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Her er noen av 
Omkamp om pensjonen. 
Stortinget vedtok i mai en omlegging av Folketrygda. 
Det var udemokratisk å gjøre dette rett før et stortingsvalg. 
Den nye pensjonsreformen er katastrofalt dårlig for 
lavtlønnede, og gunstig for de som har råd til å tegne private 
pensjonsforsikringer. 
Jeg lover omkamp om pensjonsreformen! 

Ta tilbake det som er privatisert 
Når stat og kommune selger unna eiendommer og tjenester 
kan en lett få inntrykk av at staten er en egen privat aktør. 
Det er feil. Når statsråder og byråder selger eiendommer, 
helsetjenester, strøm, biblioteker og skoler selger de våre 
eiendeler. Eiendeler og rettigheter generasjoner før oss har 
kjempet hardt for å bygge opp. 
RV ønsker å ta tilbake det som burde være vårt. Jeg vil kreve 
at Postvesenet, jernbanen, kraftnettet og helsevesenet skal 
være offentlig styrt og eid. 

Fattigdom er ikke naturgitt 
I dag lever 40 000 under fattigdomsgrensa bare i Oslo. 
Det er i seg selv en katastrofe! I tillegg vet vi at 
nedverdigende behandling på sosialkontorene 

I 
skjer hver dag. Sosialhjelpssatsene skaf'~ p på et 
rimelig forbruksnivå. 

\ 

sakene jeg vil arbeide 
Sykehjemsplass skal bli en lovfestet rett 
For ni år siden fremmet jeg forslag i Stortinget om lovfestet 
rett til sykehjemsplass når behov for 24 timers pleie inntrer. 
Ingen hadde forslått det før. 
Jeg vil reise det kravet på nytt - inntil det blir innfridd. 

Barnehage og skole skal være gratis 
Barnehage og skole er viktige institusjoner for barn og 
foreldre. Jeg er motstander av at antall barn pr voksen stadig 
blir større både i barnehagen og i skolen. 
Jeg vil videre jobbe for at foreldrebetaling i barnehage 
og SFO skal trappes ned til null i løpet av tre år. 

Kriminalisering av horekunder 
RV er enige med den svenske Riksdagen og LO-leder Gerd 
Liv Valla i at det skal være straffbart å være horekunde, 
og vil foreslå det på Stortinget. 

Tannbehandling skal bli en del av helsevesenet 
Stortinget mener fortsatt at tenner ikke er en del 
av kroppen og tannbehandling ikke skal likestilles 
med annen sykdomsbehandling. Jeg vil jobbe for å 
få tannhelse inn under helsevesenet. 

for på Stortinget: 
Samme skatt på inntekt fra andres arbeid som på 
lønnsinntekt 
De som har lave og middels inntekter må få skattelette. 
Aksjeutbytte er inntekt fra andres arbeid. Jeg vil at dette 
skal skattelegges på samme måte som arbeidsinntekt. 

, RV foreslår streikerett mot sosial dumping 
Det betyr at fagorganiserte kan streike lovlig dersom arbeid 
innenfor deres område overtas av firma som har dårligere 
lønn enn gjeldende tariffavtale. Streik mot sosial dumping 
vil være effektivt for å sikre norske arbeidsvilkår for alle. 

Ingen norske soldater til utenlandskrig og okkupasjon. 
Ifølge Grunnloven skal vi ha et militært forsvar av Norge, 
ikke et militært angrepsapparat for å delta i stormakters 
erobringskriger. Likevel har et enstemmig (!) Storting sendt 
360 soldater til Afghanistan under NATO-kommando. USAs 
plan er nå at NATO i 2006 skal overta det militære ansvaret 
i hele Afghanistan. Norske soldater skal ikke være 
okkupanter på vegne av USA. ALLE soldatene må hentes 
heim fra Afghanistan og Irak. 

Egenandeler er særskatt på sykdom 
Egenandelene på sykdom og hjelpebehov har økt 
kraftig i takt med skattelettene for de rikeste. D 
ødelegger hverdagen for de som ikke har råd ti. 
gå til lege eller til å hente ut medisinene sine. J 
vil fremme forslag om å få vekk egenandelene. 
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Hvem velger du? 
~[1/ , 

-
Stem faktisk -
ikke taktisk. 

Den virkeligheten vi har i Norge i dag er ikke et 
resultat av tilfeldigheter. Heller ikke et naturlig 
resultat fordi verden går fremover. Fortsatt 
fremgang, er et av valgkampslagordene. Jeg 
spør: Fortsatt fremgang for hvem? 
Som stortingsrepresentant vil jeg være 
avhengig av alle dere utenfor. Jeg ønsker nå 
som sist å være et talerør for folk. Min lojalitet 
vil ikke ligge hos kollegaene i stortingssalen, 
min lojalitet vil ligge hos deg. 

Det er ditt valg. 

Vennlig hilsen 

~~ 
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