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Forsvar folketrygda 

RV er det eneste partiet som konsekvent og fra første stund har 
gått mot alle forslag om kutt i folketrygda. RV vil opprettholde 
den opprinnelige strukturen i folketrygda. Vi vil styrke 
folketrygdas grunnpensjon, slik at antall år i arbeidslivet far 
mindre vekt. RV mener at folket må høres i valg før en slik 
omfattende reform skal kunne vedtas. Stortinget hadde ikke 
folkets fullmakt til å behandle denne saken før valget, og 
pensjonsreformen har aldri vært debattert i en valgkamp. 
Derfor krever RV en pensjonsomkamp. 

•RV er for besteårsregelen -mot alleårsregelen, mot
20 % pensjonskutt, mot delingstall, indeksering, og mot
privatisering av trygda.

•RV vil fremme forslag om ny stortingsbehandling av
pensjonsreformen.

RV kjemper fortsatt mot endringene i arbeidsmiljøloven 
vedtatt av Stortinget 6. juni, som gjør 13-timers dag og 
78-timersuke til lovlige ordninger. Forslag om endringer i 
arbeidsmiljøloven og et sysselsettingsprogram vil være noe
av det første RV vil fremme når vi kommer inn på Stortinget.
Våre krav vil være:

•Arbeid til alle. Arbeidet og tempoet må tilpasses den 
enkeltes behov, slik at folk kan stå lenger i arbeid.

•6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon
•nye faste stillinger i stedet for permanent overtid 
•krav om tariffavtaler i samsvar med norske overenskomster 

skal ligge til grunn for all anbudsinnhenting og
konkurranseutsetting av oppdrag og virksomhet.

•nei til sosial dumping. Norske lønns-og arbeidsvilkår i 
Norge

•Arbeidsmiljøloven av I 977 må forsvares og bygges ut. 
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Norge ut av Irak og Afghanistan 

RV er det eneste partiet som konsekvent er mot norsk 
deltakelse i USAs angrepskriger og okkupasjoner, uansett 
hvilket flagg de føres under. Gjennom "Out of area" -linja fra 
1999 har NATO tatt nok et skritt mot å bli et reint militært 
krigsredskap for USA. USAs prosjekt er verdenshegemoni 
gjennom en allianse med det USA kaller "de villige''. Norges 
regjering er villig. Villig til å gjøre norske soldater til deltakere 
i USAs kriger og okkupasjoner. RV kjemper konsekvent mot 
denne utviklingen. RV på Stortinget vil fremme forslag om: 

•å hente soldatene hjem fra Irak og Afghanistan 
•å si opp norsk medlemskap i NATO 
•å oppløse de norske enhetene som er en del av NATO eller 

EUs innsatsstyrker 
• at internasjonal deltagelse i fredsbevarende operasjoner bare 

skal skje når alle parter aksepterer tilstedeværelsen.

RV vil fortsatt jobbe konsekvent mot norsk medlemskap i EU. 
Dersom vil får en ny AP, SV og SP regjering vil RV være det 
eneste partiet på Stortinget som vil foreslå utmelding fra EØS. 
Norge burde ha en handelsavtale med EU slik vi hadde fra 
I 973-1992, da vi hadde full markedsadgang for industrivarer. 
RV ser ingen grunn til at Norge skal måtte binde oss til å føre 
EUs markedsliberale politikk på felt etter felt, folk har aldri 
sagt ja til dette. På Stortinget vil RV fremme forslag om: 

•folkeavstemming om EØS
•å unndra kraftsektoren fra EØS-avtalen, eller å nedlegge

veto mot uthuling av hjemfallsretten. 
•folkelig kontroll med og styring av norske naturressurser
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Rød Valgallianse skiller seg fra de andre partiene ved 

å ha grunnleggende samfunnsendring som mål. Vi 
ser i likhet med stadig flere at ressurser og rikdom 
er fundamentalt ulikt fordelt i verden og ulikheten 
vokser. Vårt mål er å endre på dette. Motsetninger 
mellom samfunns- og folkegrupper, mellom regioner, 
land og stater og mellom kvinner og menn må fjernes. 
Folk må ta makta og få styre over sine egne liv. En slik 
endring kaller vi en sosialistisk revolusjon. Vi ønsker å 

skape et samfunn der hensynet til mennesker og miljø 
blir satt først, og der fellesskapet har kontroll over 
egne ressurser og verdiskapning. 

RV vil at samfunnets ressurser skal brukes til 

fellesskapets beste. RV vil blant annet jobbe for bedre 
velferdstilbud i kommunene, for styrking av de faglige 

~ettighetene, for gode gratis offentlige helsetjenester, 
for en solidarisk og rettferdig flyktninge-, asyl- og 
innvandringspolitikk, for samefolkets nasjonale 

rettigheter, og for at Norge skal si Nei til EU og trekke 
seg ut av EØS-avtalen. 

RV mener at folk selv er bedre egnet til å avgjøre 
viktige saker enn rikfolk og byråkrater. RV mener 
at deltagelse og engasjement iki<e forstyrrer 
demokratiet, men derimot er selve forutsetningen 
for det. RV er mot overføring av makt fra folkevalgte 
organ til lukkede styrerom der byråkrater, 
bedriftstopper og markedskrefter rår. Makta må 
flyttes den andre veien, tilbake til folket. 

RV kjemper for en ny politisk kurs, og vil bidra til at 
regjeringa Bondevik kastes. Det er RVs oppgave å 
presse regjeringa til å føre en ny politikk. Dette skal 
vi gjøre sammen med bevegelsene som kjemper 
mot sjukehusreformen, for folketrygda, mot sosial 
dumping og for å hente de norske soldatene hjem 
fra Afghanistan og Irak. RV vil etter valget være en 

nødvendig venstreopposisjon på Stortinget og ikke et 
støtteparti for ei ny regjering Stoltenberg. 

Når RV kommer på Stortinget 
vil vi foreslå: 

• å øke statens overføringer til kommunene med 20 milHarder 
per år, slik at velferdstilbudet blir sikret med gode og gratis 
barnehageplasser til alle, SFO, skole, helsetilbud og eldreomsorg. 

• å styrke lokalsykehusene og utvikle samarbeidet mellom de små og 
store sykehusene. RV vil reversere sykehusreformen. 

• å lovfeste likelønn - heve kvinnelønna i kvinnedominerte yrker. 
• å skattlegge aksje-, finans og valutatransaksjoner. 
• å bruke en større del av statsbudsjettet på kulturformål. Det skal 

investeres i kulturbygg og idrettsanlegg over hele landet. 
• å bruke oljeinntektene til å investere i infrastruktur og 

industriutvikling i hele landet. 
• å øke satsingen på kollektivtransport inkludert utbygging av 

høyhastighets-jernbane som et alternativ til bil/buss og fly. 
• å trekke tilbake konsesjonene til oljeboring i Lofoten og 

Barentshavet. 
• å halvere CO2-utslipp i Norge innen 2020, klimaet må tas på alvor. 
• at Norge skal ta imot flere flyktninger, at mulighetene for asyl 

i Norge blir utvidet, og at ingen blir sendt tilbake til områder i 
verden som er ustabile eller krigsherjet. 

• å gi alle rett til gratis skolegang, skolebøker og 
undervisningsmateriell. Alle aktiviteter i skolen skal være gratis. 

• å fjerne de nasjonale prøvene i norsk skole. RV er mot 
markedsretting av utdanning på alle nivå. 

• at folk med funksjonshemming skal ha lovfestet vern mot 
diskriminering. 

• en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning og adopsjonslov. 
• en åpen fiskeriallmenning - høstingsretten skal ikke kunne 

omsettes. 
• å styrke landbruket og spesielt satse på utvikling av et økologisk 

landbruk. 
• å kriminalisere horekundene. RV mener at prostitusjon er en del av 

menns vold mot kvinner. 
• at steder som driver med stripping, toppløsservering, 

pornoframvisning og lignende skal nektes skjenkebevilgning. 

Har du lyst til å bli med i Rød Valgallianse? 
Ta kontakt for mer informasjon elJer innmelding. 

rv@rv.no 22 98 90 50 / 55 31 64 21 

www.rv.no • 
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uten RV på Stortinget 
- ingen opposisjon fra venstre 
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Forsvar folketrygda 

RV er det eneste partiet som konsekvent og fra første stund har 
gått mot alle forslag om kutt i folketrygda. RV vil opprettholde 
den opprinnelige strukturen i folketrygda. Vi vil styrke 
folketrygdas grunnpensjon, slik at antall år i arbeidslivet får 
mindre vekt. RV mener at folket må høres i valg før en slik 
omfattende reform skal kunne vedtas. Stortinget hadde ikke 
folkets fullmakt til å behandle denne saken før valget, og 
pensjonsreformen har aldri vært debattert i en valgkamp. 
Derfor krever RV en pensjonsomkamp. 

• RV er for besteårsregelen - mot alleårsregelen, mot 
20 % pensjonskutt, mot delingstall, indeksering, og mot 
privatisering av trygda. 

• RV vil fremme forslag om ny stortingsbehandling av 
pensjonsreformen. 

RV kjemper fortsatt mot endringene i arbeidsmiljøloven 
vedtatt av Stortinget 6. juni, som gjør 13-timers dag og 
78-timersuke til lovlige ordninger. Forslag om endringer i 
arbeidsmiljøloven og et sysselsettingsprogram vil være noe 
av det første RV vil fremme når vi kommer inn på Stortinget. 
Våre krav vil være: 

• Arbeid til alle. Arbeidet og tempoet må tilpasses den 
enkeltes behov, slik at folk kan stå lenger i arbeid. 

• 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon 
• nye faste stillinger i stedet for permanent overtid 
• krav om tariffavtaler i samsvar med norske overenskomster 

skal ligge til grunn for all anbudsinnhenting og 
konkurranseutsetting av oppdrag og virksomhet. 

• nei til sosial dumping. Norske lønns- og arbeidsvilkår i 
Norge 

• Arbeidsmiljøloven av 1977 må forsvares og bygges ut. 

Norge ut av Irak og Afghanistan 

RV er det eneste partiet som konsekvent er mot norsk 
deltakelse i USAs angrepskriger og okkupasjoner, uansett 
hvilket flagg de føres under. Gjennom "Out of area" -linja fra 
1999 har NATO tatt nok et skritt mot å bli et reint militært 
krigsredskap for USA. USAs prosjekt er verdenshegemoni 
gjennom en allianse med det USA kaller "de villige''. Norges 
regjering er villig. Villig til å gjøre norske soldater til deltakere 
i USAs kriger og okkupasjoner. RV kjemper konsekvent mot 
denne utviklingen. RV på Stortinget vil fremme forslag om: 

• å hente soldatene hjem fra Irak og Afghanistan 
• å si opp norsk medlemskap i NATO 
• å oppløse de norske enhetene som er en del av NATO eller 

EUs innsatsstyrker 
• at internasjonal deltagelse i fredsbevarende operasjoner bare 

skal skje når alle parter aksepterer tilstedeværelsen. 

RV vil fortsatt jobbe konsekvent mot norsk medlemskap i EU. 
Dersom vil får en ny AP, SV og SP regjering vil RV være det 
eneste partiet på Stortinget som vil foreslå utmelding fra EØS. 
Norge burde ha en handelsavtale med EU slik vi hadde fra 
1973-1992, da vi hadde full markedsadgang for industrivarer. 
RV ser ingen grunn til at Norge skal måtte binde oss til å føre 
EUs markedsliberale politikk på felt etter felt, folk har aldri 
sagt ja til dette. På Stortinget vil RV fremme forslag om: 

• folkeavstemming om EØS 
• å unndra kraftsektoren fra EØS-avtalen, eller å nedlegge 

veto mot uthuling av hjemfallsretten. 
• folkelig kontroll med og styring av norske naturressurser 
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med folk 
mot makta 

-Stem RV! 
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