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INNSTRAMMINGEN 
TOK JOBBEN MIN. 

DER GIKK HJEMMEHJELPS· 
ORDNINGEN I VASKEN. OG 
KOMMUNEN HAR IKKE NOK SYKE 
HJEMSPI.ASSER. HVA 
GJØRVI NÅ7 

Du taper på Høyre 
Den 9. september skal du være med på å be
stemme hverdagen til oss alle de neste fire år. 
Da er det stortingsvalg. 

Du har to alternativer: 
En borgerlig regjering med støtte av Frem
skrittspartiet og en Arbeiderpartiregjering · 
støttet av SV og Venstre. 

Høyre og de borgerlige lar være å sette den 
enkeltes situasjon inn i en samfunnsmessig 
situasjon. Høyre prøver å få oss til å tro at pri
vat velstand kan sees på uavhengig av offent
lig velstand. 

Resultatet av den politikken de har ført di siste 
fire år er en økende offentlig fattigdom: 

Mindre penger til snøbrøyting og parkanlegg 
- Overarbeidede arbeids- og trygdekontorer 
og lange sykehuskøer. 

I Oslo står 4000 eldre i sykehjemskø. Kom
munen har ikke råd til hjemmehjelp for dem 
som ønsker det. Tusenvis av pensjonister øns
ker trygdebolig. 

Kollektivtrafikken i Oslo er nær det totale 
sammenbrudd og er den dyreste i Europa. 
Samtidig taper Oslo Sporveier millioner av 
kroner hvert år på ubetjente vogner. 

Hver 10. person under 24 år er avhengig av 
sosialhjelp. Blant de unge vokser arbeids
ledigheten . 

Vanvittig og meningsløst, ikke sant? 

Privat velstand er ikke bare det du har igjen i 
lommeboka når skatten er betalt. Privat vel
stand er også skikkelig veger og trafikkanlegg, 
at barnet ditt får barnehageplass, at tenåringen 
din får plass i videregående skole, at gater og 
fortau brøytes slik at eldre ikke brekker beina. 
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Vi trenger 
et bedre alternativ 
Et moderne, teknologiske samfunn trenger 
fellesskapsløsninger. flere arbeidsplasser be
tinger en handlngsplan for offentlig virksom
het, med hovedvekt på distriktenes behov for 
tjenester og sysselsetting. 

Med et regjeringsskifte er vi garantert at det 
skal: 

- brukes 20 milliardertil utvikling av nærings
liv og arbeid 

- bli økt innsats på forskningssektoren med 
2 milliarder årlig 

- skapes 150.000 arbeidsplasser. Prioritere 
arbeid for kvinner i distriktene 

- bygges 10.000 barnehager årlig 
- utbyggingen av sykehjem skal tredobles, 

det skal bygges flere eldresentre og øke 
hjemmehjelpsordningene 

- bli rett til pensjon fra 64 år for yrkesaktive. 
Den alminnelig pensjonsalderen senkes 
til 66 år 

- utvide den lønnede svangerskapspermi
sjon fra 18 til 30 uker. 

Fagbevegelsen mener at Norge trenger et re
gjeringsskifte. 

Er du enig? 

Du avgjør 
9. september. 

SATSINGEN PA FRAMGANG 
REDDET .JOBBEN MIN. 

SKATTEINNTEKTENE ØKER. 
V1 KAN BYGGE UT 
ELDREOMSORGEN. 
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I 
HVORFOR? 

Lise og Jørgen har to barn, 2 og 4 år. De bor i Oslo. I bydelen deres står 
600 barn på venteliste for å få barnehageplass. Lise og Jørgen må ordne 
seg med privat barnetilsyn. Det koster dem 3.800 kroner! pr. måned! 

En utbygging av kommunale barnehageplasser vil bedre deres leve
standard med mer enn 2000 kroner i måneden. 

Vi ligger på bånn i Europa når det gjelder barnehageutbygging. 
Hvorfor gjør ikke Willoch noe med dette? 

Bedriften Nordpapp på Ringerike har regnet ut at det koster dem 1.5 mil
lioner i året å komme gjennom Norges største trafikkryss - Oslo. Det 
dårlige vegnettet i Norge er norsk industris mest konkurransehemmede 
faktor. Norge har 105 milliarder i valutareserver. 
Hvorfor investerer ikke regjeringen i skikkelige veganlegg? 

Når regjeringen ikke vil 
skifte holdning til oss, 
må vi skifte Regjering. 
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