
Forslag til 
PROGRAM FOR 
Al<ERSHUS RV 

1983 

Førsteutkastet til program for Akershus RV kom ut i 
januar, Etter de t har RV hatt årsmøte i fylket, 
distriktsstyret i AKP (m-1) har diskutert forslaget , 
enkeltpersoner ha r kommet med forslag og kommentarer , 
og det har vært landsmøte i RV, Her følger det om
arbeida forslaget t il program , 

Programmet skal vedtas på Akershus RVs fylkeskoni'e
rans e 3-5, juni (se invitas jon på baksida), Fram t il 

da ber vi om forslag og kritikk, Det kan sendes til 
Aksel Nærstad , Fredbo sv, 72, 1370 Asker eller ringe 

han på tlf 79 43 67 , 

Programmet er ikke tenkt brukt til spredning i masse
omfang , Det skal være ei plattform for RV i Fylkestinget 

og en redegjørelse for dem s om kan tenkes å stemme RV 
om hva vi står for , Men s jøl til denne bruken er det 
for tungt og l angt , Forslag til nedskjæringer er vel
kommen 

To s ider ved programmet bør vies spesiell oppmerksomhet: 
Framstiller det kapitalismen, mulighetene og begrensnig

ene for hva s om kan oppnås og forholdet reform/revolu
sjon riktig? F0 r det andre: Inneholder det de viktigste 
enkeltkrava? 

llJl/ Bod Valgalliansl' ____ _ 
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Kapitalismen skaper kri ser , kriger og nød. 

SOSIALISMEN ER ALTERNATIVET. 

Hvert år dør 50 millioner mennesker av sult. Samt i dig 
blir norske bønder premiert for å redusere kjøtt og melke
produksjonen, og i USA innskrenkes kornproduks jonen med 1/3 
pga "overproduks jun': I de vestl i ge industrilanda går 32 
millioner mennesker arbeidsløse . Norge er foreløpig mindre 
ramma av krisa, men det er likevel nesten 70 000 reistrerte 
arbeidsløse. Fabrikker står tomme og maskinene står ubrukt . 
En kjempehær av arbeidsløse samtidig som det finnes nok av 
store samfunnsoppgaver s om roper på å bli løst . Verden 
trenger mat, klær , boliger , v eier, forbruksvarer osv. Store 
økologiske katastrofer er også under utvikling ; ørkener 
vokser, skoger i den 3 , verden for svi nner, vann forurens es , 
Det kan hindres, men det er i kke profittabelt for dem som 
s itter med makta og pengene , 

Kløfta mellom rike og fattige land øker , De rike imper
i al istiske landa utplyndr er de fattige landa i den 3 , verden . 
Og i de rike landa prøver borgerskapet åvelte byrdene av 
krisa over på arbeiderklas sen . Reallønna tvinges ned . 
Sosiale goder kuttes ut eller skjæres ned . Boligprisene fyker 
i været, Inntil for få år s iden var Norge prega av javn vel
standsutvikling. Revolusjonære ble møtt med argumenter som 

:~~~n~Yoe ;å i:!tm~t!~~ :1!!if!~~s~!!f~!~eiao~e~e~i~!~: og 
evi gvarende framgangen s l ått sprekker , Samtidig kommer an
grepene på faglige og demokr atiske ret t i gheter s om bl , a , 
s treike- og forhandlings r etten, 

Samtidig med at arbeidsfolk f å r trangere kår, så velter 
borgerskapet seg i penger og luksus . Fred Olsen får en milli
ard i fortjeneste på utleie av oljeriggene sine i åra 1980-
85 , Samtidig sparker han tus envis av arbeidere ved Timex
fabrikkene i Skottland . Stortingsrepresentant Majala fra 
Arbeiderparti et "glemmer" å føre opp en million i fo=ue , 
Wi lloch kl arte seg ikke med stortingsl ønna på over 200 000 
og måtte derfor få 90 000 ekstra i mange år . 

Krigstruslen henger over Europa og krigen er en r ealitet 
for mange i verden . Kampen om innflytelse , markeder og rå
varer vil igjen og i gjen bryte ut i krig så lenge kapitalismen 
består , 

Vårt svar: styrt kapitalismen - bygg sosialismen , 

RV har ingen løsning på problemene i nnafo r kapitalismens 
r ammer , Slike lø sninger finnes i kke, Det er selve sys temet 
s om skaper krisene, krig .og nød , Der for hjelper det ikke 
om en bytter u t statsminister eller regjer ing . Det er krise 
i Mitterands Frankrike og Teachers England , 

Gjennom en sos i alisti sk r evolusjon må hele det kapital
i s tiske systemet styrtes og sos i a lismen settes i stedet for . 
Og s osialisme er noe helt annet enn det som finnes i Sovjet 
og Øst Europa der et lite , priiligert sjikt herskere under
trykke:r og utbyt ter arbeiderklassen og nekter fo lk de mest 
grunnleggende demokrat i ske r ettigheter , 
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Sosialisme betyr at arbeidsfolk tar stats
makta og g jør slutt på utbyttinga. Den private e iendomsre~ten 
til de viktigste produks jonsmidlene blir oppheva. Produks~onen 
vil bli bes temt ut i fra de behov folk har. En planøkonomi 
s om kombinerer sosialistiske prinsipper med virkerlig demokra ti 
for det arbeidende folket vil skape store muligheter for 
*arbeid for alle 
* slutt på sløsing og rovdrift - økologiske forsvarlig bruk 

av resurser. 
* utjevning av sosiale fors kjeller 
* utbygging av distrikt ene 
* virkerlig kvinnefrig j øring og samfunnsmessig ansvar for 

hus- og omsorgsarbeid 

Under kapitalismen betyr teknologisk framskritt ofte hard
ere utbyt t ing og arbeids løshet. Under sosialismen vil økt 
produktivitet og teknologisk utvikling kunne utnyttes til å 
redusere s litet og gi folket størr e utfoldelsesmuligheter. 
Dette vil legge grunnlaget for et aktivt og levende demokrati. 

Sosialismen må sikre reelle, i kke bare form elle , demokrati
ske ret t i gheter for de t arbeidende fo l ket : Ytrings- og organ
isasjonsfrihet, uavhengige fagforeninger, streikerett , retts
s i kkerhet , arbeiderkontroll med organer i stat og produksjon . 
Styring av stat og produksjonen må i større og større grad 
utføres av det arbeidende folket sjøl, ikke av yrkespoliti kere 
og eksperter. 

Sosi alismen vil ikke bety at alle problemer er slutt . 
Arbe i derklassen vil måtte s l åss mot press fra en imperialst
isk omverden, og mot krefter innenlands som motarbeider sosial
ismen. Men som et utvikla , industrielt land vil Norge ha et 
langt bedre utgangspunkt enn de fattige landa som har prøvd å 
bygge sosialismen til nå. 
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?..V : UlIBDD:C: TA L'., KV EUE11 OG - : 1;:;: !I'J , 

Fyl1:es ting og komnunes tyre~· er en del av borgerskapets 
;~;?.ktapparat , Riktignok vele;eG de ved allmenne valg, men de 
har tra."lge ramm er for hva de skal behandle og ikke behandle, 
De er satt til å styre deler av et kapi talistisk system og 
får oprerere så lenge de følger reglene, Staten binder 
fylket og kommunene på h ende ,· og føttF gjennom de trange 
økonomiske rammene , Gjennom ommlegging til nytt inntekts
system med rammebevilgninger forværres den kommunale øko
nomien yt t erl igere, .r-! es teparten av makta ligg er utenfor 
kommunestyrene . og fylkestinge t , Det står kapitalister frit t 
å sparke hundrev is av arbeide1·e e l ler leg,;e ned hele fabrik!~er , 

RV hverken kan eller vil love å sørge for store forandring
er i de kommunene vi blir representert, Men v i vil love å 
være uredd e tal skvin'le r og - menn for arbeids folks interessser , 
Spe s ielt vil vi legc; e v ekt på å fremme de sakene som det 
føres kamp på fra fagforeninger , interesseorganisasjoner o.l. 
Vi vil holde nær kontakt med dem sakene gjelder og føre fram 
deres synspunkte r , 

RV vil l egge vekt på å avs løre hvem statsapparatet tj ener 
og vise hvor lite fol kestyre det i virkerligheten er , Vi 
s kal også avsløre korrupsjon og råt t enskap s om i dag blir 
skjul t bak en pen fasade, 

RV vil ikke nøye seg med å føre fram arbeidsfolks interess er 
i de sakene som kommer opp, Vi vil sprenge rammene for det 
parlamentariske systemet og sjøl ta opp saker som er viktige, 
Trues en bedrift med permit t eringer eller nedleggelse , vil vi 
ta det opp og krefe off entlige t il tak mot det . Vi vil frmme 
forslag om at kommunene skal drive internasjonalt solidari
tetsarbeid, Vi vil rei s e deba tter om sosialismen og om 
undertrykkinga under kapitalismen, 

Sjøl om vi ikke har noen illus joner om at en kan f å l agd 
store forandring er i samfunnet g jennom de parlamentariske 
organene , og sjøl om vi blir en enslig svale i løvebure t , 
mener vi det er mulig å få i g jennom enkelte bra ved t ak, Det 
er muli g å få me d andr e partier p0 bra vedtak i enkeltsaker -
spesiel t der æ t er pre s s utenfra, RV vil gjøre det v i kan 
f or å lage sl ike al l ianser for å få i g jennom små, men viktige 
saker , Ingen vil være mere gl a de enn oss når vi får gjennom
slag i s like saker - s jøl om det i '..ke forandrer verden , 
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KAMP MOT KRISE OG ARBEIDSLØSHET . 

Den kapitalistiske verden opplever nå den største krisa 
siden 1930-åra. Også Akershus har -fått merke den. Vinteren 
1983 var 2000 personer i fyl ket arbeidsledi ge eller permit
terte . Det har vært bedriftsnedl eggel ser og permitteringer, 
reallønnsnedgang og off en tlig i nnstramninger . Likevel har 
Akershus merka lita av krisa f oreløpig . Akershus er et rikt 
fylke med variert næringsstruktur og vi er nært knytta t i l 
Osl o . Norge har også forel øpi g merka mi ndre t i l krisa enn 
andre land pga oljevirksomheten . I t i da framover vil problem
ene for arbeiderkl assen i fylket øke drastisk . 

De t vil bli økt arbe i dslø shet . Antall sysselsatte i indu
strien går ned fra år t il år . Bare siden 1977/ 78 er det bli tt 
2300 færre sysselsatte i industrien i fylket . De off entlige 
i nnvesteringene skjøres kraftig ned og vil øke problemene . 
Og det er allerede i dag et stort behov f or arbeidsplasser i 
fylket - ikke fær re . I dag pendler over 70 000 personer ut 
av fylket - mange med lange reiser . Fram til å r 1990 vil an
tallet personer i yrkesakti v a l der øke med ca 22 000 personer . 
Innføring av datateknologi vil fjerne mange arbeidsplasser i 
tillegg til dem som krisa river med seg . Massearbe idsløshets
spøkelset s tår foran døra . 

Ingen lur politikk kan l øse disse problemene under kapital
ismen. Det er hele det kapitalistiske systemet som er årsaken 
til krisa . Det er j akta på maksimalprofitt for hver enkel t 
bedrift som styrer utviklinga og ikk e en plan f or å dekke folks 
behov . Derfor permitter er trevarefabrik..lcer enda det er beov 
for produktene deres . Derfor n edlegges sementproduksjonen på 
Slemmestad sjøl om produks jonen går med overskudd . RV vil 
støtte kampen for arbeidsplassene , og samtidig vise a t det er 
he l e det kapitql i stiske systemet som må kastes på skr ap
haugen for å få varige løsninger . 

Borgerspape t prøver i dag åvel te byrdene av kri sa over på 
arbe i dsfolk . Derfor presses reallønna nedover , derfor skjær es 
de t ned på offentlige goder . RV stiller krav om at borger
skapet skal betale s i n egen krise. Akershus har mange pers on
er og selskapet som har penger . Set t søkelyset på dem . Det er 
penger å hente hos Mathi esen , Løvenskiold , Fred Olsen og 
bedrifter som Kvaerner Engeneering og Norwegi an Petroleum 
Consul tans . 

Al dri før har det norske samfunnet og den norske staten 
vært s å rik som nå . Likevel skal arbeidsfolk få dårligere 
kår . Staten sparer inn på bevilgninger t il skoler og helse
vesen . Fylker og kommuner· får dårli gere råd . Tidligere ga 
staten øremerka bevilgninger t il ulike formål . Nå skal det gi s 
rammebevilgninger. Lokaldemokrati kalles det . Realiteten c- r 
mindre penger ut fra staten og lokal krangel om hvor det skal 
s pares inn. Lokaldemokrati t il å bes temme om det skal ned 
legges en barnehage eller skjæres ned t il halv drift på to ~ 

Akershus fylke skjærer ned investeringene med 20% i 1983 
og den samla aktiviteten går n ed med 3/ 4 %. Stikk i mot dette 
er det stort behov for økt aktivi t e t og stør r e investeringer; 
sjukehus , sjuke- og eldrehei mer , narkotikavern, HVPU , utbygging 
av skoler , barnehager , boliger, kommunikasjoner osv . RV vil 
s l ås s i mot offen tli ge nedskjæringer , og f remme forslag om å 
sette i gang til tak de t er beh::iv for . Dette er i kke minst 
v i ktig i kampen mot arbeidsledighet . Nedskjæringer i offentlig 
sektor betyr økt arbeidsledighet . 

S . 
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l, -

* RV mener det er en menneskerett å ha arbeid, 
Vi vil støtte kamper mot permitteringer og opps i gelser , 
Vi vil kreve tiltak mot arbeidsløshet . 

* Rv vil s l åss for at r eall ønna skal opprettholdes for 
alle vanlige i nntekt er , og s tøt ter alle krav og kamper 
mot l ønnsnedslag , 

* RV krever 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon , 

* RV krever at fylket innfr ir ungdomsgaranti en med skoleplass 
eller arbeid til alle under 20 år, Vi kreve r at den ut
vides tilæå gjelde alle under 25 år, 

* RV går inn for at arbeidsl øshetstrygden skal økes . 
Alle som e r a rbeidsl edi ge må f å trygd uavhengig av om de 
har hatt arbeid før eller ikke . Trygdene må være 90% 
av gjennomsnittslønn s om minimum , og en må få full trygd 
så lenge en er a rb ei dsløs . 

Stat , fylke og kommunene kan skape tusenvis av nye 
arbeidsplasser det er behov for . RV krever at det g jøres . 
Vi krever økte overføringer fra staten ti~ fylke t og kommunen. 
Får de i kke mere, må det lages underskuddsbuds jetter og 
regninga sendes til staten, Midl er som å holde tilbake 
skatt fra kommunene o.l. må tas i bruk for å presse staten, 
RV krever : 

* Bygg flere sjuke og a ldershjem. 
Rust opp og øk bemanninga på de gaml e institus jonene 

* Bærum nye sjukehus må t as i full dri ft , og det samme med 
de nye avdelingene på Sentralsjukehuset. 

* Bygg de planlagte vidregående skolene i Lillestrøm, Rælingen 
og Nes . 

* Bygg f l ere daghjem, fritidssentra og ungdomsklubber . 

* Øk boligbygginga . 
"- Øktoffen tlig innsa t s i forebyggende barne- og ungdomsar-

1.Jc; i. :i ~ 

* Småkraftve ~·:-·pr,p må opprustes og) moderni seres (dette er 
viktig både for ,;:::"- '. ti l gangen og for i ndus t r iarbeids
plasser) 

* NSB må set te i verk sine mode r ni:c,; r i ngsplaner og bygge 
Nord- Norgebanen . (viktig både !"or komn,unikasjonene og 

arbeid i ,erksteds industri en i fylket) 
*Byggdirektejernbane Fornebu- Oslo- Gardermoen. 
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USA OG SOVJET RUSTER TIL KRIG 
KJEMP FOR FRED 
FOR ET STERKT OG UAVHENGIG NORSK FORSVAR 

Supermaktene Sovjet og USA rivaliserer om verdensherr edømme . 
Hver for seg er supermaktene i nnvolvert i mange kriger, og 
rivalis eringa mellom dem truer med å kaste verden ut i en ny 
storkrig, Mange mener det ikke har noe med et kommune- og 
fylkestingsvalg å gjøre. Men en ny verdenskrig vil snu opp 
ned på livet til alle i Akershus. Skulle det da ikke være en 
oppgave for de folkevalgte organene å prøve og hindre en 
slik krig, og ruste seg best mulig i tilfelle den ikke kan 
avverges? 

RV vil ta opp disse spørsmåla både i valgkamp og i kommune
styrer og fylkesting. 

Krig er ikke et resultat av onde menns vilje eller av våpen
kappløp, Det imperialisti ske verdenssystemet vil med nød
vendighet føre t il rivalisering mellom stormakter , under
trykking av svakere nasjoner og i kriger • . I dag er det Sovjet 
og USA som er de to størs te undertrykkerne 1 verden. Sovjet 
er den oppadstigende supermakta og den mest sannsynlige utløser 
av en ny s torkrig. Norge er spesielt trua av Sovjet og må 
forberede seg på angrep fra øst. 

Norge er gjennom NATO knytta til den andre supermakta USA. 
Det er Latin Amerikas bødler som skal forsvare vår frihet . RV 
går i mot NATOs atomstrategi. Norge trenger et sterkt og 
uavhengig konvensjonelt forsvar. Første steg på veien er at 
Norge trekker seg ut av NATOs kommandosystem. Neste skritt må 
være Norge ut av NATO . 

Et sterkt norsk forsvar er nødvendig dersom landet blir 
angrepet . Det er også en v i ktig del av fredspolitikken for .å 
avverge krig. Et ubeskytta l and vil være lettere å angripe. 
Ake r shus ligger strategisk til rundt Oslo;~ med viktige 
militæranlegg som Kolsås, NIKE-batteriene , SessvQll /Tra.f).dum/ 
Gardermoen og flyplassene Fornebu, Gardermoen og Kj·elli;ir. Ved 
et Sovjetisk angrep på Norge vil Akershus merke krigen fra 
første dag . 

RV stiller bl.a. f ølgende krav til forsvaret i Akershus: 
* Mobiliseringslagrene med våpen og ammunisjon må styrkes . 

I dag må rekrut t ene på Øvre Romerike levere fra seg 
våpnene i tilfelle krig fordi våpnene er utlånt fra 
mobiliseringslagrene, Sjøl med disse våpnene vil 
antagelig bare 3/4 av dem som møter ved mobilisering få 
våpen. 

* Det må gjennomføres realistiske repitisjonsøvelser og 
heimevernøvelser for et forsvar av fylket. 

*Heimevernet må vå bedre anti-panservåpen og antiluftskyts. 
* Fo rsvaret av Gardermo en, Kjeller og Fornebu må s tyrkes 

slik at fientlige styrker ikke kan bruke flyplas s ene ved 
overraskelsesangrep. 

* Det må opprettholdes vanlig beredskap ved NIKE- batteriene , 
De må ikke bli en del av mobiliseringsforsvaret. 

*Den sivile beredskapen må kraftig styrkes , 
Tilfluktsrommene som er må opprustes til skikkeli g : stan
dard , og det må bygges mange nye. Luftvernsireneer må 

t. 
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8. 
bygges ut slik at de dekker hele fylket. Det må skaffes 
mål einstrumenter for radioaktivt nedfall til alle til
fluktsrom. Alle personer i fylket må få gassmasker. Det 
må straks settes i gang produksjon av ~assmasker/kuvøser 
til barn under 3 år (finnes ikke i dag). 
Sivilforsvaret må bycg es ut til å dekke alle tett steder 
i fylket og de må få penger til å drive regelmessige øv
elser. 

Støt t e til frigjøringsbevegelsene. 
Den kampen som i dag føres av motstqndsbevegelsen i Afghani

stan, frigjøringsbevegelsen i El Salvador og andresteder i 
verden slåss ikke bare for fred og rettferd i sine egne land. 
De er også et hinder for øat supermaktene skal gå til nye 
angrep. De slåss for freden i vår del av verden også. Derfor 
ser RV det som en vil:tig del av kampen for fred å gi støtte 
til frigjøringsbevegelser. 

Kamp mot atomvåpen. 
RV går i mot alle atomvåpen. Vi krever at Sovjet fjerner 

sine SS-2O raketter og går i mot NATOs utplassering av nye 
atomraketter i Europa. RV støtter arbeidet for atomfrie 
soner, men advarer mot illusjoner om at det er noen garanti 
mot atomangrep. En del av arbeidet mot atomvåpen må også 
være å jobbe for et alternativt forsvar slik at ikke valget 
blir atomvåpen eller overgivelse. 

Mot ettergivenhetspolitikk. 
Fred oppnås ikke ved å vise ettergivenhet for supermaktene. 

RV vil fremme forslag i kommunestyrer og fylkesting for å 
kritisere regjeringas ettergivenhetspolitikk og slåss i mot 
slik politikk i andre partier og organisasjoner. Det er ikke 
"moderasjon" som fører til frihet i Polen. Motstandsbevegelsen 
i Afghanistan oppnår ikke fred ved å vise forsiktighet. Norge 
sikrer ikke freden ved å overse Sovjets base på Svalbard og 
provokasjoner i havområdene. 

FOR INTERNASJONAL SOLIDARITET. 

Den kampen som folkene i Afghanistan, Eritrea, El Salvador, 
Nicaragua, Namibia og andresteder i den 3. verden fører er 
avgjørende for hvordan flertallet av verdens folk skal leve 
i åra framover. De slåss en rettferdig kamp mot imperialist
isk utsugning og lokale tyranner. 

Det drives i dag solidaritetsarbeid mange steder i fylket 
for Afghanistan, Latin-Amerika, palestinerne, frigjøringskamp 
i Afrika og støt t e arbeid for Solidaritet i Polen. RV vil 
fremme forslag i kommunestyrer og fylkesting om politisk og 
økonomisk støt t e til disse frigjøringsorganisasjonene og 
om at kommuner og fylket skal støtte opp om det frivillige 
arbeidet ved å s till e møtelokaler o.l. gratisk til disposisjon. 

RV vil fremme fors l ag om at skoler, biblioteker og ungdoms
klubber skal drive informasjonsvirksomhet om den kampen 
folkene i den 3. verden fører. 

RV vil fremme forslag om å opprette vennskapsfylker og 
-kommuner i frigjorte områder og i land som har frigjort seg. 
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KVINNENE ER HALVE MENNES KEHETEN - KAMP MOT ALL KVINNEUNDER

TRYKKING. 

RV vil ha slutt på all kvinneu.r.i:dertrykking . Det kan ikke 
oppnås under kapitalismen , og all kvinneundettrykking for
svinder i kke med ett slag under sosialismen. Men RV vil i 
alle sammenhenger se på kvinnenes spesielle situasjon og 
støtte kvinnenes krav og kamp mot kvinneundertrykki nga . Vi 
vil støtte og rei se krav som fremmer likestilli ng og frig jør ing . 

RV ser de t som spesielt vikt i g å: 
*Sl åssmot den øken de arbeidsledi ghe t en blant kvi nner og 

for kvi nnenes rett t i l arbei d også i kris e t i der . 

*Kjempefor innf øring av 6-timers arbeids dag me d full 
lønnskompensasjon. 

* Vi går i nn f or til tak s om styrker jen ters posi sjon i 
for ho ld til yrkesr e t ta utdanning , Vi vil bl, a , gå inn 
for radi kal kjønnskvotering for kvinner, 

* Øke u tbygginga av dagh j em og fr i tidshjem slik at a l l e 
kan få tilbud om pla s s , Forel drebetalinga må senkes , 
Vår t mål er gratisk daghjem t il alle barn , 

*Støttekampen mot pornograf i og prosti tusjon. 
* Støttekampen f or kr isesentra i alle deler av fyl ket , 

Staten må ha det økonomi ski e ansvaret og kvinnene sikres 
full anonymitet . 

GODE OG BI LLIGE BOLIGER TIL ALLE - KAMP MOT BOLI GDYRTID. 

Det er en menneskerett å ha en god og r i melig boli g , Men 
nå er den so s i ale boligpoli tikken l agt i gr ava , Inngangsbi l letten 

t i l både nye og el dre bol i ger ha r skutt i været me d r ekord
f a r t de s i ste år a , Det er snar t håpel øst fo r unge nyetablerte 
f amilier med vanlig i nntek t å få en bra belig , Hus l ei ene i 
bor ettsl agene er også mere enn fordoblet på noen få år , Sosial
kontorene mel der om 3- 4 ganger så mange søker til bos tøtte 
enn tidligere , Men det er i kke alle som har då rli g råd , 
Borgerskapet bygger villaer til fl e r e. millioner og får kjempe
fratr ekk på skatten , 

Det er i kke høye lønninger til bygningsarbeidere eller t il
feldi gheter som er å r s akene t i l boligdyrti da , Det er en bevi s s t 
ommleggi ng av statens boli gpolitikk , Boligene skal bli s om 
en hvilken s om hel st annen va r e på det kapi talis t i ske markedet , 
Stortinge t ha r derfor v edt a t t nye utl åns rammer , ~økte r enter , 
kortere nedbetalingsti d osv , RV mener det er et offentl ig 
ansvar å skaf f e al le en god boli g t il r i mel i g pri s , Bou t 
g iftene må ikke overstige 20~& av vanlig i ndu striarbeiderl ønn , 

* Det må bygges 5000 boliger i Akers hus pr år , Mi nst 4000 
av di s se må være husbankfinansiert , (Fylkes planens mål 
er 3000 boliger pr år , 1970- 75 ble de t bygd 4030 pr år , 
1976- 80 : 3340 pr å r ) 

* Hu sbanken må gi lån t il minst 80% av byggekostnadene 
(nå ca 40% ) 
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* Avdragstida på Husbanklån må økes til 70 år. 
Nå er avdragstida 25 år. Da Husbanken ble oppretta var 
den 70 år på trehus og 100 år på murhus. 

* Husbankrenta må senkes til 7% 
* Etableringslåneordningen må kraftig utvides. Alle som 

etablerer seg må få langsiktige lån med lav rente på 
minst 80% av innskuddet. 

* Momsen på boliger må fjernes. (Da momsen ble innført ble 
boliger unntatt. I dag utgjør momsen ca 100 000 pe bolig). 

* Kommunene må betale anleggsomkos:dmingene til vei,vann og 
kloakk, 

* RV går i mot prisøkningen på de fylkeskommunale boligene, 
og går i mot at de som bor i slike boliger skal nedbetale 
fylkets innskudd. 

* RV går i mot boligbygging på dyrka mark. 
* Strømprisene må fryses på nåværende nivå og ikke stige. 
* Staten må gis tilskudd til anlegg for bruk av jordvarme, 

gjennvinningsanlegg o.l. miljøvennelige energitiltak slik 
at energien ikke blir dyrere for brukerne enn andre 
energikilder. 
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NEI TIL NEDSKJÆRINGER I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 

VI KREVER OPPTRAPPING. 

Akershus fylke tar ikke utgangspunkt i hvilke behov folk 
i fylket har for behandling og pleie når budsjettene vedtas. 
Det er de trange økonomiske rammene fra staten som bestemmer, 
og byråkrater og fylkespolitikere følger villig opp spare
politikken. 

Under sosialismen blir det mulig å se helse- og s os i al
politikken i samfunnsmess ig pers pektiv ut i fra hva s om tjener 
flertallet og som sikrer hjelp til hver enkelt, I dag kan 
bedrifter drive med helsefarlige stoffer , ødeleggende arbei ds
stil l inger, stressende arbeidsmiljø o.l. og overlate til 
hel sestellet å flikke på skadene . Under sosialismen vil det 
forebyggende arbeidet stå sentralt og ikke som noe perifert 
som i dag , 

Den økonomiske krisa vil skjerpe helse- og sosialproblemene . 
Arbeidsløshet , økonomiske problemer og økt press på jobben 
for dem som har, fører t il økte helseproblemer. Det er derfor 
umuli g å få en tilfredsstillende helse- og sosialpolitikk 
under kapitalismen, Kapitalismen skaper helseproblemer og 
lager e t hjelpeaparat for å rette opp igjen skadene 

Men mye kan gjøres i nnafor rammene av kapitalismen. Kamper 
og press kan gi bedre tilbud . I dag står vi overfor krafti ge 
nedskjæringsplaner, og kamp en må derfor konsentrere seg om å 
bevare de godene som er . 

Akershus fylke legger opp til kraftige nedskjæringer i åra 
som kommer. De kan bare s l ås tilbake dersom ansatte i helse-
og sosialsektoren reiser kamp mot dem, og det blir en offentlig 
oppinion mo t nedskjæringene. RV vil støtte denne kampen og 
fremme s tandpunktene i fylkestinget . 

Tvert i mot nedskjæringer har Akershus behov for kraftig 
styrking av helse- og sosialsektoren. Fylket mangler 500 
sjukehusplasser for å komme opp på statens norm. Det er i dag 
stor mangel på s juke- og pleiehjemsplasser. Og fram til 1990 
vil aldersgruppa over 70 år øke med ca 13000 i fylket, og 
behovet for slike plasser vil dermed øke kraftig. Det er stor 
mangel på institusjonsplass for psykisk utvikl ingshemmede. Det 
er behov for 120 plasser i tillegg til det som er i dag . 
Behandlingstilbude t og hjelpeaparatet for narkomane er kata
strofal t dårlig. Det finnes i kke en akuttplass i fyl ket til 
tross for at det har vært planer om det i mange år . Offentlge 
behandlingstilbud f innes ikke, og det private tilbudet er for
svi nnende lite. At narkomane går til grunne bekymrer tydeligvis 
ikke de fleste fylkespolitikerne . 
RV krever: 

*Fulldekning av sjukehuspl asser i Akershus etter s tatens 
norm, 500 nye sjukehusplasse r i Akershus! Rikshospitalet 
må opprettholdes som spes i a l sjukehus, og ikke brukes til 
å dekke vanlige s jukehusplasser for Akershus . 

* Full drift ved Bærum s jukehus i :i.øpet av 1983 . 
Dagh jem 3 som er lagt på i s må begges nå, 

*Fulldrift av Ski sjukehus . Det må utvides til å dekke 
Follos behov for akuttsjukehus. 

* Fødeavdelingen ved Stensby sjukehus må opprettholdes . 

li. 
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* Berger og Solgåden sjukehjem må settes i full drift i 1983. 
Det må bevilgeB penger til bygging av de planlagte institu
sjonene i Lørenskog, Skedsmo, Nesodden og Eidsvold. 

* Eldre og tungt drevne institusjoner må opprustes. Det 
må ikke foretas innsparinger på institusjonenes utstyrs
og vedlikeholdsbudsjetter. 

*Bevilgningenetil HVPU må økes slik at de dekker de reelle 
behovene. Det må gjennomføres en rask og forsvarlig ut
bygging av utevernet, og det må ikke foretas nedskjæringer 
ved Emma Hjorts Hjem så lenge forutsetningene i ned
trappingsplanen ikke er oppfylt. 

* De planlagte akuttplassene for narkomane ved Sentralsjuke
huset må straks settes i drift. 

* Fylket må straks bygge ut et variert behandlingstilbud for 
narkomane, og etablere et hjelpeaparat som kan følge opp 
med jobb, bolig og nødvendig støtte. 

* Det må opprettes avrusningsstasjoner i alle deler av fyl ket. 

* Bemanningen ved sjukehu s , og andre institusjoner må økes 
s lik at krava fra de ansatte innfri s . 

UNGDOMMEN ER FRAMTIDA - GI DEM EN SJANSE. 

På alle felt blir ungdommen sett på som en utgiftspost, og 
i kke som et ives teringsobjekt for framtida. I krisetider slår 
det spesielt hard ut. Det spares inn på utgifter til skoler 
og fritidsklubber. Uteseksjoner sliter med små ~esurser. 
Ungdom som hverken får skoleplass eller jobb har små muligheter 
til et fullverdig liv som voksen. 

Det er meningsløst at unge, friske mennesker skal gå uten 
noe å gjøre. Det er behov for fagarbeidere, men mangler 
skoleplasser. Det er behov for arbeidsplasser, men bygges ikke 
skoler og fritidsklubber. Arbeidskrafta s om kan skape verdiene 
sendes på gata for å slenge. Så vannvittig er kapitalismen. 

I krisetider som nå driver kapitalen og høyrekreftene 
fram en offensiv for å vinne ungdommens tanker. Sjølopptatt
heten og ideen om II å være s in egen lykkes smed" sprer seg. 
RV ser det som en viktig oppgave å bryte denne tendensen, og 
øke samholdet og solidariteten i ungdomsmassene. 

Akershus mangler 3500 elevplasser i de vidregående skolene 
for å komme opp på det nivået fylkestinget mener er for
svarlig (89% av aldersgruppa 16-19 år). Fylkeskommunen har 
skåret ned på bevilgninger til voksenopplæring, til løpen de 
drift , til nyanskaffelser av l æremidler og til rammetimer. 

RV krever: 
* Skoleplas s i vidregående 3-årik skole til alle som ønskr 

det. Det betyr en kraftig ubygging av skolene, ikke minst 
d5 yrkesfaglige studieretningen. 

* De planlagte skolene i Asker , Vestby og Rælingen må 
byg, es straks. 
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* Fylk e t ed g a r 2.nt e:::· 2 l æ:·lingeplas:; ell er v i dreg ·'.endEC l:.ur s 
fram t il fccgprøve for a lle som ko m:ner inn på grunnl e:_:remt e 
kurs i yrkeGf2.glig s tudi e re t n ing , 

* .o e :: rifte r med f ago. rbe .idere må p /l.legce cc t,. t e· i nn l zer linger , 

* 3evilgninger t i l nyans kaf1· e1s e r og l ær er:1idl er må ekes , 
De yrke s f aglic e stuu ieretni ngene må f å det me s t mode rne 
uts i:yre t i r:,1 enf or de u l i ke f aga , Skolen må i k k e l i g.:c·e 
et t er den teknolog i s ke u tvik linga på a r bcidspla sc: en e , 

* Bev i lgnincenc md økes blil: a t d e t blir f ær r e el ever i 
kla~ sen og i k l e f l ere s om det gjennomføres n å , 

* De t må bygg es ±' r i t i ll::lcl ubb er i kommu nen e s lik a;:, a l } e 
bo l i g område:::· dckl.e c: , .Fri t i dsklu bb ene må få r •· surs er t il 
il. dr ive u like ak t i v i tete r , 

* Al l e kommu ner mo etablere u tek on t a k tordn i ng , og de må 
g i s t i lstrek k el i ge r ecurGer , 

* Det må e tab l ere s konmu n a l e el l er i nterk ommu n a l e mo to rsentr a 
s om dekker a ll motorinteressert ungdom, 

3/.· Fylke t og kommunene må øke bevilgning en e ti l d e t frivillig e 
ungdomsarbeid et , Sports k lubber og rock ek l ubber må f il 
an ledning ;,il å d r ive uten Ct ød e k refæer på jak t ett e r 
sponsoravt a l er, 

,, HV vi l støtte og fremwe a rbe i det f or å s l å t i lba ke has j en 
or, f or å skape rusfri e miljøer for ungdom. 

]EI 'I IL RAS ISHE. 

Kr i se s kaper grobu nn f o r r as i sme , Arbeids l ø s he t , konkurranse 
om jobbene og s ynken de levesta n dar<l. g i r borgers kape t mulig
hete r t il å s p l it te arbe i cl s f olk e t te r n a s jona lite t og hudf a r ge, 
!lår arbeider k l a s s en s l å s s innb y r des , sl!'t r den svak t mo t 
und ertrykJ.· e r ne , Re aks joni'cre g rup p e r og parti e r gjør grov
arbeid e t v ed å spr e fordom~;er og yppe t il mobb ing og trak a 
s e ring a v innvandre r e - s pesi e l t f ra den 3. v erden , Men de t e r 
også rasistilme blant vanlige .fo l k , RV vil legge v ek t p å å 
s l åss mot ras i , men . Alle har e t ansv a r f or at d en ikk e s k a l 
få v okse . For mang e r as i sti ske s l agord f å r bli s t åend e uten å 
bli ov ermal t , Ras i s t iske uttal e l se r p å jobben , bus sen o , l . 
" overh øres " i sted c: t .. f or a t d e i møt egås , 

St a t en bygger opr: under r asismen og b e drive r s j øl r c.sisme 
c;j ennom i nr.vandringss t o ppen or; avvi s nine; av po l iti sk e f l yk t 
n ine;er . De ma nglend e resursene t i l f lyktninge , og innv anci r er
a.rbe i det øker innvand rernes problemer , og øker mu l i gh etPne 
fo r r as i s me . 

I Akers hus er ei et c a 11 000 innvandrere , Av dem er det 
ca 18 00 s om er fra til sarn, ,1 en ove r 60 l and i d en 3 , ve ~d en . 
Innvandrerne utg jør en po ci t i v r esurs for fy l ket f GJrd i d e g jør 
avstand en t i l andre kulture r mi n d. re , og g i r oss g ode mu l i r,heter 
til :'l. .få kun s kaper om deres hj emland og :folk . 

RV vi l s l å s s mot r a s i cmc , ci i Gkriminering o,, f o:·dorru ,:e r , VI 
a rbeid e r for solidarite t mel lom nors k e og utenlandske c·. :r.b c i ci e '"e . 
Vi vil spesielt legge v ekt p ~ §. stø t tekra vene t i l i nnvan dr erne 
fra d en 3 . verden , 
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RV krever: 
* Kommunene må ta ansvaret for at alle rasistiske s lagord 

på vegger o.l. blir overmalt. 
*Fylketog kommunene må s ørge for at skoler, biblioteker 

og ungdomsklubber sprer informasjon om i nnvandrernes 
hjemland, kultur, situasjon i Norge, og om rasmen i 
historisk perspektiv. 

* Skolene må gi lese- og skriveopplæring til innvandrer
barn på derew eget morsmål både i grunnskole og vidre
gående skole. No~skopplæringa må også styrkes. 

* Kommunene må få økte re surser til å hjelpe innvandrerne 
med å løse sine spesielle problemer. 

*Straffelovens§ 135 A mot rasediskriminering må håndheves 
effektivt. 

* Innvandringsstoppen må oppheves . 
* Asylrett må gis til alle som risikerer forfølgelse på 

grunn av rase, religion eller politisk oppfatning. 
Fremmedpolitiets trakasering av folk fra den 3. verden på 
Fornebu må stanses. 

FOR BEDRE OG BILLIGERE OFFENTLIG KOMMUNIKASJON. 

Gratis kol lektivtrafikk er et langsiktig mål for RV. Vi 
vil fremme forslag og støtte krav som peker i den retningen. I 
dag vedtar m~dighe t ene takstendringer og ruteendrig~r som 
gir dårligere og dyrerere kollektivtransport for mange. 

Utgiftene til personlig transport er en stor utgiftspost 
for mange familier. Statens og fylkets prispolitikk for 
kollektive transportmidler fører til at mange velger å bruke 
privatbil i stedet for kollektive transportmidler de ville ha 
brukt om prisene var lavere. Det er samfunnsmessig sløsing 
og fører i tillegg til trafikk- og miljøproblemer. Det er 
kortsiktige og snevre økonomiske .in.teresser som styrer ut
viklinga - ikke hva samfunnet er best tjent med. 

RV krever: 
* 50% takstserum.ing på all offentlig kommunikasjon. 
*Byggdirekte-jernbane Gardermoen-Oslo-Fornebu 
* T-bamen må forlenges til Lørenskog og Rælingen. 

* Soneinndelinga for SLs takster på Nesodden må forandres 
slik at det ikke betales mer enn for tilsvarende avstander 
i resten av SL-området. 

* Staten må gi tilskudd til riksveiene i Akershus slik den 
gjør til andre fylker. 

* Trafikken på Fornebu må ikke økes utover nåværende nivå. 
Trafikkøkningen må skje over Gardermoen. Arbeidsplassene 
ved Forneb~ må garanteres. 

* Støyskermende tiltak må utbygges i tilknytning til 
flyplassene. Det innføres et støybotsystem for fly med 
høy støy. 
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ØKT STØTTE TIL KULTUR OG IDRETT. 

Mye av idret t en og kulturaktiviteten s l iter med dårlige 
forhold og elendig økonomi. Kakelotterier og reklameut
deling for å skaffe penger tar mye av t i da som skulle vært 
brukt på andre aktivi teter, Og i raskt økende t empo blir 
det tegna sponsoravtaler for å skaff e penger i kassa . 

RV mener det er det offentliges ansvar å legge forholda til 
rette for kul tur- og idretts organisasjoner , og å sørge for 
at de har de nødvendige økonomiske midlene . I dag lider 
både den offentl ige og det frivi llige kultur- og idretts
arbeidet unde r små bevilgni nger . 

RV mener kultur- og idrettsaktiviteter er en viktig del av 
menneskenes l iv , og i kke noe overskuddsfenomen som en kan 
la gå for lut og kaldt van..D . 

RV krever : 
*Øktstøtte til kultur- og idr ettsarbei d . 
* . Det må anlegges f l ere fotbal l - og håndballbaner . 

Spesielt junioravdelingene og bedriftsfotballen l i der i 
dag under dårlige forhold . 

* Det må anlegges flere skytterbaner , og de eksisterende må 
rustes opp . Det frivillige skyttervesenet har for dårlige 
forhold . 

* Bi bliotekene må få økte bevilgninger , Bokinnkjøpene må 
økes , og de må få ekstra bevi lgninger for å bygg e opp 
videoavdelinger . 

*Offentligutleggi ng av jaktkort i skogene til Løvenskiold 
og Mathi esen. 

* Det må bærilges penger t i l bygging av nytt fylkesbibl iotek. 
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Akershus Ill?,: . 
konferanse 3-5Jun1 
Alle som støtter RV er velkommen. Hver kommune der det skal 
drives valgkamp må sørge for å sende representanter. 

Fint_seminarsted: 
Stedet er Sporveisbetjeningas feriehjem på Herøya i Tyrifjorden , 
Det er gode bademuligheter og plass til uteaktiviteter. 
Innkvartering foregår i hytter med 4- 6 sengeplasser 

!'.!2€;!e!!!.:. 
Vi tar sikte på et interesant og lærerikt progra.m og samtidig 
såpass romslig at det blir tid til uformelle di skusjoner og 
famili eliv for dem som ønsker det . 

Det blir flere forskjell i ge politiske innledninger , di skusjon 
rund t de temaene og på programforslage t til Akershus RV. 
Programmet skal gjøres endelig ferdig og vedtas på konfe
ransen. 

* Carl Erik Schulz , leder for AKP(m-l) s økonomiske utvalg: 
Kapitalistisk krise, revolusjonær politikk og sosial
ismen som alternativ . 

* Julia Vazquez, politi sk flyktning fra Uruguay, mangeårig 
akti v i solidaritets- og flyktningearbeid: 
Innvandrernes situasjon og kampen mot rasismen. 

* Guri Breien,= 2 på Akershu s RVs liste ved stortings 
valget i 1981: 
Kvinnepoli t ikk og valgkamp. 

* Jahn Arne Olsen, leder for RV og Aksel Nærstad , leder 
for Akershus RV: 
Hvordan skal valgkampen drives? Hva må til for å komme 
inn i kommunestyrer og fylkest i nget i Akershus? 

Påmeldin~: 
Bindende påmelding skjer innen 15/5 til 
Steinar Karlsen Kremlergrenda 8 a, 1352 Kolsås 

Du_må_ha med: 
Sovepose eller laken og dynetrekk. Tørrmat og middag for to 
dager. (Mineralvann fås kjøpt . De t er kjøleskap i hyttene). 
Besti kk (det er t alerkner o.l.). 
Ta gjerne med sangbøker og i nstrumenter . Pris : Kr 50 pr person 

0EEmøte_og_reise: 
Pga at vi skal frakte s med båt t il øya, må alle møte fredag 
3/6 kl 20 00 ved båtplassen: Kjør E-68 til midt på Steinsleta 
(ret t etter Sundvollen) Ta ned til Åsa midt på sletta. 
Transport må ordnes lokalt i hver kommune . H~r du problemer, 
så gi beskjed ved påmelding. 
Skulle du komme for seint pga :uhell el. l., ring vaktmesteren: 
Watterud: 067/35142 . 

VELKOMMEN! 
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