
Informasjon 

Mandag 12. september: 
VIKTIG AT DU DELTAR! 
Det er de siste årene gjort endringer i valgreglene 
som gjør det vanskeligere å avgi stemme. I Oslo har 
bystyreflertallet også vedtatt at det skal være valg 
bare en dag. Dessuten stenger valglokalene tidligere 
enn før. Husk at valglokalene nå stenger kl. 20 ! 

du er er 8. september. 

La oss gjøre en endring på de 
siste valgenes trend med lav 
valgdeltakelse på østkanten! 
Møt fram og stem! STEM 
FOR FORANDRING! 

Bruk stemmeretten 
12. september! 

Foto: Erik 
Johansen 
I Scanpix. 

S tatistikkene fra de siste 
valgene i Oslo viser at 
vestkantvelgerne har 

vært mye flinkere til å møte 
opp enn folk på østkanten. Ved 
siste kommunevalg var det bare 
i underkant av 200 stemmer 
som avgjorde hvilke partier 
som danner flertallet i Oslo. Ut 
fra fordelingen av stemmene 
på de forskjellige partier kan vi 
enkelt slå fast at det var høyere 
frammøtet på vestkanten som 
avgjorde valget. Hvis folk på 
Østkanten kommer seg opp av 
sofaen på valgdagen og stem
mer vil det sikkert avgjøre val
get! Alle som står i manntallet 
skal nå ha få tilsendt valgkort. 
Der står det hvor du skal avgi 
stemme. Har du ikke fått valg
kortet kan du ringe og forhøre 
deg om du står i manntallet og 
hvilket valglokale du skal stem
me i. Telefonnr. er 23461847 / 
23461272 / 23461274 mellom 
kl. 09.00 og 15.30 på hverda
ger. Der vil du også få opplyst 
hvor du skal stemme. Her kan 
du også få opplyst hvor det kan 
foretas forhåndsstemming. 

GODT VALG? 

Du har anledning til å avgi for
håndsstemme fra 10. august - 9. 
sept., enten i Rådhuset (kl. 09 
- 19) eller i egne lokaler for for
håndsstemmegivning i hver av 
Oslo 15 bydeler. 

OBS! Du trenger ikke valg
kortet for å stemme! Har du 
mistet valgkortet, bør du ta med 
deg legitimasjon (bankkort el. 
likn.). 

Er du syk/ufør og ikke er i 
stand til å komme til valglo
kalet kan du be om å få stemme 
hjemme. Dette kan du gjøre ved 
å ringe 23 46 13 00 / 23 46 13 10 
(Kl. 09.00 - 15.30). Fristen for å 
be om å få forhåndsstemme der 

LO i Oslo gir i anledning av Stortingsvalget 
12. september ut denne avisen til alle hus
stander i Oslo. Først og fremst gjør vi det for 
å oppfordre til at du må delta i valget. Stor
tingsvalget nå er det viktigste på svært lenge. 
I denne avisen gir vi en rekke grunner for at 
du skal delta i valget og at du bør stemme slik 
at det nye Stortinget får et flertall som endrer 

retningen på utviklingen av samfunnet. Et 
flertall hvor de nåværende regjeringspartiene 
(Høyre, Kr.F og Venstre) - som er støttet av 
Fremskrittspartiet - mister flertallet. Dette er 
også den samme konstellasjonen som styrer 
Oslo. Her er det Høyre og Fremskrittspartiet 
som styrer - støttet av Kr.F og Venstre. 

skrus nå klokka på mange om
råder 100 år tilbake. 

Åslaug Haga (SP), Jens Stoltenberg (AP) og Kristin Halvorsen (SV). Foto: Thor Nielsen I VG. 

LO har alltid kjempet for ar
beidstakerne, pensJomstene, 
ungdommen og de svake i sam
funnet. Derfor vil vi snu denne 
utviklingen. Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti utgjør i dette val
get et alternativ til den negative 
utviklingen vi har hatt i landet 
de siste åra. Også RV går inn for 
å kaste Bondevikregjeringen og 
skape et nytt stortingsflertall. 
Vi har hatt samtaler med disse 
partiene og vi slår fast at disse 
partiene vil føre en helt annen 
og bedre politikk for landets be
folkning dersom de får flertall 
på Stortinget. Derfor støtter LO 
opp om et nytt flertall for en ny 
politikk. Skal vi få til det må vi 
først og fremst stemme - og vi 
må stemme riktig. Møt fram og 
vær med å bestemme 12. sep
tember! 

Disse partiene har ett svar 
på alt: Salg av offentlig 
eiendom til private og 

privatisering av offentlig drift 
og tjenester til befolkningen. 
Dette kombineres med store 

skattelettelser til de som har 
mye fra før. En politikk som i 
dramatisk grad de siste åra har 
ført til stadig større forskjeller 
- de fattige blir fattigere og de 
rike blir rikere. I tillegg har de 

også gått løs på lønnstakernes 
rettigheter: Arbeidsmiljøloven 
er blitt revidert og det legges nå 
opp til et hardere og mer brutalt 
arbeidsliv. Alt dette kalles mo
dernisering, men i virkeligheten 

www.pdf-arkivet.no (2020)



VALGAVIS - Utgitt av LO i Oslo i forbindelse med stortingsvalget 2005 

- Vi godtar ikke dårligere levekår 
og kortere levealder på Sagene enn 

på Frogner! 
Karoline Bjerkeset, 
f ørstekandidat for Sp i Oslo 

Befolkningens behov 
- ikke markedet -

Senterpartiet vil bygge ny 
velferd og få fleire i arbeid gjen
nom å 
• Beholde 100 % sykelønn fra 

første fraværsdag skal styre! 
• Halvere arbeidsgiveravgifta for 

alle over 55 år 
• Bruke offentlig eierskap til å sikre og skape nye ar

beidsplasser 
• I større grad dekke utgiftene til tannlegebehandling gjen

nom folketrygden 
• Opprette nye psykiatriske lavtersketilbud i den kommunale 

helsetjenesten 
• Ha en statlig refusjonsordning for rehabilitering av kreft

pasienter 

• Senterpartiet vil jamne ut forskjellene ved å 

Med rekordfart og uten hensyn har den Høyre-dominerte Bondevikre
gjeringen med støtte fra Fremskrittspartiet gått løs på velferdsstaten 
med privatisering og konkurranseutsetting på nær sagt alle områder. 
Samtidig har de gitt enorme skattelettelser til de som har mye fra før. 
Et resultat av dette er at kommunene sultefores slik at skoler, alders
og sykehjem og andre offentlige institusjoner forfaller. Sykehusene 
drives nå etter forretningsmessige prinsipper og pasientene lider . 

• Starte et omfattende program for bygging av r imelige utleie-
boliger 

• Ha et eget bunnfradrag for aleneboende 
• Heve boutgiftstaket for barnefamilier i storbyene 
• Gjøre det enklere å få vurdert og godkjent utdanning og 

arbeidserfaring frå andre land 

• Senterpartiet vil ta makta tilbake fra byråkratene ved å 
• Gi innbyggerne mulighet til å velge mellom lavere skatt 

eller flere offentlige tjenester, gjennom å gi 
kommunene større skattleggingsrett 

• Systematisk overføre oppgaver, ansvar og 
myndighet fra staten til lokale folkevalgte 

• La staten betale regninga for lokal gjen
nomføring av statlige reformer 

Senterpartiet - i Oslo? 
Ja\ N y valgordning gjør det lettere å SENTERPARTIET 
komme inn i Oslo, i tillegg til at alle 

Sp-stemmer - også Oslo-stemmene - teller 
i kampen om de 19 utjamingsmandatene! 
Med flest kvinner på topp av alle partier 
og mange unge kandidater vil et sterkt Sp 
fornye Stortinget, og være avgjørende for 
om vi får en ny regjering som sier 

Høyere arbeidsledighet giør det lettere å presse lønningene. Foto: Berit Keilen, Scanpix. 

• Ja til norsk og offentlig eierskap til natur
ressursene 
• Ja til folkevalgt styring over sykehusene 
• Ja til et økonomisk krafttak for idrett, kul
tur og frivillighet 
• Ja til folkestyre, solidaritet og miljø - derfor 
NEI til EU! 

Denne politikken har 
flere siktemål: A over
late til private å drive 

tjenestene skal sikre private sel
skaper sugerør inn i statskassa 
og samtidig pulverisere ansvaret 
for tjenestene. Skal du som inn
bygger klage må du gjøre det til 
det private firmaet som utfører 

tjenestene. På denne måten vil 
regjeringen og byrådet skyve 
ansvaret over på disse firmaene 
og selv gå fri . 

Underbetaling - sosial dum
ping 
For å vinne anbud på å utføre 
tjenester for det offentlige må 

Folkemønstring for ny politisk kurs 
En ny kurs er nødvendig både i Norge og globalt: For fred, fellesskap og rettferdig fordeling. 
Ikke mer krig. Ikke mer privatisering. Ikke større avstand mellom fattige og rike. 
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Se mer infonnasion og våre seks kampsaker på www.oslo2005.no 
OSLO 2005 er en partipolitisk uavhengig folkemønstring i forkant av stortingsvalget 2005. 
Initiativet kommer fro 2005-alliansen: ATTAC Norge • LO i Oslo • Utdanningsforbundet Oslo • Norsk Sykepleierforbund Oslo • Press Redd Barna Ungdom 
• Fellesr6det for Affrika • Lotin-Amerikogruppene i Norge • For velferdsstaten. 

disse private firmaene presse 
lønninger og arbeidsvilkår for 
de ansatte nedover. For i det hele 
tatt å få folk til åta de underbe
talte jobbene er det nødvendig 
å ha et arbeidsmarked med høy 
arbeidsløshet. Derfor har Bon
devikregjeringen sørget for at 
det er 20.000 flere arbeidsløse 
enn da de tok over. 

Denne regjeringen har også 
lagt landet åpent for dumping 
av lønninger for utenlandsk ar
beidskraft fra de nye EU-lan
dene. Disse må jobbe for helt 
ned i 20 kr. pr. time. I Sverige 
og Danmark er det strengere be
stemmelser mot sosial dumping. 
Derfor har de bare en brøkdel av 
arbeidere fra de nye EU-landene 
i forhold til Norge. Også dette 
er et tiltak fra regjeringen som 
målbevisst undergraver vel
ferdsstaten. Sett i sammenheng 
med forverringen av de ansattes 
rettigheter etter arbeidsmilø
loven, som Bondevikregjerin
gen har vedtatt sammen med 
Fremskrittspartiet, er også dette 
et angrep på ordnede forhold i 
arbeidslivet. Hvis dette flertal
let får fortsette også etter valget 
går vi mot et hardere, kaldere 
samfunn med enda mer usikre 
vilkår for alminnelige arbeids
folk. 
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Fremskrittspartiets 
sanne ansikt 
Tror du at Fremskrittspartiet representerer 
et annet og bedre alternativ enn de andre bor
gerlige regjeringspartiene? Sannheten er at 
Fr.p er minst like ille for folk flest som de an
dre partiene på høyresida. 

Fremskrittspartiet har len
ge vært en pådriver for 
og stemt for alle vedtak 

som brutaliserer arbeidslivet 
som Bondevikregjeringen har 
foreslått. I tillegg til at de i som
mer stemte for alle forverringer 
av arbeidsmiljøloven som ble 
vedtatt i Stortinget i sommer 
(gjenngitt annet sted i avisen) 
har Fremskrittspartiet vært med 
på en rekke forverringer: 
• A frata de arbeidsløse opp til 

Kr. 20.000 i inntekt. 
• Støtter forslaget fra Bonde

vikregjeringen om at ingen får 
dagpenger før etter 5 dagers 
arbeidsløshet (Tidligere 3 da
ger). 

• Dagpengene for arbeidsløse 

er redusert fra 3 til 2 år. Fr.p 
stemte for. 

• Fr.p støttet å redusere tiltaks
plasser for arbeidsløse fra 
17.000 i fjor til 14.000 i år. 
Arbeidsmarkedstiltakene dek
ker nå bare mellom 10-15% av 
de arbeidsløse mot 25 -30% i 
1995 da det var samme antall 
arbeidsløse. 

• Fr.p stemte imot forslaget om 
å gjeninnføre ungdomsgaran
tien som skal sikre all ungdom 
under 25 år rett til arbeid eller 
utdanning. 

Fremskrittspartiet støtter Bon
devikregjeringens privatisering 
av skole og helse/omsorg. 
• Fr.p stemte for friskoleloven 

RV= din sikring mot ø 
. Bondevlktegjerlnga må kastes. Oslo RV har vedtatt at 

vi I Stortinget skal fremme de krav til et nytt flertall som 
LOs fylkeskonferanse I Oslo vedtok i fjor høst. 

RV mener at stortingsvedtaket om folketrygda var et 
kupp, og krever omkamp. RV slåss for at folketrygda 
skal forbedres - ikke trappes ned, bl.a ved å forsvare 
besteårsregelen og si nei til trygdekutt når levealderen 
øker. Innvandrere må få trygderettigheter mest mulig 
lik norske arbeidskamerater. 

• RV vil hente hjem de 350 soldatene i Afghanistan 
og offiserene i Irak. Ingen støtte til USAs kriger. 

♦ RV på Stortinget vil som første parti reise LO-Oslos 
krav om 10 mrd. ekstra til kommunene. 

• RV vil foreslå at skattelette på 23 mrd reverseres 
gjennom økt skatt på kapitalinntekt og full beskatning 
av aksjeutbytte og aksjesalgsgevinster. 

♦ Militæret skal kun brukes til forsvar av Norge. Derfor 
er RV for utmelding av NATO. 

Bare en skikkelig motbrann fra fag- og kvinnebeveg
elsen kan stanse den nyliberale politikken som har hatt 
bredt flertall i Stortinget siste 25 år. Dette krever at EØS
avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale, slik 
Sveits har hatt siden 1994. 

Erling Folkvord 
1. kandidat i Oslo 
www.erlingfolkvord.no 

RV skal hver dag 
stå på sa mmen 
med de som 
gjennom mobili
sering nedenfra 
vil tvinge fram en 

Liv Gulbrandsen ny politisk kurs. 
2. kandidat i Oslo 
www.livgu lbrondsen.no 

Stem RV! 
www.livogerling .no 

som tar penger fra de offent
lige skolebudsjettene for å fi
nansiere de private skolene og 
dermed underminere den of
fentlige skolen. 

• Fr.p. støtter alle forslag om 
konkurranse i skolen og mel
lom skolene og økt privati
sering. Dette fører til A- og 
B-skoler og økte forskjeller i 
samfunnet. 

Fremskrittspartiet støtter alle 
forslag om private sykehus og 
sykehjem med stykkprisfinani
sering og dermed konkurranse 
om de lønnsomme pasientene 
og mindre ressurser til de mer 
"kostbare" pasientene. Dette 
systemet har allerede ført til sto
re ulikheter og klasseforkjeller 
når det gjelder pasientbehand
ling. Vi kunne nevne en rekke 
andre vedtak som Fremskritts-

partiet har vært med på, og som 
de selv har fremmet, som viser 
at partiet ikke er et parti for folk 
flest, men tvert i mot forverrer 
livsvilkårene for folk flest. 

For Fremskrittspartiet er fag
bevegelsen hovedfienden 
Fagbevegelsen har alltid arbei
det for livsvilkårene for folk 
flest. Fremskrittspartiet har ved 
flere valg utropt fagbevegelsen 
til hovedfienden. Det er rimelig 
fordi fagbevegelsen represente
rer en helt annen holdning enn 
Fremskrittspartiet til hvordan 
arbeidslivet og samfunnet skal 
være innrettet. LO mener at de 
kollektive tariffavtalene er selve 
bærebjelken i et samfunn med 
trygghet og rettferdighet i ar
beidslivet. 

Fremskrittspartiet vil: 

•Fjernede kollektive tariffavta
lene. 

• Innskrenke. streikeretten. 
• Nekte de tillitsvalgte innsyns

rett i lønns- og arbeidsforhold 
for å bekjempe sosial dum
ping. 

• Oppheve likestillingsloven og 
fjerne likestillingsombudet. 

• Stenge LO fysisk ute fra hø-
ringer i Stortinget. 

Med bakgrunn i de få eksem
plene vi har nevnt er det godt 
mulig å danne seg et inntrykk 
av hva Fremskrittspartiet står 
for når det gjelder interessene 
for "folk flest". Vår konklusjon 
er at Fremskrittspartiet målbe-. 
visst arbeider for at folk skal stå 
alene "med lua i handa" - der
for har dette partiet gang på 
gang utpekt fagbevegelsen som 
hovedfienden. 

Storting svalget 2005: 

NYTT FLERTALL 
- NY POLITIKK! 
Regjeringen Bondevik hor med støtte fro Fremskrittspartiet i denne stortingsperioden revet 
ned mye av det som er bygget opp. Arbeidsløsheten hor økt med 20.000 etter at de overtok. 
Som en tilleggsstraff hor de forverret kårene for de arbeidsløse, blant onnet ved kutte ytelsene 
med om log 20.000 kroner. Vesentlige deler av arbeidsmiljøloven er forverret. 

Det rødgrønne regjeringsalternativet hor gjort det klort at de vil omgjøre de forverringene som 
Bondevikregjeringen og Fremskrittspartiet hor gjennomført. Dette innebærer blant onnet at: 

• Reduksjonene i ytelsene til de arbeidsløse skol reverseres 
• Vedtaket fro to år tilbake om økt adgang til bruk av overtid skol omgjøres 
• Vedtakene fro i år om utvidelse av arbeidstida fro 9 til 13 timer, ubetalt overtid og svekking 

av stillingsvernet omgjøres 
• Arbeidsmiljølovens tidligere forbud mot midlertidige ansettelser skol gjeninnføres 
• Arbeidsmiljøloven skol forbed res ved at arbeidsgiverbegrepet utvides slik at det kon knyttes 

til virksomheter som utøver bestemmende innvirkning over arbeidsavtalen 
• De delene av arbeidsmiljøloven som er fjernet for å legges inn i forskrifter skol gjeninntas i 

loven 
• Ved virksomhetsoverdragelser skol de ansatte få med seg sine tariffestede rettigheter, også 

pensjonsordninger, når ny eier overtar. 

Hvis Bondevikregieringens partier og Fremskrittspartiet får flertall ved 
valget i høst vil ikke noe av dette bli øiennomført - tvert i mot - forver
ringene av arbeidstakemes rettigheter vil fortsette! 

NYTT FLERTALL 
- NY POLITIKK! 191 @~[L,@ I 
VALGET ER DITT! ~- _ 

• •· 
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OPS! 1• OVER 75.000 STØTI UT 
j~ (Offentlig - Privat Sugerør) 

Etter fire år med den Høyredominerte 
Bondevikregjeringen ser noe av regnska
pet slik ut: "' Il B "d B d "k .. a e on ev1 regJerm-

gen og Høyre/FrP by
rådet i Oslo har nå satt i 

system en smart ordning for at 
private selskaper skal tappe det 
offentlige for penger. 

Flere nye motorveiprosjek
ter igangsettes nå ved at private 
selskaper bygger og driver mo
torveier, bygger og overtar sko
ler og sykehjem og leier disse 
ut igjen til stat eller kommune. 
Dette systemet kaller de Offent
lig - Privat Samarbeid (OPS). 

Norges første privatfinani
serte motorvei mellom Orkdal 
og Trondheim ble på denne må
ten opp til 800 millioner dyrere 
enn om staten selv finansierte 
og driver veistrekningen. Det 

samme vil skje med ny E18 mel
lom Grimstad og Kristiansand. 

Samferdselsminister Skogs
voll (Venstre) sa ingen ting om 
hvor mye dyrere dette blir da 
hun la saken fram for Stortin
get. Etter hvert vil dette gjelde 
mange nye veistrekninger hvis 
denne regjeringen får fortsette. 

I Oslo har det borgerlige by
rådet i strid med regelverket gitt 
en privat utbygger (som samti
dig er en betydelig bidragsyter 
til Høyre) lov til å bygge og 
drive sykehjem som vil gi kom
munen ekstrautgifter i 100-mil
lionklassen. Samtidig innfører 
byrådsleder Lae (H) og Jern
Ella (H) stoppeklokkemetoden 
i hjemmehjelpen. Der skal det 

Velferdsstaten må 
bygges ut, ikke ned 

Foto: Stig Weston I SV 

Velferdsstaten må 
bygges ut, ikke 

ned. SV sier nei til 
privatisering og kon
kurranseutsetting av 
offentlige oppgaver. 
SV vil øke statlige 
overføringer til kom
munene for økt sat
sing på inkluderende 
offentlig kunnskaps
skole, barnehager til 
alle, kollektivtran
sport og forebyg

gende tiltak. Mer makt og ansvar skal tilbake til 
folkevalgte. SV vil omgjøre pensjonsforliket som 
er utformet for et arbeidsliv som ikke eksisterer, og 
beholde besteårsregelen. 

Stat og kommune skal øke eierskap i virksomhe
ter som utfører sentrale samfunnsoppgaver. SV vil 
skape ei grønnere framtid der miljøhensyn gjen
nomsyrer alle områder. Allemannsretten skal styr
kes og Oslomarka skal vernes gjennom egen lov. 
SV sier nei til forurensende gasskraftverk og ja til 
alternativ energi og energisparing. Offentlig eier
skap i energisektoren styrkes og hjemfallsinstitut
tet for vannkraft sikres. 

SV vil ha arbeids- og næringsliv basert på med
arbeidernes kompetanse, demokratisk deltaking og 
miljøbevissthet. Dette vil gi økonomisk verdiska
ping, velferd og trygge arbeidsplasser. SV vil sam
arbeide med fagbevegelsen for et mer inkluderende 
arbeidsliv og reversere forverringene i arbeidsmil
jøloven. Alle som ar
beider i Norge skal 
ha ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår, og SV 
støtter fagbevegel
sens kamp mot sosial 
dumping. 

kuttes! 
Høybråten skole selges nå 

til private for at disse skal pusse 
opp og leie ut skolen igjen til 
kommunen. Alle vet at dette blir 

• Over 20.000 flere arbeidsledige 
• Over 25.000 flere på uføretrygd 
• Over 8.000 flere på rehabilitering 

dyrere for kommunen, men det 
spiller jo ingen rolle for de bor
gerlige partiene - hovedsaken 
for dem er å privatisere - koste 
hva det koste vil! 

• Over 23.000 flere på attføring 

Altså: Over 75.000 flere er støtt ut av 
arbeidslivet! 

0 

SLUTT PA BONDEVIKREGJERINGENS 
ORDENS-

0 

JALERI ! 

S tatsminister Bondeviks 
regjering har vedtatt å ut
nevne seg selv til diverse 

ordensbærere. Selv har Bon
devik tildelt seg "Storkorset av 
Den Kongelige Norske St. Olavs 
Orden". 

Både Jens Stoltenberg, As
laug Haga og Kristin Halvorsen 
har sagt klart fra at de ikke 
vil ha noe av dette. Det er bra 
at vi ved et regjeringsskifte får 
slutt på dette jåleriet og bestre
belsene på å opphøye seg selv til 
en slags halvadel slik Bondevik
regjeringen har gjort. 

Bondevik dekorert 
med med St. Olav. 

Foto: Terje 
Pedersen I ANB. 

Bygge, ikke 
selge landet 

Arbeiderpartiet vil bygge Norge videre, 
ikke selge det ut over en lav sko. Statlig ei
erskap til kraft-, energi- og naturressurser og 
post, telenett og jernbane skal si kre fellesska
pets interesser. Vi vil bruke vår statlige kapi
talstyrke til å bygge langsiktig nasjonalt eier
skap til nøkkelbedrifter for landet. 

En skole med kvalitet for alle. Det er 
altfor stort frafall i videregående skole, særlig 
blant de som er praktisk anlagte. Arbeiderpar
tiet vil gi alle disse en bedre fagopplæring med 
en lærlingplass de ønsker seg. Det må bygges 
opp et godt tilbud til elever som er praktisk 
orienterte gjennom hele skolegangen. 

Verdens beste helsevesen og eldreom
sorg. Verdens beste helsevesen må også være 
det mest rettferdige. Det blir det når absolutt 
alle er sikret gratis tilgang til de nyeste og 
beste behandlingsmetodene. Arbeiderpartiet 
vil ha en god og anstendig eldreomsorg uten 
stoppeklokke og bestemor på anbud. 

Det er Groruddalens tur. Arbeiderpartiet 
vil ruste opp Norges største drabantbyområde. 
Her trengs både store miljøtiltak som lokk over 
E6, bedre tiltak for inkludering av de voksen-

de minoritetene, 
og byfornyelse i 
blokkområdene. 
For å få til dette 
vil vi ha et 15-årig spleiselag mellom stat og 
kommune. 

En virkelig fredsnasjon. Et lite land kan 
være en stor fredsnasjon. 
Norge skal føre en modig og selvstendig uten
rikspolitikk. Det gjøres best gjennom et sterkt 
FN. Dette kan Norge sørge for ved å flerdoble 
våre FN-tropper og øke bistanden betydelig år 
for år. 

Marka for alltid for alle. Arbeiderpartiet 
vil forhindre en bit for bit-nedbygging av Os
lomarka. Derfor går vi inn for en ny lov som 
fastsetter at dagens Marka-grense skal være 
ukrenkelig. På samme måte vil vi forsvare 
byens parker og grønne lunger med en "Indre 
Marka-grense". 

Bruk stemmeretten! A ikke stemme er 
det samme som å la andre bestemme. 

Besøk www.dna.no - Bli medlem ved å 
ringe oss på 24 14 41 00 eller ved å sende en 
sms med NYMEDLEM AP til 1980. 

Bygge, ikke selge landet. Arbeiderpartiet. 
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