oss å komme inn med 
folk i bystyret. Ellers har 
jeg hatt et tett forhold 

Hvilken motivasjon 
har du for å stille på 
RV-liste på Vestre 
Aker? til RV og ml-bevegelsen 

Peter Sigurdson så lenge jeg har levd. 
- Det er jo viktig å 
stille lister i alle bydelene, så 
det er primært for å fylle opp 

Foreldrene mine var 
ml' ere, og selv har jeg vært 
med i Rød Ungdom en stund." 

Hvilke lokalpolitiske saker 
mener du at det er viktigfor 
RV åjobbe med i bydelen din? 
- Til tross for lokaliseringen 
er det absolutt saker åta tak 
i her også. Jeg vet at det er 
til dels elendige forhold på 
Hovseter Sykehjem. I tillegg 
er det viktig å kjempe for å 
beholde ungdomsklubben på 
Hovseter, som har vært truet 
av nedleggelse fra kommunens 
side, avslutter Sigurdson. 

Stovner RV 
klare for BU 
Intervju med Torbjørn Hafslund, 
I .kandidat på RV's BU-liste, Stovner: 

Hva driver du med til daglig? 
- Jeg er utdannet førskole lærer. Etter 
at jeg var ferdig utdannet i 1976 har 
dette vært mitt daglige virke. Jeg jobbet 
i mange år som pedagogisk leder i 
barnehage, mens de siste seks årene 
har vært viet til faglig organisering. 
Jeg jobber på heltid som tillitsvalgt 
i Utdanningsforbundet, seksjon 
barnehage." 
Hva slags forhold har du til RV fra 
tidligere? 
"For fire år siden sto jeg også øverst 
på lista til bydelsutvalget på Stovner. 
Jeg har alltid støtta RV, og har hatt 
tilknytning til organisasjonen siden 
partiet blei starta." 
Hvilken motivasjon har du for å stille på 
RV-liste på Stovner? 
"Det er ikke alltid så lett å finne 
kandidater til førsteplassen, så jeg følte 
det var viktig å ta ansvar for at lista 
kom i orden. Bydelsutvalget er et viktig 
talerør for RV, og det er utrolig mye il ta 
tak i politisk i bydelen." 
Hvilke lokalpolitiske saker mener du det 
er viktigfor RV åjobbe med på Stovner? 
"På Stovner har vi tre saker som vi 
jobber spesielt med, og som det blir 
viktig å ta tak i videre. Den mest 
profilerte saken er nok kampen mot 
McDonalds' nyetablering av restaurant 
og bensinstasjon på Stovner. Ved 
innkjøringen til Stovner er det et 
grøntområde som nå står i fare for 
å blir omgjort til bensinstasjon og 
McDonaldsrestaurant. Det er stor 
motstand mot utbyggingsplanene 
lokalt - i bydelen er det kun FRP 
som støtter utbyggingsplanene. Den 
andre saken hører nøye med til den 
første, for vi jobber med å skape ikke
komersielle fritidstilbud for folk i 
bydelen. Vi trenger et flerkulturelt og 
ungdomsvennlig tilbud som har noe 
mer å tilby folk enn levisbukser og 
milkshake. Den tredje lokalsaken er 
noe vi har kalt ''Nei til atten - ni hull er 
nok! " Vi har fra før en nihulls golfbane 
på Stovner, og det er i og for seg greit 
nok. Nå er det imidiertid planer om å 
bygge den ut til 18 hull, og RV mener 
at dette vil ta alt for mye av bydelens 
friarealer. 
"Forøvrig er RV's groruddals program 
fra forrige valgkamp fortsatt svært 
aktuelt. Den lokale kampen for 
regulering av veitrafikken og for et 
levelig mijø er viktig for RV." 
Visjoner for valgkampen? 
"Vi er i gang med å bedre den lokale 
organiseringa i bydelen, og det mangler 
ikke på saker å ta tak i " . Torbjørn er 
optimistisk med tanke på hva RV kan få 
til på Stovner. 
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Start/mål 

Du befinner deg midt i Oslo 
sentrum, og skal legge ut på en 
lang vandring - byen rundt, uten 
penger eller bil. Den raskeste 
vinner. 
Eller du har akkurat slått din 
brikke i brettet i triumf over å ha 
fullført, med heder, ære og mye 
nyvunnet Oslo-kunnskap. 

"lStDf ia J;)AO J\llS np l'B 8!JA! vs 
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Blitzhuset: 

·lsei la JaAo VlS ·als~u vct 
:llU:lA np vm sse1d JtJ :l)f)f! np 
vs l!AJ-1:lAo Ja uapalS! UU! ues 

Ja mos uassnq U:lP!S ·uap!S J\? 
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np JOAq mo aJa88,(quu! 
a1e){Of uaou Jøds no 

:Sl_?Slaf)I 

Tinghuset 
På Blitz får du en god og billig 
vegetanniddag på kafeen, 

Du kommer ut av 
Tinghuset etter å ha fatt 
en dom for oppviglersk 
opptreden, og ser cafe 
Gabler. Du ankommer 
akkurat mens Erling 
Fossen holder et innlegg. 
- Jeg er det radikale 
alternativet ved dette 
valget, sier Fossen. Du 
bryter ut i krampelatter og 
fortsetter å le høyt helt til 
det er din tur neste gang. 

men Liv Gulbrandsen som 
står på 2 plass for RV ved 
kommunevalget intervjuer deg 
for kvinneradioen RadiOrakel. 
Du bestemmer deg for å bli 
der en stund for å være med 
på protestene mot byrådets 
planlagte salg av Blitz. Hopp 
over to kast. 

·uaf8! 
lS'B)l ·l:lP\?JÅqaJ,(øq U!A)f !N \? 
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Slottet: 
Du har organisert en aksjon 
for republikk i Norge. 
Dere omringer slottet med 
en lenkegjeng. Aksjonen 
blir avbrutt av at en bil 
kommer i rasende fart ned 
slottstrappene og kjører på 
deg. Før du vet om du er 
skadet blir du dratt inn i 
bilen av en dame med stort 
hår, du får en uventet biltur 
til vestkanten. Rykk fram 
til Røa. 

·uaf8! mi 
U!P iap l!l i1aq pueis vd J\?lS na 

· ;,i1el Ja Ja8ep siapv.1Åq-aJ,(øq 
ie mo dvq u,(u JtJ 80 µauodm! 
Ja na ·pJ;,JPA u;,uofS)f'B:l)f!Od 

! UU! 8as appm \? l!l uappÅq 
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·8vA8U!fEI J'BO"}( lU'BlU:lS:lJdaJ 
-flS: SA"}[ np J:lj,PJl 'Bl!:lAJ, \?d 

el~aA.1· 

Bislett: 
Du ser en mann med dynamitt 
som forsøker å sprenge Bislett 
stadion. Du er bekymret for 
sinnstilstanden til mannen og 
går bort for å prøve å ta ham 
til fornuft. Det viser seg at 
det er ordføreren som igjen 
prøver seg på startskuddet for 
riving av Bislett. Du finner ut 
at den eneste måten å stanse 
ham på er å bli med i den 
lokale aksjonen mot riving. 
Stå over et kast. 
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For l spille Oslo-spillet trenger du: 

a) Valgfri brikke til hver spiller. 
b-) En mynt~ en terning hvis du bilt 
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oslospillet 
t,gner: 

tar en tur i 
~erparken og nyter 
lskinnet. Etter en stund 
ir du rastløs og får lyst til 
lrive valgkamp for RV. 
1 har selvsagt med noen 
l)Cseddler i veska og setter 
:ang med å dele dem ut. 
udlertid viser det seg at 
Listene der ikke er særlig 
teresserte i RV. Du vil 
ire mer nytte andre steder 
<fu får to ekstra kast 

Ullern 
Du prøver å besøke noen 
lokale R vere, men finner 
ingen. Dette er for ille og 
du tar grep og starter et 
RV-lag. Interessen er ikke 
så stor, så du gir opp og 
bestemmer deg for å dra 
videre neste gang det er 
din tur. 

Holmenkollåsen: 
Du har havnet midt på Montebello 
omgitt av dyre villaer. Du leter fortvilet 
etter ent-banestasjon for å komme 
deg tilbake til sivilisasjonen. Du har 
ikke nok penger til billett, men velger 
å snike. Du tart-banen til grønland. 
Der blir du kastet ut fordi det er 
billettkontroll. Rykk fram til Grønland. 

Røa: 
Damen med høyt hår tar deg 
med hjem for å undersøke 
om du har blitt skadet etter 
påkjørselen av hennes store 
dyre bil. Det viser seg at 
du er like hel. Hun tilbyr 
deg en flaske billig, spansk 
smuglervin hvis du ikke går 
videre med saken. Du trucker 
nei og haster videre. Du f'ar et 
ekstra kast 

Hovseter: 
Etter endel vandring i 
villastrøkene på vestkanten 
kommer du omsider til Hovseter, 
du føler deg litt mer bekvem ved 
synet av blokkbebyggelse og ser 
mer optimistisk på tilværelsen 
igjen. Optimismen tiltar 
ytterligere når du attpåtil treffer 
en RVer, nemlig Peter Sigurdson 
Lunga som står på 1 plass på RVs 
liste i Vestre Aker bydel. 

• • 

li 

• 
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Feministenes part -I 
RV fremmer viktige 
krav for kvinner, 
både i og utenfor 
kommunestyrene. 
Av Line Schou 

Dersom et sosialistisk samfunn fritt 
for undertrykking noen gang skal bli 
mulig, må også den undertrykkingen 

å stå imot 
hersketeknikker 
og få sjøltillit til 
å kjempe for sine 
rettigheter. 

Mot 
privatisering 
Sigrid Angen (29), 
er feminist og har 
vært aktiv i RV i 
flere år, Hun var 
andrekandidat til 
stortingsvalget 

som er basert på kjønn forsvinne. Det 
kapitalistiske samfunnet vi har i dag er 
avhengig av kvinneundertrykking for å 
fungere. Selv om kvinner i Norge har 
oppnådd mange viktige forbedringer, er 
det fo rtsatt slik at hvilket kjønn du har 
legger rammer og begresninger på livet 
ditt. Det avgjør for eksempel hvor mye 
husarbeid du gjør, hvor mye du tjener, 
hvor sannsynlig det er at du vil slanke 
deg i lange perioder av livet, og legger 
føringer på yrkesvalg. Kapitalismen 
trenger kvinner som billig arbeidskraft, 
og systemet er avhengig av det ubetalte 
arbeidet i hjemmet som fortsatt 
hovedsakelig gjøres av kvinner. I tillegg 
tjener skjønnhetsindustrien milliarder på 
kvinners dårlige sjøltillit. Internasjonalt 
tjener porno- og prostitusjonsindustrien 
enda mer pa å gjøre millioner av 

i Oslo i 2001. 
Hvorfor er RV 
hennes parti? 
- Kampmot 
privatisering er 

Sigrid Angen (29) er feminist og aktiv i RV. Foto: RV verdensmarkedet rammer 
kvinner - kvinner utgjør 
størstedelen av verdens fattige viktig for meg, fordi privatisering 

kvinner og barn til varer. En fullstendig 
kvinnefrigjøring forutsetter et sosialistisk 
samfunn. Likevel er det fortsatt mulig 

gjeme rammer kvinner både i forhold til 
nedbygging av velferdsstatens ytelser 
som kvinner trenger, men også at kvinner 
jobber i yrker som er i risikosonen 
i forhold til konkurranseutsetting i 
offentlig sektor - og kvinner har ofte en 
svakere tilknytning til arbeidslivet - slik 
at kvinner må gå først ved omstillinger, 
rasjonaliseringer, privatisering etc, sier 
Sigrid. 

- Kriminalisering av horekunder mener 
jeg også er et viktig krav når det gjelder 
kamp mot prostitusjon. Prostitusjon er 
vold mot kvinner, og kriminalisering av 
horekunder setter søkelyset på kunden i 
prostitusjonen. RV er såvidt jeg vet, det 
eneste partiet som har programfestet det, 
fortsetter Sigrid. 

- og blir derfor spesielt rammet av 
liberalisering fra EU, WTO osv. RV har 
tradisjon for å ville ha verden.inn.i den0 rr 
nasjonale valgkampen, og det er bra, sier 
Sigrid. 
Samtidig vil hun oppfordre RV å gjøre viktige forbedringer innenfor 

det systemet vi har i dag, og det er en 
prioritert oppgave for RV. 
RV og RU har i mange år arrangert 
såkalte bøllekurs, for å lære kvinner 

Globalisering 
- Virkningen av en liberalisering av 

og alle andre partier til å bruke 
kvinnebrillene i valgkampen, og se på 
kvinnerepresentasjon i kommunestyrer 
og tilrettelegging slik at kvinner kan delta 
på lik linje med menn. 

Utdrag fra RVs kvinnepolitiske program: 
Økonomisk sjølstendighet er en til selvbestemt abort er helt •Forsvarekvinners rett til skal være. Skjønnhetstyranniets til forebyggende tiltak mot 
helt grunnleggende forutsetning grunnleggende forutsetninger. sjølbestemt abort. «evangelium» er at noe alltid spiseforstyrrelser. 
for å leve et sjølstendig, fritt liv Ingen skal kunne kreve at andre • Kjempe mot kjønnslemlesting kan fikses på kvinners kropper, 
som et uavhengig individ. skal tilfredsstille deres seksuelle av kvinner. og skjønnhetsindustrien Mot salg av k ropp RV krever: lyster gjennom betaling eller selger produkter som skal 
• Lik lønn for likeverdig arbeid belønning. RV vil være med å Et liv uten vold hjelpe oss på veien mot Den Porno- og prostitusjonsindusreE 

på tvers av yrkesgrenser fremme mellommenneskelige Perfekte Kvinne, med push- er på offensiven, og er ~ 

• At lønna i kvinnedominerte og samfunnsmessige forhold der Bare en liten del av vold- og up, hold-in, falske øyenvipper, verdens tredje største 

yrker skal på samme nivå som seksualitet verken er tabubelagt, voldtektssaker mot kvinner nye vindunderkremer og industri, etter narkotika- og 
lønna i mannsdominerte yrker syndig eller kommersialisert, blir anmeldt. Blant de mirakelkurer. våpenindustrien. Porno er 
• At heltidsarbeid skal være en men anerkjent som livsbejaende sakene som blir anmeldt er RV vil : avhengig av puritanisn:iens 
rettighet og deltidsarbeid en og en viktig del av tilværelsen. henleggelsesprosenten alt for • At mediene ansvarliggjøres seksualsyn og spiller på tabu@r 
mulighet høy. for den viktige rollen de spiller og grensesprenging. Porno ,~ 
• At normalarbeidsdagen RV vil: RV vil jobbe for: i opprettholdelsen av trange alminneliggjør, rettferdiggjør, 

reduseres til seks timer med full • Kreve gratis og lett tilgjengelig • At politiet tar i bruk offentlig kjønnsroller og et umenneskelige forherliger og oppfordrer til 

lønnskompensasjon prevensjon. påtale i mishandlings- og kroppsideal og at disse kravene undertrykking og vold mot 

• At nivået på overgangsstønad • Sprenge de trange voldtektssaker. integreres i medias «Vær kvinner. 
til eneforsørgere heves og at kjønnsrollene for kvinner • Full statlig finansiering av varsom-plakat»: 
stønadsperioden utvides og menn, og bekjempe krisesentrene, på krisesentrenes • At media tar ansvar for I et globalisert verdenssamfunn 
• At pensjonsreglene maktforholdet mellom kjønnene premisser. samfunnets syn på seksuell vold, er prostitusjon et økende 

utformes slik at de ikke virker og andre maktstrukturer •At utlendingsloven må og ikke omtaler overgrep som problem. Det antas at 20-30 

diskriminerende i forhold til som muliggjør seksualisert håndteres slik at kjønnsbasert sex millioner kvinner og barn er i 
kvinner. undertrykking. forfølgelse gir rett til asyl. Videre vil vi: sexslaveri i verden. RV mener at 

• Slåss mot puritanismens makt, •Anmelde prostitusjon er vold mot kvinner. 

Slipp kjærlighe ten løs tabuer og moralisme i debatten Mot skjønnhetstyranni kvinnesdiskriminerende reklame 
om seksualitet. • Foreslå at det settes i gang en 

Seksuell frigjøring er frihet til • Kjempe for kvinners rett til 
Skjønnhetsidealer stjeler 

handlingskampanje om ungdoms Dette var noen utdrag fra RVs 
seksuell utfoldelse uten skyld å sette egne grenser og utvikle kvinners tid og tanker, og 

forhold til kjønn, kropp og kvinnepolitiske program Vil 
og skam, og uten frykt for trygghet til både å kunne si nei 

kvinner bruker mye tid og krefter 
seksualitet i skolen du ha hele? Se www.rv.no eller 

vold og tvang. Gratis og lett på å leve opp til de rådende 
og ta initiativ til seksuell kontakt. • Kreve økt økonomisk støtte bestill papirutgaven fra RV på 22 

tilgjengelig prevensjon og retten normer for hvordan kvinner 98 90 50. 
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Tror du det 
er likestilling? 

At skjønnhets
idealene ikke 
har endret seg 
til det verre? 

VISSTE DU AT: 

Marilyn Monroe brukte 
størrelse 42 

Gjennomsnittskvinnen 
veier rundt 67 kilo. 

Hvis Barbiedokken 
var levende, måtte hun 
ha krabbet på alle fire, 
da det er umulig å stå 
opprei~t med hennes 
proposJoner. 

Hvis utstillingsdokker 
var levende kvinner, ville 
de ha vært for magre til å 
ha menstruasjon. 

For tjue år siden 
veide modellene 8 
prosen: minlire enn ..; 
gjennomsnittskvinnene, 
i dag er det 23 prosent 
mindre. 

Kvinner i snitt tjente 
61 prosent av det menn 
tjente i 2001. (SSB). 

Blant de som tok 
høyere utdanning innen 
naturvitenskap, data og 
iuatematikk i N orge i 
2'001, var kvinneandelen 
bare 16,9 prosent. (SSB) 

42,i prosent av norske 
kvinner jobbet deltid i 
2001 (SSB) . . 

Tidsstudieundersøkelser 
av både lønnet og 
ulønnet arbeid viser 
at kvinner jobber 0,3 
prosent MER enn menn. 
Men kvinner gjør. mest 
ulønnet arbeid. 

Kvinneandelen på 
Stortinget er 36 prosent, 
ikke 50 prosent. 

RVs Erl ing Folkvord går til valg på en kraftig opprustning av kollektivsystemet. Foto: Rebekka Westgård, Klassekampen. 

- Redd sporveien 
Dersom høyrepolitikken 
i Oslo får fortsette, kan 
kollektivsystemet bli splittet 
opp i tre ulike private firmaer. 
AJffarald tv\iols0o 

Kollektivsystemet i Oslo må 
reddes - fra privatisering, 
gradvis nedlegging og forfall. 
Det første vi må gjøre er å 
skaffe oss et byråd som innser 
problemene og er villig til å 
satse kollektivt. Gjeme med 
folk som sjøl av og til har 
brukt T-banen og trikken. I 
hvert fall må vi ha bort folk 
med ideologiske skylapper 
som tror at privatisering er 
løsningen på alle problemer. 

Oppsplitting 
Hvis Høyre, Fr.P, Kr.F og 
Venstre rar flertall, vil T
banen bli splittet opp i flere 
selskaper, litt i likhet med 

i.J " A 

oppsplittinga av jernbanen i 
NSB og Jernbaneverket, men 
med et eget selskap for det 
rullende materiellet i tillegg. 
Det sannsynlige resultatet blir 
ikke bedre tjenester, men at vi 
får tre selskaper som skylder 
på hverandre når noe går galt. 

Hvis disse partiene får flertall, 
tyder også alt på at de vil 
legge ned minst en trikkelinje 
til, i tillegg til det de har gjort 
med Kjelsåstrikken. 

En viktig svakhet med 
hvordan høyrepartiene styrer 
kollektivtrafikken er at de 
lar Sporveien planlegge etter 
reint bedriftsøkonomiske 
kriterier, uten å sikre andre 
samfunnsmessige hensyn. 

Derfor kan Sporveien 
legge ned ulønnsomme 
bussruter. Resultatet blir 
at det finns områder i byen 
uten et rimelig minstetilbud 
av kollektivtransport. 
Det er prisen for en 
transportpolitikk som har 
oppsplitting og privatisering 
som mål. 

Hvem kjører først? 
Det aller viktigste for 
bussen og trikken er økt 
framkommelighet, dvs. at 
de blir prioritert i lyskryss 
og ikke blir hindret av 
biltrafikken og parkerte biler 
langsmed ruta. 

Dermed blir det økt fart, 
mindre forsinkelser og 
mindre materiellbehov. 
Det har vært snakket om økt 
framkommelighet i 20 år, 
men svært lite er oppnådd -
sannsynligvis fordi ingen har 
vært villige til å innføre de 
nødvendige restriksjonene på 
biltrafikken i kollektivårene. 

Sikre minstetilbud 
En stemme til RV 
er en stemme for en 
kraftfull prioritering av 
kollektivtrafikken: penger 
til å få skikk på T-banen, 
framkommelighetstiltak for 
trikk og buss, sikring av 
et minstetilbud over hele 
byen, og konsekvent nei til 
privatisering, oppsplitting og 
nedlegging . 

RV vil også redusere 
billettprisen. Det bør koste 
under halvparten av det det 
gjør nå å reise kollektivt. I de 
fleste andre storbyer i Europa 
betaler det offentlige en langt 
st0rre andel av regningen enn 
det høyre-byrådet i Oslo er 
villig til å gjøre. 
På lang sikt bør det bli gratis 
å reise kollektivt. Det vil 
ikke koste like mye som 
det sporvein i dag tjener på 
billettsalg, fordi det også 
betyr utgifter. Det brukes mye 
penger på salg og kontroll av 
billetter. 

Kan huske da t-banen gikk som en klokke 
Live Myhre bor på Bøler og 
stude.rer på Blindern, samtidig 
som hun har hattjobber både 
i Bærum og på Bygdøy - uten 
bil. 
- I vinter var det håpløst. 
flere ganger var det tre store 
T-banestanser i uka, sier hun. 

- Hva gjør du da? 

- Noen ganger bruker jeg 
reisegarantien og tar drosje . 
Men så hender det at jeg 
glømmer å sende kvitteringen 
inn. Av og til har jeg bare 
begynt å gå. Det er sikkert 
sunt, men ikke morsomt. 
Forresten er de små 
forsinkelsene vel så 

irriterende. Det var jo 
nærmest det normale i 
vinter at T-banen sneglet seg 
gjennom tunnele; og var 
fem minutter forsinket på 
Majorstua. Mensjegjobbet i 
Bærum, pleide jeg å sitte på 
med noen arbeidskamerater 
fra Majorstua. Det var ikke 
morsomt at de hele tida måtte 
vente fem minutter på meg. 

Irriterende 
forsinket 
Live er gammel nok til å 
huske ei tid da T-banen gikk 
som ei klokke. 
- Hva tror du det er som har 
skjedd? Hvordan kan vi få 

skikk på T-banen? 
- Nei, det er vel for 
dårlig materiell og for lite 
bemanning. I tivert fall var 
det visst for lite bemanning i 
jula, da vi sto ute og venta på 
Mortensrudbanen i en time i 
25 kuldegrader. Dessuten må 
jo kapasiteten i tunnelen være 
sprengt? 

Stein fra taket 
- Det må vel mere penger 
til, tenker jeg, men da må 
de bruke det på materiell og 
bemanning og ikke allslags 
tant og fjas. 

- Du har ikke blitt redd for 

å bruke T-banen på grunn av 
branntilløpene? 

-Nei, jeg tenker ikke på det 
når jeg sitter der. Men sånt 
skal jo ikke skje. Det raste 
jo en svær stein fra taket i 
Majorstuatunnelen også. Det 
er helt uakseptabelt med slike 
hendelser. 

- Billettprisene? 

- Det er i hvert fall dyrt nok i 
forhold til det vi får igjen. 
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Oslo er byen med flest 
► rike mennesker, men 

også flest fattige. Oij 
forskjellene betyr bade 
ulike liv og ulik levealder. 

Av Eivind Rutle 

Oslo er en av verdens minste hovedsteder, 
men rommer likevel store forskjeller. Det 
er byen med flest rike mennesker, men 
også byen med flest fattige - over dobbelt 
så høy andel som Bergen, Trondheim 
og Stavanger. Og det er en by hvor 
innbyggerne i den rikeste bydelen kan 
forvente å leve opp til tolv år lenger enn 
de som bor i de fattigste . Her får du noen 
tall om forskje lls-Oslo. 

Til høyre og helt til høyre: Har du hatt 
flaks lever du tolv år lenger enn de 
med uflaks. Flaks har du hvis du bor i 
Vinderen bydel - der er gjennomsnittlig 
levealder 12 år lenger enn i Sagene
Torshov og Sentrum, henholdsvis 79,7 

• år og i underkant av 68 år. Foto: Janne 
• Lindgren. 
0 
• Nederst: Hvis du ønsker deg villa med 

blomster i porten bør du tjene som 

■ • 0 

de gjør i Vinderen bydel. I 1998 var 
gjennomsnittsinntekten i Vinderen 
503.000 kr. Gamle Oslo lå på bunn med 
174.000, og både Romsås, Lambertseter, 
Helsfyr-Sinsen, Sagene-Torshov 
og Grunerløkka-Sofienberg hadde 
gjennomsnittsinntekt under 200.000 kr. 

·• 16 u. 
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Grønland: I februar i år var det 3,9 prosent arbeidsløshet i befolkninga i Oslo generelt, mens den var 9,8 prosent blant innvandrere. 
Foto: Eivind Rutle . 

18 

I bydel Gamle Oslo fikk 18,3 prosent, 
nesten hver femte, sosialhjelp i 1996. 
På Vindern var det samme år 1,5 
prosent sosialklienter samme år. 

Arbeidsløsheten i aldersgruppa 16 til 
24 år varierte i 1996 fra 1,2 prosent 
i Vindern til over 8 prosent i Gamle 
Oslo og Grunerløkka-Sofienberg. 

I Vindern bydel hadde 60 prosent 
høyere utdanning i 1998, mens 
Romsås bydel hadde under 14 prosent. 

Alle tall kommer fra Statistisk 
sentralbyrå. 
Alle foto på denne siden: Eivind Rutle. 
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RV aksjonerte mot rasisme 

\TES 
ON 

Det kom som et gufs av apartheid midt i 
juli-varmen - en butikk i Oslo ville nekte 
alle sigøynere adgang. RV aksjonerte 
ved å sette «whites only»-plakater ved . . 

inngangen. 
Av Kristine Nybø 

Butikk-kjeden HiFi-klubben 
skapte overskrifter i midten av 
juli, med sine planer om å nekte 
sigøynere adgang til butikkene 
sine. Begrunnelsen var at noen 
kriminelle sigøynere hadde 
stjålet i butikkene deres. Fordi 
noen fra denne folkegruppa er 
kriminelle, så vurderte de altså å 
stenge hele gruppa ute. RV gikk 
raskt ut og kritiserte dette. 
I en radiodebatt med RVs 
andrekandidat i Oslo, Liv 
Gulbrandsen, innrømmet også 
Hi Fi-klubbens markedsdirektør 
Harald Hovland at det han 
vurderte i prinsippet var rasisme. 
I tillegg vedgikk at han at en nok 
måtte basere seg på «mørk hud 
og andre fysiske kjennetegn» for 
å se hvem som var sigøynere. 

Plakataksjon 
Vi i Oslo RV fant da ut at vi ville 
ha en markering utenfor Hi Fi
klubbens butikk for å synliggjøre 
hva slags praksis butikken har. 
Vi tok med oss plakater med 
«whites only» og «sigøynere 
ingen adgang», for å sette dem 
utenfor butikkens inngang. 
Vi delte også ut løpsedler 
med RVs syn på rasisme og 

diskriminering. 
Dette førte til fornyet fokus 
på saken, og ganske sikkert 
ubehaglig medieoppmerksomhet 
for butikk-kjeden. 

1 m illion innvandre re 
Aksjonen mot Hi Fi-klubben 
er er et godt eksempel på 
hvordan RV også jobber utenfor 
styringssystemet. Det skiller oss 
fra de fleste andre partier i Norge. 
Alene eller sammen med andre 
kan vi lage demonstrasjoner, 
aksjoner eller rett og slett bare 
delta i samfunnsdebatten for 
å forsøke å endre holdninger, 
sette søkelys på problemer eller 
for å få folk til å tenke. Et lite 
antall personer kan klare å få 
stor oppmerksomhet med litt 
kreativitet og dristighet. 
I dette tilfelle var det også en av 
våre kjernesaker vi markerte. RV 
er et parti som har lang historie 
på å være mot alle former for 
rasisme. Det er sikkert en del 
som husker Jon Michelets 
slagord i 1997: 1 million 
innvandrere til Norge. 

Rasisme kan arte seg på mange 
måter; i ytterste konsekvens er 
det en ideologi som forfekter at 
en rase er overlegen en annen, 

men stereotype oppfatninger 
som at latinamerikanere og folk 
med afrikansk bakgrunn har 
en medfødt rytmessans eller at 
paktistanere stinker hvitløk og 
lukter vondt er også utrykk for 
rasisme. 
Rasismen i den offentlige 
debatten har gått fra å være 
åpenlys og forherlige den 
hvite rases fortreffelighet, 
til å bli mer tilsløret. Fra 
«white man's burden» og 
Hitlers konsentrasjonsleire 
har det utviklet seg en mer 
kulturorientert rasisme hvor 
andre kulturer for eksempel blir 
stemplet som mer kriminelle 
eller mer voldelige. 

Menneskefiendtlig 
Rasismens logikk er «en for alle, 
alle for en». Dersom en muslim 
dreper noen, så er alle mordere. 
Dersom en pakistaner mishandler 
kona, så gjør alle det. Vi har også 
sett rasistisk motiverte drar, 
Benjamin Hermansen ble drept 
av nynazister bare på grunn av 
hudfargen sin. Rasismen er dypt 
urettferdig og menneskefiendlig. 

At RV er mot rasisme betyr ikke 
at vi er blinde for at det kan 
oppstå problemer når mennesker 

fra forskjellige kulturer møtes 
og skal fungere sammen. 
Diskusjonene i etterkant av 
drapet på kurdiske Fadime i 
Sverige viser at det er mange 
vanskelige spørsmål å ta stilling 
til i integreringsdebatten. Fadime 
ble drept av faren sin fordi 
hun hadde svensk kjæreste og 
opponerte mot tradisjonelle 
kjønnsrolle- og fami liernønstrere 
i den kurdiske ku lturen, og gikk 
til media med sin historie. Dette 
viser at det er stor sprengkraft i 
kulturmotsetningene som finnes, 
kanskje særlig for de som har 
vokst opp Norge og dermed 
havner mellom to kulturer med 
ulike krav. 

En for alle 
Et grunnleggende prinsipp 
for RV er frigjøring, enten det 
er fra rasisme, imperialisme 
eller kvinneundertrykkende 
holdninger og tradisjoner. RV 
kan ikke ha en «forståelsesfull» 
og unnskyldende holdning til at 
æresdrap blir begått. Det handler 
om at alle kvinner, og menn, 
skal få lov til å velge partner, 
samlivsform etc uten å måtte 
frykte for eget liv eller bli utsatt 
for trussler. Dette gjelder også i 
norske parforhold, vi kan heller 
ikke akseptere at den som tar ut 
skilsmisse blir utsatt for trussler, 
trakassering og vold. 

Imidlertid er må vi ikke falle 
for rasismens logikk om «en for 
alle, alle for en». At det finnes 
æresdrap betyr ikke at man 
kan forhåndsdømme menn fra 
Midtøsten, like lite som en kan 
forhåndsdømme menn i det hele 
tatt som sannsynlige mordere 

fordi det skjer sjalusidrap. Åta 
livet av noen er et valg man kan 
la være å ta, ikke noe man er 
disponert til som følge av kjønn 
eller kulur. 

Kultur endrer seg 
Kultur er ikke noe statisk og 
naturgitt, den er noe som er i 
stadig forandring og som det 
er kamp om hva skal være. 
Kvinner i Vesten har kjempet 
for stemmerett, økonomiske 
rettigheter og for retten til å 
bestemme over eget liv. Selv 
om det fortsatt er langt igjen 
til full kvinnefrigjøring så har 
kvinnekampen forandret mye ved 
den norske kulturen. Innvandring 
og det at vi reiser mer enn før har 
forandret nordmenns matvaner, 
for åta noen eksempler. 

Stereotypene om at alle 
kvinner passer best til å være 
hjemmeværende og lage 
mat, og at alle nordmenn 
spiser kjøttkaker og poteter 
stemmer ikke. Kulturforskjeller 
legitimerer ikke en for alle alle 
for en logikken som man har sett 
i kjølvannet av æresdrapdebatten, 
eller som Hi Fi klubben 
bruker for å drive en rasistisk 
diskriminering av kundene sine. 
Hva man spiser og hvordan 
man lever livet sitt er ikke bare 
kulturbestemt, det er noe man i 
stor grad velger. 
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.Tenk globalt stem 
• 0 

• For USA og president Bush er verden et sjakkbrett, der 
det gjelder å tå økonomisk og pol itisk herredømme. RV 
er konsekvent imot alle USAs angrepskriger. 

, Av Lars Akerhaug og Line Schou 

I utenrikspolitikken har RV en 
grunnleggende annen forståelse 
av verden enn det de andre 
partiene har. Og vi har tradisjon 
for å føre utenrikspolitikken inn 
i kommunestyrene. Rett og slett 
fordi den er så viktig, og fordi 
Norge lenge har vært på feil kurs. 
Selv om det er kommunevalg 
i år, vil RV likevel ta opp 

; internasjonale spørsmål. Fordi 
skillet mellom de partiene som 
vil angripe verdens fattige, og de 
som ikke vil gjøre det, er viktig. 

De etablerte politikerne og de 
store mediene i Norge tegner et 
verdensbilde der USA, verdens 
eneste supermakt, skal skape fred, 
demokrati og velstand for alle, og 
at George W. Bush egentlig mener 
det godt når han bomber rundt om 
i verden. 
Vi i RV vet at det er 
økonomisk, militært og politisk 
verdensherredømme som er 

• motivet. Det gjelder å tvinge alle 
land til å åpne sine markeder 
og ressurser for amerikanske 

• storselskaper, og ha som ideal den 
vestlige måten å leve og forbruke 
på. 

EU ingen motvekt 
EU er ikke noen «motvekt» til 
dette. Vest-europeiske statslederes 
EU-prosjekt er utformet av og 
for de europeiske storselskapene, 
som gjerne vil ha de samme 
fordelene som de amerikanske. 
A få alle Europas land og folk til 
å smelte sammen til et enhetlig 
marked, og svekke arbeids- og 
velferdsrettighetene deres, 
står høyt på storselskapenes 
ønskelister. EU står sammen med 
USA i å tvinge fram liberalisering 
av verdensøkonomien i 
internasjonale fora som WTO 
og Verdensbanken. Vesten 
samarbeider mot resten, og 
for folk i sør er de europeiske 
storselskapene like nådeløse som 
de amerikanske. Selv om det 
også er en viss rivalisering over 
Atlantern, er det fåfengt å tro at 
EU på noen måte kan være en 
positiv motvekt til USA. 

Katastrofal frihandel 
For land i sør, som ikke har bygd 
opp sine nasjonale økonomier, 
er den påtvungne frihandelen en 
katastrofe. De må finne seg i en 
evig rolle som råvareeksportører 
og leverandører av billig 
arbeidskraft. Landene i sør må 

_ underordne seg den vestlige 
• markedsliberalismens logikk, 
O hvor det er et «komparativt 
• fortrinn» at lønningene er lave 

0 e og at folk ikke er fagorganisert. 

Den amerikanske dominansen skaper motstand verden over. Her fra en demonstrasjon på Filippinene. 

Da kan vestlige selskaper tjene 
godt på å flytte lavteknologisk 
produksjon fra Vesten til land der 
folkjobber 14 timer om dagen 
under slaveliknende forhold 

for en dollar. Landene i sør blir 
tvunget til å underby hverandre, 
siden gjeldsbyrden gjør dem 
avhengig av å få inn vestlig 
valuta. Så får de kanskje betalt 

noen av gjeldsrentene sine, og 
ting ser bedre ut på papiret, men 
det skjer ingen utvikling i landet. 
Samtidig stiger arbeidsløsheten 
i Vesten, og trusselen om 

utflagging legger press på 
lønninger og rettigheter både i 
nord og i sør. 

RV var det eneste partiet på 
Stortinget som stemte imot at 
Norge tilsluttet seg WTO-avtalen 
i 1994. Den avtalen har vært et 
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lokalt 

viktig virkemiddel for å tvinge 
fram en økonomisk globalisering 
slik storselskapene vil ha den. 
Avtalen tvinger fattige land til 
frihandel til Europa og Nord
Amerikas fordel. En avtale som 
fører til at: 

• Både innen og mellom land øker 
forskjellene mellom fattig og rik. 
• Kollektive velferdsordninger 
nedbygges. 
• Arbeidsliv brutaliseres. 
• Naturressursene presses. 
• Landsbygda utarmes og storbyer 
fortettes. 

Konsekvent imot USA 
Men det er ikke bare gjennom 
økonomisk press eller i allianse 
med de ra rike i sør at Vesten 
får tvunget sin vilje på resten. 
Vi lever i en verden der også 
bomber, krig og økonomiske 
sanksjoner blir brukt som våpen 
mot verdens fattige. Krigen 
mot Irak, og de økonomiske 
sanksjonene som har kostet x 
irakiske barn livet, er bare et av 
mange eksempler på hvordan 
rike hvite statsledere tar seg til 
rette, mens de fattige igjen må 
betale prisen. Eller for si det 
med tidligere utenriksminister 
Madeleine Albright, da hun ble 
konfrontert med tallet på døde 
irakiske barn: - Det er verdt det. 

Under NATOs bombing av 
Kosovo var RV det eneste partiet 
som gikk imot den ulovlige 
krigføringen. Vi har også siden 
konsekvent gått mot USAs 
krigføring i Midtøsten og Sentral
Asia, og senest under krigen 
mot Irak var RV med på å ta 
initiativ til krigsmotstand. Men 
vi var også det eneste partiet 
som tok kampen mot krigen inn 
i kommunestyrene, og reiste 
konkrete forslag om å ta avstand 
fra USAs krigføring der. 

1 

Jakten på Bin Laden 
Etter terrorangrepet mot USA 
11. september 200 l gjorde 
samtlige partier på Stortinget, 
inkludert SV, et vedtak i den 
utvidede utenrikskomiteen som ga 
uttrykk for full støtte til USA, og 
understreket Norges forpliktelser 
som medlem av Nato. Dette er 
i tråd med Nato-vedtaket dagen 
etter terrorangrepene, som slo 
fast at dette var et angrep på 
et Nato-land, og at artikkel 5 
skulle gjelde. Den sier at når et 
Nato-land blir angrepet av en 
annen stat, så skal alle Natos 
medlemsland svare med forent 
kraft mot overgriperen. 
Vedtaket i den utvidede 

utenrikskomiteen ga slik en 
blankofullmakt til at Norge skulle 
følge USA i gjengjeldelseskrig. 
Samtidig tok noen av SVs 
stortingsrepresentante_r initiativ 
til et opprop mot norsk støtte til 
amerikanske hevnaksjoner som 
rammet uskyldige. SV støtter på 
den ene siden altså en militær 
gjengjeldelse av det som skjedde 
11. september, men lager samtidig 
et opprop mot aksjoner som 
rammer uskyldige sivile. Tror 
SV at militære aksjoner som 
bare rammer «slemmingene» og 
ingen sivile er mulige? At det 
fins bomber som bare vil skade 
medlemmer av al-qaida, og ikke 
andre? 

1,3 milliarder fattige 
Antallet uskyldige sivile som 
døde i Afghanistan er trolig 
minst like høyt som det antallet 
som døde i USA 11. september. 
Og for RV er afghanske liv like 
mye verdt som amerikanske, 
eller norske, liv. Derfor tok vi 
avstand fra det amerikanske 
angrepet på Afghanistan, samtidig 
som vi også tok avstand fra 
terrorangrepene mot USA. 
De skyldige enkeltpersonene 
fortjener å bli stilt for retten 
og straffet for et slik grusomt 
angrep på sivile. Men det var 
ikke en stats angrep på en annen 
stat. Ved å svare med å drepe 
sivile i det landet hvor en mener 
den skyldige befinner seg, er en 
på samme moralske nivå som 
terroristene. I tillegg til at en 
bekrefter deres fiendebilde av 
Vesten, og skaper et raseri som 
vil sørge for økt rekruttering til de 
samme terrororganisasjonene som 
en vil ramme. 

Det finnes en sammenheng 
mellom bombene som slippes 
over barns hoder og at 1,3 
milliarder mennesker i ekstrem 
fattigdom. Mens millioner 
sulter i en verdensdel, brenner 
komselskapene kom i en annen. 
Mens alle er enige om at vi 
trenger mer fred og mindre 
krig, lages det stadig flere 
våpen i stand til å ødelegge og 
drepe mer og flere enn før. Det 
er de samme multinasjonale 
selskapene og hvite statslederne 
som tjener seg rike på at folk 
sulter som profitterer fra USAs 
oljekriger i midtøsten. RV vil 
føre fakkeltogene mot krig og 
fattigdom inn i kommunestyrene. 
Tenk globalt - stem lokalt! 

Derfor står jeg på RV-liste: 

Unni Hauge (54) sykepleier: 

-Fordi privatisering aldri lønner seg! 
Og fordi RV er med på å avdekke 
løgn rundtkorrupsjon og 
privatisering. 

Beret Werner (21 ) postbud: 

- Fordi RV nekter å prioritere noen over 
andre. Og fordi RV mener at folk skal 
være aktive og gjøre ting sjøl, ikke sette 
seg tilbake å la politikerne styre. 

Roar Ellingvåg (43) 
bryggeriarbeider og 
tillitsvalgt: 

- Fordi RV gir arbeidsfolk en 
stemme i bystyret. RV tror ikke, 
i motsetning til SV, at posisjoner 
forandrer verden. 

Guri Mugaas (26) student 

- Fordi RV er et parti med rom 
for folk som sprenger grenser. 
Fordi RV vil fjerne alle former for 
undertrykking på grunn av kjønn 
eller seksuiell legning. 
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SFO-foreldre vant med RVs hjelp 

Etter over to års kamp 
• fikk foreldre· med barn • 
• i skolefritidsordningen 

tilbake 34,8 millioner 
byrådet hadde innkrevd 
ulovlig. 
Av Line Schou 

- Uten hjelpen fra RV og det at 
vi er noen inmari sta kjerringer, 
hadde vi aldri vunnet fram, sier 
Bjørnhild Stokvik. 

Sammen med Anne Hege 
Tangen og Ellen Røsjø har hun 
stått i spissen for Foreldre for 
et bedre SFO i Oslo. Aksjonen 
ble dannet av foreldre med barn 
på ulike skoler i Oslo etter at 
byrådet plutselig skrudde opp 
prisen på skolefritidsordningen. 

SV-kritikk 
Ellen Røsjø er RV-medlem, 
men de to andre hadde ingen 
RV-tilknytning da de begynte 
åjobbe med SFO-aksjonen. 
Erfaringene har gjort at de 
begge vi l stemme på RV til 
høsten. 

- Vi hadde forsåvidt en god 
dialog med Ap og SV også 
ganske lenge. Men de sviktet da 
regningen viste seg å komme på 
over 40 millioner, sier Tangen, 

• som tidligere har stemt SV. Det 
• gjør hun imidlertid ikke nå. 
0 - Når beløpets størrelse gjør 
• at en vil velge en ukorrekt 

"• løsning, da mister jeg respekten, 

forklarer Tangen. 

På bystyremøtet 18. juni i år var 
det bare RV og to uavhengige 
som stemte for en nærmere 
gransking og opprydding i 
saken. De andre anså saken som 
avsluttet etter at de vedtok å gi 
foreldrene 34,8 millioner pluss 
renter tilbake. 
- Vi er sjølsagt glad for at vi får 
såpass, og særlig at alle partiene 
støttet RVs forslag om å plusse 
renter på beløpet, etter først å 
ha vært imot det i komiteen, 
det er en viktig delseier. Men 
foreldrene har antakelig betalt 
mye mer for mye enn dette, sier 
Røsjø. 

Ulovlig beslag 
Saken begynte i 2000, da 
byrådet bestemte seg for å 
beslaglegge overskuddet 
noen SFOer hadde fra 1999, 
etter først å ha lovet at det 
kunne gå til drift i 2000. I 
januar 2001 villle daværende 
skolebyråd Trine Skei Grande at 
foreldrebetalingen skulle dekke 
husleie, strøm, vaktmester- og 
administrasjonsutgifter. 
Foreldrene dannet en 
«ekspertgruppe», og brukte 
masse tid og krefter på å 

sette seg inn i lover, regler og 
regnskaper. De sendte klagebrev 
til ulike instanser og drev 
lobbyvirksomhet på rådhuset. 

Arm inn i systemet 
- Det var utrolig greit å ha 
RV på rådhuset til å vise vei i 
systemet. Erling Folkvord hjalp 
oss med strategien og med å 
påvirke de andre partiene, i 
tillegg til å forklare hvordan 
prosessene på rådhuset fungerer, 
forklarer Tangen. 

Både Statens utdanningskontor 
og Namsretten slo etterhvert fast 
at det var ulovlig å la foreldrene 
betale husleie og administrative 
kostnader. Kommuneadvokaten 
påpekte at det var ulovlig å 
beslaglegge overskuddet fra 
1999. Kommunerevisjonen 
kritiserte at regnskapet til 
SFOene er ført på en slik 
måte at den delen av utgiftene 
foreldrene skal betale er 
blandet sammen med den delen 
kommune skal betale. I tillegg 
ga Forbrukerrådet foreldrene 
støtte. ( 

Arroganse 
Men selv med overveldende 
dokumentasjon på at loven 
er brutt, er det ikke gjort uten 
videre å få byrådet til å ansvar 
og rydde opp. Anne Hege 
Tangen er dypt sjokkert over 
at ansvarlige politikere kan 
oppføre seg som om de sjøl er 
høyt hevet over loven. 

- Og at de viser en utrolig 
kreativitet i forhold til å slippe 
og betale tilbake penger de 
har stjålet fra barnefamilier. 
Som for eksempel at de 

plutselig bestemte seg for 
å belaste foreldrene med 
pensjonskostnader, to år 
etterpå, helt ut av det blå- og 
da sjølsagt bare de foreldrene 
som har betalt for mye, ikke de 
andre. Hvis noen hadde fortalt 
meg at slikt var mulig for to år 
siden, hadde jeg ikke trodd på 
det, sier hun. 

Prestisje 
- Det er tragisk at det går 
prestisje i å betale minst mulig 
tilbake, det ødelegger tilliten til 
politikerne. Prinsippet er viktig, 
myndighetene kan ikke gjøre 
som de vil, de må følge lover 
og regler. De må kunne stilles 
til ansvar, som alle andre. Den 
maktarrogansen vi har sett, har 
vært skremmende, sier Bjørhild 
Stokvik. 

Men de tre har ikke tenkt å 
gi seg. Både diskusjonen om 
pensjonskostnadene, hvorvidt 
kommunen kunne inndra 
midler som var bevilget av 
staten gjennom Indre Øst
programmet, og om kommunen 
kunne velte merkostnadene ved 
handikappede barn over på de 
andre SFO-barnas foreldre, vil 
fortsette . 

Alle tre enige om at en viktig 
lærdom av denne saken er at 
folk må passe på sine egne 
rettigheter og organisere seg 
selv. De som sitter med makt 
og myndighet følger ikke 
nødvendigvis loven til alles 
beste. Dersom ingen presser på, 
kan de slippe unna med ulovlige 
beslutninger. 

Foreldre for 
et bedre SFO: 
Fra venstre 
Bj~rnhild 
Stokvik, Ellen 
Røsjø og Anne 
Hege Tangen. 
Foto: Line 
Schou 

Dette er SFO-saken: 
• SFO står for 
skolefritidsordning, et tilbud 
til barn i første til fjerde klasse 
etter skoletid. Her kan de få 
hjelp med leksene og drive med 
ulike fritidsaktiviteter. 

•Foreldrefor et bedre SFO 
i Oslo mener de enkelte 
foreldrene som hadde barn i 
skolefritidsordningen i 1999, 
2000 og 2001 har betalt mellom 
1000 og 10.000 kroner for mye. 

• Fra og med 1999 hadde 
driftsstyrene ved skolene 
ansvaret for SFOene, og for at 
budsjettene deres gikk opp. 

• I 2000 bestemmer byrådet seg 
for beslaglegge overskuddet 
noen av skolefritidsordnngene 
hadde i 1999, på tross av 
skolene tidligere hadde fått 
beskjed om at det kunne gå til 
drift i 2000. Det samme beløpet 
blir dermed til «merforbruk» i 
2000. 

• I januar 2001 bestemmer 
daværende skolebyråd 
Trine Skei Grande at 
foreldrebetalingen til SFO skal 
dekke internhusleie, strøm og 
administrative kostnader. 

• 28. februar 2001 bestemmer 
Statens utdanningskontor at det 
er ulovlig å belaste foreldrene 
med slike utgifter, og holder 
igjen statstillskuddet inntil Oslo 
kommune får ryddet opp. 

• Byrådet finner da ut at 
foreldrene må belastes en andel 
av pensjonsutgiftene i etterkant 
- dvs bare de foreldrene som har 
betalt for mye. 

• I oktober 2002 anslo 
Kommunerevisjonen beløpet 
foreldrene har betalt for mye 
til 43,5 millioner. Beløpet 
hadde vært høyere om ikke 
pensjonskostnadene hadde vært 
godtatt som forklaring. 

• I mai 2003 blir det klart at 
foreldrene skal få til sammen 
34,8 millioner tilbake, med 
renter. 
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Kommunale fritidstilbud 
til ungdom blir nedlagt, 
de sjølstyrte ungdoms-
og kulturhusene Blitz og 
Hausmania forsøkt privatisert 
vekk fra Oslo. Hva vil skje med 
byen vår dersom vi mister den 
alternative ungdomskulturen? 
Av Mad Allgot Lie 

Er det en trussel for byrådet at ungdom kan organisere og skape kultur 
sjøl, og ikke kjøpe den? Foto: Blitz 

-

Ungdom - fotball, fiolin eller flatfyll? 
Vi begynner med historien Maja drømmer om å spille 
om Maja. Maja er 16 år. i band. Hjemme har faren 
Hun kjeder seg. Det er hennes en gammel kassegitar 
lørdag kveld, og Maja som bare mangler en streng, 
kjeder seg fordi hun ikke men det føles ikke så veldig 
har noe å tinne på. De fleste råkkenråll å sitte hjemme 
lørdagskveldene -og alle og klimpre akkorder fra 
de andre kveldene også, Lillebjørn Nilsens gitarbok. 
for den saks skyld, er som Karen fra parallellklassen til 
denne. Hun pleier å dra på Maja har lyst til å begynne å 
en ltjemme-alene-fest. Det spille trommer, og de to har 
er det alle ungdommene hun ofte snakka om å starte band. 
kjenner pleier å gjøre. Drar Men det finnes ikke noe sted 
på fest og bli så fulle eller de kan øve. Ikke har de el-
rusa at de ikke husker noe av gitar eller trommesett heller, 
kvelden dagen derpå. Men og de har ikke råd til å kjøpe. 
Maja er lei av det. 
Før i tida, når hun var Maja har lyst til å bl i 
liten, hadde det vært en skuespiller. Da hun var liten 
fritidsklubb i bydelen fantes det en teatergruppe for 
Maja bor i, men den ble ungdom, men plutselig hadde 
nedlagt for lenge siden. ikke teatergruppa noe sted å 
Nå er det parkeringsplass være lenger, og da ble den 
der fritidsklubben lå. Ofte lagt ned. Maja skulle ønske 
pleier ungdommene å henge det fantes en teatergruppe 
på parkeringsplassen. Bare hun kunne være med i, men 
henge, og slenge dritt til de det gjør det ikke. 
som går forbi. Ikke fordi det 
er noe gøy, men rett og slett Maja kjeder seg. Hun skulle 
fordi det ikke er noe annet å ønske hun kunne ta med 
gjøre. Hvis du ikke er en av Karen på kafe, sitte å prate 
dem som går på fotball eller om bandet de vil starte. Men 
spiller i korpset, da. Men det kafeene i byen er det enten 
er ikke Maja. 18-årsgrense for å komme 

inn på, eller så er det bare 

Ingenting å gjøre teite gamle tanter med blått 
hår som sitter der. Dessuten 

Maja tenker ofte at hun er har hun ikke råd til brus til 
annerledes. Hun synes det er 30 eller ciabatta til 50 spenn. 
kjedelig på alene-hjemme-
festene . Det handler bare Maja kjeder seg. Hun drar 
om å bli mest mulig drita nok på fest . Noen i klassen 
uansett. Ofte er de ikke hennes har hørt at en i niende 
invitert når de drar dit en er alene hjemme. Han har 
gang, men bare sniker seg visst bare invitert et par 
inn hjemme hos foreldrene til stykker fra klassen sin, men 
noen de knapt nok ltjenner. alle veit at foreldrene hans 
Kaster sneiper på vegg- er bortreist, så halvparten 
til-veggteppene, knuser av ungdommene i bydelen 
vinglassene og tømmer kommer sikkert til å dukke 
barskapet, hvis det finnes opp. Det er jo ikke noe annet 
noe sånt, da. Dessuten liker å gjøre. Maja rar litt dårlig 
hun ikke listepop. Maja hører samvittighet når hun tenker 
helst på pønk. på sneipene på teppet og 

de knuste glassene. Hun 

bestemmer seg for å bli mest 
mulig full eller rusa så hun 
slipper å tenke på det. Da 
slipper hun kanskje å kjede 
seg også. Det er jo ikke noe 
annet å gjøre. 

Blitz og Hausmania 
Historien om Maja er et 
framtidsscenario. Det er 
lagt til Oslo i år 2007, 
når høyrebyrådet har fått 
herj e med byen vår i fire 
år til. Men samtidig er 
ikke historien så langt fra 
virkeligheten i dag som man 
kan ønske. Gjennom de 
siste åra har Byrådet i Oslo 
systematisk forsøkt å rasere 
de få alternative kultur- og 
fritidstilbudene som finnes 
for ungdom i byen. Byrådet 
har klart og tydelig vist 
oss at de intenst misliker at 
ungdom tar tak i sin egen 
fritid og sitt eget liv og gjør 
noe med at det ikke finnes 
tilbud til dem. De borgerlige 
partiene har i løpet av 
perioden de har sittet i byråd 
lykkes med en ting; å forsure 
hverdagen til alle som skaper 
alternativ kultur. 

De sjølstyrte ungdoms-
og kulturhusene Blitz 
og Hausmania er til 
salgs. Deres framtid skal 
overlates til den sterkeste 
utenomparlamentariske 
krafta av alle -
markedskreftene. Enhver 
med litt vett i hue skjønner 
at disse privatiseringene ikke 
handler om å sikre framtida 
til disse husene. Tvert om 
er dette nok et forsøk på 
å bli kvitt dem og deres 
brukere, snedig pakket inn 
i løfter om at en rik onkel 
fra Amerika skal ivareta 
nullprofittiltakene. 

Begge husene er idealistiske 
tiltak som ingen kan tjene 
penger på. Det er nettopp 
derfor de er så unike. I en by 
der alt strømlinjeformes etter 
kapitalens interesser og alt 
skal gi profitt, er ungdommer 
redusert til konsumenter. 
På steder som Blitz og 
Hausmania, derimot, er det 
ungdommer sjøl som skaper 
kulturen. Det er ungdommer 
som lager radio, som lager 
kafe, som lager musikk, 
teater, tegneserier og avis. 

Trussel for byrå det 
Så hvorfor misliker byrådet 
disse tiltakene så intenst? 
I disse husene er ungdom 
engasjerte. De blir engasjerte 
gjennom å skape, organisere 
og ta ansvar. Ungdom i 
disse husene godtar ikke 
å bli redusert til enten 
konsumenter eller problemer. 
Og det oppleves nok som en 
trussel for et byråd som er 
så konservative at de ikke 
engang lar ungdom skate på 
Rådhustrappa utafor huset de 
sitter i. 

Kultur skal ikke være prisgitt 
kjøpekrafta. Kultur skal 
være blant, for og av folk. 
Enhver storby bør ha plass til 
sjølstyrte ungdomshus, fordi 
alternative kulturtiltak gjør 
en by rikere. RV synes det er 
viktig at ungdom kan spille 
fotball eller fiolin dersom de 
ønsker det. Men dette passer 
ikke for alle! RV vil ha en by 
der mangfoldet lever, en by 
der sjølstyrte ungdomshus 
som Blitz og Hausmania 
rar eksistere uten trusler om 
utkastelse eller privatisering, 
side om side med fotball og 
fiolin. 

De tte er Blitz: 
• Blitz ble sammen med nabogårdene 
Pilestredet 30 A og B og hjørnetomta 
Pilestredet 28 lagt ut for salg i oktober 
2002. 
• I vår fikk forretningsmannen og 
psykiateren Sharok Ezazi tilslag på 
kjøpet, men etter flere presseoppslag 
om Ezazis tvilsomme forretningsdrift 
trakk byrådet i sommer tilbake 
kontrakten med manglende 
bankgaranti som unnskyldning. 
Salgsprosessen fortsetter med ny 
kjøper. 
• Salget skal behandles i Bystyret etter 
sommeren. 
• Blitz lever også med en trussel om 
utkastelse. Dette fors laget fra Frp-eren 
Svenn Kristensen skal også behandles i 
Bystyret etter sommeren. 
• Blitz huser blant annet verdens eldste 
kvinneradio RadiOrakel, øvingslokaler 
for band, konsertscene der blant annet 
Turboneger, Raga Rockers og Jokke 
og Valentinerne starta opp, studio, 
kafe, bok- og internettkafe, Blitz-avisa 
Smørsyra, Barnemakt og Antifascistisk 
aksjon. 
• Nabogården huser blant annet Edvard 
Munchs barndomshjem og Nord
Europas største hussopp. Hussoppen 
skyldes kommunens manglende 
ivaretagelse av gårdene til tross for 
et bystyrevedtak fra 2000 som sier 
at Oslo kommune skal pusse opp 
gårdene. 

Dette er Hausmania: 
• Kulturhuset Hausmania ligger i 
Hausmannsgt 34. 
• Eies i dag av Statsbygg, men er lagt 
ut for salg. 
• Huser blant annet band, atelierer 
som brukes av kunstnere, forfattere, 
tegneserietegnere og designere, 

-• 

filmklubben Spis de rike, teatergrupper, • 
deriblant Grusomhetens teater, Humla • 
kultur- og revolusjonsverksted, 
Homocirkus og skatehall. 
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RVs listetopp i Oslo: Fra venstre: Erling Folkvord, miljøarbeider, er førstekandidat, Liv Gulbrandsen, forteller og organisasjonssekretær, er andrekandidaten. 
Tredjekandidatet er Roar Ellingvåg, som er bryggeriarbeider. Guri Mugaas er student og fjerdekandidat. Foto: Anders Aabel 

Dette er Rød Valgallianse (RV): 

Meld deg • • inn 1 RV: 
Derfor trengs R~ og RV trenger deg: 

Vi tror ikke at vi kan forandre verden bare ved å stille til valg, men tror vi kan gjøre en 
viktig innstats i kommunestyrene som betyr noe for folks hverdag. Det gjør vi gjennom 
å føre kamper for et godt velferdstilbud og mot privatisering. Vi har ikke posisjoner 
som mål, og setter lojaliteten til folk før lojaliteten til trange budsjettrammer. 

Meld deg inn i RV: 

RV driver forskjellige aktiviteter folk folk i alle aldre og bakgrunn. Vi arrangerer 
temamøter, medlemsmøter, aksjoner, gir ut medlemsblad m.m. Medlemskap koster 300 
for folk i arbeid, og 100 kr for studenter og ubemidla. Du kan også abonnere på Opprør 
, avisa til RV for 100 kr året. Ta kontakt og finn ut om RV er noe for deg: 

Våre hjemmesider: www.oslo.rv.no 
e-post: oslo@rv.no tlf: 22 98 90 59 
adresse: Oslo RV, Osterhausgata 27, 0183 Oslo 
kontonr: 78 78 05 75 424 

RV ble stiftet i 1973, og stiller i år lister i flere kommuner enn noensinne, 112. RVs leder 
heter Torstein Dahle, han er siviløkonom og holder til på RVs kontor i Bergen. Der sitter 
også nestleder Marte Mjøs Persen. Den andre nestlederen heter Sigrid Staurset og holder 
til på RVs kontor i Osterhausgt i Oslo. Hun treffer du på 22 98 90 50. 
Leder i Oslo RV heter Kristine Nybø. Hun treffer du på RVs kontor på rådhuset på 23 46 

• 19 21. Oslo RV har også et kontor i Osterhausgt, dit når du fram på 22 98 90 57 .. 
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