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- Ja, vi diskuterer gierne! 
Gythfeldt utfordrer Berget 

l et leser~rev ~il _avisene ~evder Berget at_ «nei-sida_ikke vil gå_inn i en debatt om EU, kvin
ner og hkestillmg». - V1 ønsker svært gieme en shk debatt, sier Mai Gythfeldt, møtende 
varerepresentant for RV på Stortinget. RV utfordrer bamemininster Grete Berget i åpen 

debatt om kvinner og EU. Gythfeldt har sendt invitasjon til Berget om et åpent møte om 
saken. 

Det er nesten merkelig å lese Bergets argumentasjon. Hun later som om norsk likestillings

lovgivning opphører dersom vi ikke blir medlem av EU. 
Se side 9 

Barneminister Grethe Berget (til venstre) blir utfordret av RVs stor
tingsrepresentant Mai Gythfeldt. Foto: Victor Dimola og Thomas Tøn-

EU-innspurten. 

RV og vår politikk helt nødvendig 
Deler av nei-argumentene til EU-motstanderne er direkte gale, og ikke 

egnet til å mobilisere store grupper. For eksempel det å basere mot
standen på EØS-avtalen. Hadde det vært linja til hele motstandsfron

ten, ville kampen mot medlemskap vært tapt. 

Oslo avgjør EU-salua 
Valgresultatet i Oslo avgjør om Norge blir medlem av den Europeiske 

Unionen. RV sin innsats i hovedstaden fram til valgdagen kan derfor 
være avgjørende for om det blir JA eller NEI 28. november. Dette var en 
av konklusjonene på en utvidet styrekonferanse i Oslo RV, som markerte 
«startskuddet» for RVs EU-kampanje i Oslo. 

Den tøffeste kampen for å overbevise tvilerne vil stå i hovedstaden, sa 
RVs Oslo-leder Ame Rolijordet. Han sa at RV i Oslo til sammen utgjør 
et nettverk som omfatter alle typer progressive miljøer, alt fra fagfore
ninger, til anti-rasistiske organisasjoner og miljøbevegelsen. Vi kan akti
visere alle disse miljøene i EU-kampanja. 

RVere må komme sammen og diskutere politikk og initiativ. Bare sånn kan vi 
klare å spille den politiske rollen som er nødvendig i innspurten for at det 
skal bli nei-flertall. For å få fram RVs politikk, må RVerne organisere seg 
som RV-aktivister, oppfordrer Aksel Nærstad. 

RV, et lite parti som spiller en viktig rolle i EU-kampen i Oslo. Det mener fra venstre Arne Roli
jordet, Gunnar Berg, Per Se hanke, Geir Gustad og foran Liselotte Krebs. 
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Vis fram RV 
og RVs politikk! 

Det er ikke en frase når RVs 
landsstyre vil at hele partiet 

skal synliggjøre RVs EU-poli
tikk. Det er fordi RV oppriktig mener at 
hvis ikke også våre argumenter blir en 
del av argumentene mot medlemskap, 
så vil sjansene for å tape folkeavstem
ninga øke. 

Vi baserer ikke vår motstand på EØS
avtalen, på fortsatt kapitalistisk utbyt
ting og på nasjonal overgivelse til im
perialistmakter. Å basere EU-motstan
den mot en slik politikk er svært viktig, 
for langt fler enn dem som stemmer RV 
er enig i slike synspunkter. 

Senterpartiet og Sosialdemokrater 
mot EU gjør en ypperlig og beun
dringsverdig motstand mot norsk EU
medlemskap. Men særlig SME har et 
alvorlig troverdighetsproblem: De støt
ter EØS-avtalen, sprer illusjoner om 
folks innflytelse på politikken i Norge i 
dag, og er mer enn villig til å sitte i re
gjeringer som gjennomfører den øko
nomiske EU-politikken. Senterpartiet 
støtter medlemskapet i det imperialis
tiske Nato. 

RVs argumenter mot EU retter opp 
slike svakheter blant de argumentene 
som framføres på neisida. 

Ja-premisser 

Ja-sida har lært av 1972. Premissene 
for debatten er viktig. Jasida har 
hatt lett for å vinne fram med sine. 

Første ønske var å dempe engasje
mentet. Temperaturen i 1972 ga bor
gerskapet politiske problemer i flere år 
etterpå. Derfor har de arbeidet for å få 
aksept for at diskusjonen i 1972 var 
dårlig og at engasjementet blant folk 
var for stort. Ikke rart, for de tapte jo. 

Andre ønske var å få gjennomslag at 
spørsmålet om nasjonal sjølråderett ik
ke har med saka å gjøre. Nei til EU har 
langt på veg akseptert denne innven
dinga. De norske flaggfargene er i ma
teriellet byttet ut med en brunfarge, og 
det i politisk sammenheng! Hvem tje
ner på det? 

Som sist er målet å usynliggjøre mot
standen. Den siste varianten står blant 
annet NRK for. I programmet får de 
innkalte svarerne knapt avslutta før 
programlederne hyler i kor: «Eksperte
ne er uenige, og det finnes ingen udis
kutable fakta. Ingenting er mer riktig 
enn noe annet!». NRK gir dermed kva
litetsstempel til påstander som «Unio-. . 
nen er mgen umon». 

Avvis ja-sidas premisser! 

I OPPRØR 

ANDRESIDA 

EU-innspurten 

RY helt nødvendig 
RVere gjør en kjempeinnsats i 
Nei til EU og i fagbevegelsen i 
kampen mot EU-medlemskap. 
Men bare et fåtall av RV-grup
pene spiller en aktiv rolle i EU
kampen. Og fremdeles er det 
altfor mange av RVs medlem
mer og sympatisører som ikke 
står på for å sikre et neiflertall, 
sier RVs leder. Han går samti
dig sterkt ut mot kritikk som er 
reist mot RVs EU-materiell. 

I forrige nummer av Opprør oppfordra 
RV-leder Aksel Nærstad alle RV-grupper 
til å gjennomføre landsstyrets vedtak om 

en skolerings- og aktiviseringskampanje i 
RV for å øke innsatsen i EU-kampen. 

- Hvordan går kampanja, og hvordan me
ner du RVs innsats nå er? 

- Skolerings- og har ikke «tatt av». Det er ' 
bare en liten del av RV-gruppene som spiller 
rollen som ei kjerne i EU-kampen som job
ber bevisst for å aktivisere alle medlemmer 
og folk som står nær RV. Det finnes absolutt 
positive eksempler. Telemark hadde nylig 
en bra konferanse med folk fra alle RV
gruppene. Nøtterøy RV har ukentl ige akti
vistmøter. Og mitt eget lokallag i Asker har 
nå en møteserie med EU som hovedtema og 
satser bra på å aktivisere alle medlemmer. 
Men altfor mange steder er RV «lagt på is» 
fordi kjerna i lokallaget bruker all sin tid i 
Nei til EU. 

Svakere kamp uten RVere 
- Men er det ikke bra at folkjobber i Nei til 
EU? 

- Jo, sjølsagt. Hovedtyngden av EU-arbei
det ligger i og bør ligge i Nei til EU. Jeg vil 
understreke at veldig mange RVere gjør en 
kjempejobb. RVere er aktivister på stands, i 

Jørn Magdahls RVs nei, fra 
indre marked til felles hær, 
har kommet i ny utgave. 
Andreutgaven er ajourført. 
Totalt sett er utgaven blitt 
utvida med mer enn 50 
prosent. Argumentasjonen 
og dokumentasjonen er 
sterkt forbedra. 
Heftet er blitt en delikat 
trykksak. Lett å lese, lett å 
selge. 
Bestill den, den koster bare 
15 kroner. 

RV-leder Aksel Nærstad 

utdeling av løpesedler, arrangering av de
monstrasjoner og møter, skriver leserinn
legg osv. RVere er lokallags- og fylkesledere 
i Nei til EU. RVere står bak mange utred
ninger og initiativer i både Nei til EU, i fag
bevegelsen og mange andre organisasjoner. 
Uten RVernes innsats hadde kampen mot 
EU stått mye svakere. 

Men fortsatt er det mange RV-medlemmer 
og sympatisører som ikke deltar aktivt i EU
kampen. De aller fleste stedene vil ikke N ei 
til EU klare å aktivisere dem og mange som 
står oss nær. Det trengs en egen mobilise
ring i RV. Ikke minst så trengs egne disku
sjoner i RV for åta politiske initiativ, for å få 
fram våre standpunkter i EU-kampen. 

- Hvorfor mener du det er så viktig å få 
fram RVs politikk og at RVere diskuterer 
hvilke initiativ som tas? 

- Senterpartiet og SME betyr enormt mye 
for motstanden. All ære til den innsatsen de 
gjør. Men samtidig er det en del av deres ar
gumentasjonen som vi mener er direkte gal, 
og som ikke er egnet til å mobilisere store 
grupper. SME bygger på EØS-avtalen og 
har dermed allerede godtatt kapitalens fire 
friheter. Hvis det hadde vært linja til hele 
motstandsfronten, ville kampen mot med
lemskap vært tapt. Senterpartiet bygger sin 
utenriks- og sikkerpolitikk på beskyttelse 
fra USA. RVs antiimperialistiske politikk er 
helt nødvendig som motvekt til det. Ikke 
minst er vår analyse av EU som en imperia
listisk blokk og vår Nato-motstand viktig 
for å vinne ungdommen. 

Bare dersom RVere kommer sammen og 
diskuterer politikk og initiativ kan vi klare å 
spille den politiske rollen jeg mener er nød
vendig i innspurten for at det skal bli et nei
flertall. Linja har vi slåss for har ikke kom
met av seg sjøl. Det har vært en hard kamp 
for at Nei til EU skulle gå mot EØS, kamp 
for den antiimperialistiske analysen og initi
ativer som er tatt i fagbevegelsen. De er re
sultater av diskusjoner i bl. a. RV og AKP, 
og systematisk jobbing og oppfølging. 

- Men hvorfor er det da så mange RV
grupper som ikke fungerer som kjerne i EU
motstanden dersom det er så viktig? 

- Jeg trur det er tre viktige grunner. For det 
første trur ikke RVere at det spiller noen rol
le om RV har møter og diskusjoner. De me
ner det like godt kan skje i Nei til EU, og at 
RVere burde aktivisere seg der. Å hevde sli
ke standpunkter er å undervurdere både den 
politiske og organisatoriske betydninga av 
RV. 

For det andre: Når det er få aktive på hvert 
sted, og de mest aktive bruker mesteparten 
av tida si i Nei til EU, er det ingen andre som 
står klar til å drive partiapparatet. 

For det tredje er de mest aktive i RV lei av 
bruke tid og krefter på å mobilisere folk som 
de syns burde vært aktive av egen kraft. Det 
er mer gøy å jobbe med aktive i Nei til EU 
og i fag- eller kvinnebevegelsen enn å bruke 
tida si på å overbevise passive RVere om at 
de bør komme på møter, delta på stands osv. 

Allsidig og godt materiell 
- På et medlemsmøte i Bergen RV kom det 
kraftig kritikk mot materiellet RV har lagd. 
Flere mente at materiellet var «Il.mai-sløy
fe-prega », og at det verken treffer kvinner 
eller arbeiderklassen. Du trur ikke det er 
grunnen tilfor lav RV-pro.fil mange steder? 

- Nei, og jeg er helt uenig kritikken. RV
materiellet er veldig bra. Kritikken kommer 
først og fremst fordi de som framfører den 
er uenig i RVs analyse av hvor viktig forsva
ret av den nasjonale sjølråderetten er. D et er 
en politisk uenighet om kjernespørsmålet i 
EU-kampen. Materiellet tar opp både leve
kåra for arbeiderklassen, kvinners kår, vel
ferden imperialismen, spørsmålet om makt, 
og det nasjonale spørsmålet. RV vil lage 
mere materiell. Men materiellet har en riktig 
profil og tar opp de mest brennende spørs
måla. 

Alle RV-gruppene bør spre det! Og alle 
RVere bør gå med og spre klistremerkene! 
Bestill, bestill! 

- Til slutt, hva mener du må gjøres for at 
flere RV-grupper og medlemmer skal bli ak
tive nå de to siste månedene? 

- 1. Hver enkelt RVer må føle ansvar for at 
RV-gruppa fungerer og at andre RVere og 
sympatisører blir kontakta. Skyv ikke an
svaret over på andre. Gjør noe sjøl. Det hø
res moralsk ut, og er det kanskje, men like 
fullt riktig og nødvendig. 

2. Også de RVerne som har henda fulle 
med EU-arbeid og ikke flere timer igjen, må 
sette av noe av tida si til arbeid i RV. Om de 
setter av tre timer i uka til RV, vil EU-mot
standen få mange fold igjen gjennom flere 
aktivister og flere initiativ. 

3. Avtal regelmessige RV-møter fram til 
folkeavstemninga, f. eks. hver 14. dag eller 
hver uke. Knytt sammen diskusjon av aktu
elle spørsmål med å gå ut med løpesedler, 
plakater, dørbesøk o.l. Ikke vent, men ring 
rundt og avtal, og det med en gang! 

4. Inviter gjerne folk fra RV sentralt til å 
dra på møter. Vi kommer gjerne. 

Ansvarlig redaktør: 
I redaksionen dette nr: 

Ove Bengt Berg 
RuneSoma, 

Innlegg sendes til: Opprør/Rød Valgallianse, 
Gøteborggt. 8,0566 Oslo 

Kari Celius, 
Kristin Johansen, 
Pål Ravnsborg -Gjertsen 

OPPRØR 

Tlf: 22 38 42 50, 09-16.00 og 122 38 43 7 6 mandag 16.00-19 .00 
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AKTUELT 

Pressekontoret 
RVs nye v6pen 

-
På grunn av stortingsplassen har RV fått et nytt våpen: 
Pressekontoret. Med en og en halv stilling skal dette 
kontoret gjøre RV og RVs politikk kjent over hele lan
det. Espen Mathisen og Maj Lindholt er våre to nye 
pressemedarbeidere. Men tro ikke at Maj og Espen ba
re skal jobbe for å gjøre ledelsens og stortingsgruppas 
syn kjent. Nei, det er hele partiet de skal tjene. Også det 
helt vanlige partimedlemmet. 

Det regner penger på de 
partiene som kommer inn 

på Stortinget. Ordinær stats
støtte er ikke RV stort nok til, men 

støtte til pressekontor og partiavis 
får vi. 

Det er bakgrunnen for at vi har 
kunnet opprette pressekontoret. For-

BØD VALIALLIANlla 
PRESSEKONTOR 

Tilbud 

Hvordan nå aktivistene? 
I 

RV-kontoret kan hjelpe alle RV-lag. Alle navn dere sen-

der inn til kontoret får tilsendt vårt EU- materiell og 
opplysninger om muligheter for aktivitet. 

I EU-innspurten har vi 
et større potensial av 

aktivister enn på mange 
år. For å vise venstresi
da i fronten må alle po
tensielle aktivister få 
tilbud om vårt materiell 
og vår aktivitet. En 
svak organisasjon med 
mennesker som er opp
tatt, kan bety at våre til
bud ikke kommer ut. 
Da kan vi hjelpe til, sier 
Geir Christensen. Alle 
navn som sendes inn til 
oss på RV-kontoret får 
våre viktigste EU-løpe
sedler, informasjon om 
RV og tilbud om mate
riell, medlemskap og 
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aktivitet. I tillegg skal 
vi prøve å organisere et 
ringeopplegg. 

80 navn p6 
Nesodden 

Alle syrer og kontakter 
kan lære mye av Eivind 
Reiersen på Nesodden. 
Han gikk gjennom lis
ter han tidligere hadde 
laget til Klassekampen 
om potensielle abon
nenter. 

En rød strek for de 
som kunne være inter
essert i RV-medlem
skap eller aktivitet ble 
satt en sein kveldstime. 
Det gir oss mulighet til 

å få mange i RV-aktivi
tet der det i utgangs
punktet ikke var plan
lagt noe. 

Sentralt 
supplement 

RV-sentralens tilbud er 
ikke ment som en er
statning for lokal akti
vitet. Men dette er et 
tilbud alle burde klare 
uansett hvor opptatt en 
er. Og som et mulig til
legg til lokal kontakt 
der aktiviteten er 
gang, avslutter Geir. 

melt er pressekontorets arbeid styrt 
av AU og RV-lederen. 

Initiativ uten 
media dødfødt 

- Politiske initiativ er dødfødte hvis 
de ikke følges opp i offentligheten, 
sier Espen. Når RV tar opp en sak i 
det politiske organer, bør det kombi
neres med andre former for politisk 
press. Til det trenger vi markert 
presseomtale. Det har ingen hensikt 
om bare RV kjenner saka eller reiser 
kritikk. Andre må også bli kjent 
med vår politikk. 

- Det nytter ikke bare å stå med lø
pesedler. Vi er nødt til å utnytte de 
kanalene folk vanligvis bruker når 
de henter informasjonen sin, nemlig 1

' 

media. To optimistiske pressemedarbeidere, Maj Lindholt og Espen Mathisen. Bruk 
dem! 

Godt i gang 
Pressekontoret har allerede gjort 
stor nytte for seg. Store medieopp
slag kan fortelle om hvordan de små 
reindriftssamene er blitt stengt av 
gjerder og bompenger. Kontoret har 
også gravd i hvordan den statseide 
bedriften Televerket med sine dat
terselskaper herjer med inngåtte av
taler. Folkvord har vært i brevveks
ling med saneferdseløminist.e,: Op
seth om denne saka. Saka ligger nå 
til behandling i Stortingets kontroll
komite. 

PamfleHer er 
bra, men-

- Det er viktig å vise at RV-politi
kerne kan gjøre noe. Det er langt 
viktigere enn hva som står i all ver
dens programmer og pamfletter, sier 
Maj. 

Det finnes mye godt stoff til 

Moss RV 

mange gode saker ute blant RVerne 
rundt om i landet. Problemet er ofte 
at de ikke har tid til å gjøre noe med 
materialet. Det er forståelig. Saker 
som er viktige er ofte tidkrevende 
med store dokumentbunker. Det er 
her pressekontoret kan komme til 
hjelp. Maj og Espen kan hjelpe med 
å systematise stoffet slik at d t kan 
offentliggjøres. En slik medieomta
le er et godt utgangspunkt for RV til 
å gå videre med saka. 

Lokalavisa like viktig 
For stortingsgruppa og den sentrale 
ledelsen er det et mål å markere seg i 
riksmedia. Men ellers er det like 
viktig å få inn saker i lokalavisa. Det 
er der folk lever og bor at det er vik
tig å få stoffet ut. 

- Det er til å få hetta av, alt det vi 

Forslag til dagskrav: 
• Statlig, lovbasert ledighets
trygd for alle som har vært i yr
keslivet. Arbeidsledige må bort 
fra kommunale sosialkontorer og 
deres skjønnsvurdering! 

Trygden må ikke være avhengig 
av den kommunale økonomien. 
Om stater1 overtar, betyr det like 
satser over hele landet. Fjern 80-
ukersregelen l 
• Økte satser for ledighetstrygd! 

Opp på nordisk mva 
(svensk/dansk (ca. 90%) eller 
finsk (75%) 
• Differensierte tiltak spesielt 
forungdom 

Viktig å sikre ungdom sosial er
faring og tilhørighet. 

(KAJA- liknende, men forbedra) 
• Økonomisk støtte for ungdom 

Med garanti for å overleve, krav 
om å få delta i utdanning, gå i læ
re, osv. 

OPPRØR 

• Bedre voksenopplæringstil-
bud og studiefinansiering. 

Krev flere studieplasser! 
Danmark har studiepermisjon 

med full ledighetstrygd og gode 
stipend. I Reform 94 har voksne 
over 21 blitt kutta ut til fordel for 
16-19-åringene. 
• Ei form for førtidspensjons
ordning for eldre ( som har vært 
yrkesaktive - Avvis Lund-utval
get. 

For folk over 55 år, relativt. kort 
opptjeningstid f. eks. 7 år, inklu
dert hjemmearbeidende, husmø
dre osv.) 

Sverige har noe sånt. Det har 
blitt utreda, men avvist av regje
ringa i Norge med argumentet at 
man venter økt behov for arbeids
kraft og at disse vil komme i jobb 
igjen. Det er feil: Disse vil statis
tisk sett ikke få disse jobbene. For 

Foto: OBB 

kan få å gjøre, sier en lett spøkefull 
Maj. 

Bruk oss 
Hvis alle kommer med store bunker 
dokumenter som de vil at vi skal se 
på, vil nok mange bli skuffet, under
skreker begge to. Det finnes grenser 
og fl foT 'hva l)ff,-~o-n'lOTC'l 

re. Men alle medlemmer, og andre, 
er i utgangspunktet like viktig. Pres
sekontoret regner seg som eksperter 
på å gå råd og tips om hva slags sa
ker som egner seg å offentliggjøre. 
De lover å være imøtekommende. 
Men stortingsgruppa har allerede 
opplevd å få beskjeden «Det tror vi 
ikke er noen god sak». Det kan også 
skje med andre saker. Oppfordringa 
til alle RV-medlemmer er likevel: 
Bruk oss! 

20.000 nye kommer ut på marke
det hvert år fram til 2010. Reis 
kravet på ny! 
• Frivillig alderspensjonering 
må fortsette, 

men ikke nødvendig med lavere 
aldersgrense. Alternativ: Frivillig 
alderspensjon etter 55 år 
• Norge må vedta en offisiell fat
tigdomsgrense. 

Til og med USA har det. Ingen 
skal under denne i inntekt. 
• Krav om bedre målemetoder 
for det offentlige 

når det gjelder ledighet o.l. (f. 
eks. har vi ikke tall for ungdom 
som blir varig ledige/aldri har hatt 
jobb (anslag 10-12% av kulla). 
Heller ikke for lagtidssjukmeldte 
som blei det i mangel av andre 
ordninger) 
• Nasjonal konsekvensanalyse 
om følgene hvis ingenting skjer! 

3 www.pdf-arkivet.no (2020)
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EU·KAMPEN 

Halden 

EU-kampen ga liv·til RY 
- For ett år sida lå vi helt 
nede. Nå har vi rundt 20 

medlemmer som studerer 

EU. Vi jobber både i Nei 

til EU og med egen RV

markering. For en utvik

ling, sier en glad Jan Erik 

Andersen i Halden RV. 

Av Ove Bengt Berg 

Det er mitt spørsmål før jul i 
fjor med oppfordring til ak
tivitet, som etterhvert har 

endt opp med denne fine aktiviteten. 

I fjor høst var den eneste aktiviteten 
en lokal RV-avis som jeg skreiv. 

I vår har vi hatt en vellykka studie
sirkel på fem møter, og det siste mø
tet var nå i august. Vi har også arran
gert et godt besøkt åpnet møte med 
Jørn Magdahl som innleder. 

- Og nå er Halden prega av RVs 
argumenter mot medlemskap? 

- Vi har diskutert oss fram til hvor
dan RVs politikk skal markeres. Jeg 
vil si at vi kom fram til et kompro
miss mellom å holde kjeft om RVs 
politikk og det å bare kjøre den 
fram. Vi har blitt enige om at det er 
viktig å fram RVs syn på EU som en 
imperialistisk blokk. Det er dessu
ten viktig å skrive innlegg i avisene 
som i RVs navn markerer RVs pali-

tikk. Ellers får vi jobbe i Nei til EU. 
Vi kom til at det var kunstig å ha 

egen RV-stand ved siden av Nei til 
EU sin, til dels også med de samme 
menneskene. 

- Hvor mye RV-materiell har dere 
bestilt? 

- Det skal vi ta opp i neste uke. 
- Har dere spesielle politiske pro-

blemer i Halden? 
- Ja. Vi har en stor gruppe passive 

sosialdemokrater, som det gjelder å 
få til å ta stilling. Spørsmålet om 
grensehandelen og framtida for pa
pirindustrien står sterkt her. Vi har 
derfor lagt mye vekt på å sette oss 
inn i problemene rundt grensehan
delen og markere vårt syn. Vi har i 
stor grad brukt standpunktene fra 

Berge Furre, Atle Seierstad og Hall
vard Bakke i SME. I forhold til pa
pirindustrien har vi kjørt på at for
holda ikke vil være annerledes enn 
ved det vi alt har fått gjennom EØS. 

- Men RV er jo også mot EØS? 
- Ja, vi har problemer med å mar-

kere EØS-motstanden. Det får kom
me etter folkeavstemninga. 

- Utgangspunktet er at folk ikke li
ker EU. Men folk er redd for å miste 
jobben. 

- Er RVere sett på som tvilsomme i 
Nei til EU? 

- Overhodet ikke. Vi har flere 
RVere i styret i Nei til EU. Det poli
tiske klimaet i en by som Halden er 
helt annerledes enn i den sentrale 
hovedstaden. Her er det ingen mis-

tenkeliggjøring på grunn av parti
bakgrunn. Det RV står for er det ik
ke farlig å si. Det er få som er uenig i 
våre analyser. Vi har respekt blant 
alle politiske avskygninger i nei
fronten. Vi ser at RVere blir respek
tert i hele Østfold. 

- Nå legger vi vekt på å dempe 
inntrykket av at Norge er best i alt, 
for eksempel den om det oppskrytte 
folkestyret i Norge. Dette går vi som 
RVere ut og tar avstand fra. 

- Du er fornøyd med det RV gjør 
sentralt? 

- Det er jo usynlig, da. Men inn
trykket er at det jobbes bra. Det kan 
vel ikke være tvil om at RV utgjør 
en viktig del av aktivistfronten. 

Nok at vi er RVere - Sett f gangl 
- Blir vi så kloke av all 
den kunnskapen vi putter 
inn i hodet vårt, spør 
Bjørg Eli Eide. Og gir 
svaret sjøl: Nå må vi ut og 
diskutere med folk og vise 
litt engasjement. 

- Vi må finne ut hvor 
folk er hen, så får vi inn
rette oss etter det. Vi kan 
ikte gå JllØdt med dårlig 
samvittigl'tdl for det vi ilc
ke har gjort. Det er kort tid 
til folkeavstemninga. Nå 
må vi ut og diskutere - vi 
kan nok allerede. 

- Denne innstillinga må 
vi ha skal vi klare å mobi
lisere, sa hun. 

- Det er nok at folk i Nei til EU kjenner oss som RVere. Vi blir respektert som det. Vi står ikke samla bak en po
litikk som vi kan kjøre. Derfor trenger vi ikke å legge fram RVs politikk, var stemninga i Bergen RV. 

Bjørg Eli Eide 

Bergen RV 

Ubrukelig EU-materiell fra RV 
Av Ov6 Bengt Berg 

På mobiliseringsmøtet for 
Bergen RV, med 9 bergen

sere til stede, var RVs nye rei
sesekretær Gjertrud Skarholt 
en av innlederne. Hun tilbød 
Bergen RV åta ansvar for å ut
vikle hele RVs politikk på et 
fritt ønsket område, etter møn
ster av det arbeidet Moss RV 
gjør om arbeidsledighet. Hun 
sa også at hun hadde proble
mer med RVs sentrale opp
legg for EU-kampen. 

- Det treffer verken kvinne
ne eller arbeiderklassen. Al
vorlig er det at RVs løpesedler 
og plakater har nasjonalistiske 
overtoner. Viktigere er det li
kevel at RVs materiell ikke 

treffer. Virkeligheten i dag er 
endra fra 1972 til et hardere 
klima, sa hun. 

På møtet ble hun ikke imøte
gått, og hennes standpunkt 
fikk støtte fra flere. 

- Kjernepunktet i EU-kam
pen er et klassespørsmål, og 
det er ikke en gang nevnt i RV
lederens sammenfatning på si
de 2 i Opprør nr 5. RV blir ik
ke noe alternativ i EU-kampen 
med den politikken som kjø
res fram i dag. Vi oppfattes 
som et radikalistisk Senterpar
ti, ikke et sosialistisk parti, ut
talte den andre innlederen. 

- En ting er å tape en av
stemning om RVs EU-poli
tikk. Likevel reagerer jeg 
sterkt på formen på RV-plaka-

tene med 17. mai-sløyfe-pre
get. Flaggbitene som faller 
ned fra det flagget Gro klipper 
i stykker, nevner typisk nok 
ikke arbeiderklassen. Det er 
ille, for akkurat nå er vi inne i 
en politisk situasjon der vi en
delig kan bruke klassebegre
pet igjen, og der folk virkelig 
begynner å forstå hva klasse 
betyr. Plakatene og løpesedle
ne treffer overhodet ikke, og 
peker i feil retning. De gjør 
bare folk mer kritisk til RVs 
EU-politikk, fortsatte han. 

- Ungdom i dag synes flag
get er ekle greier, fordi de er 
flasket opp med fargerikt fel
lesskap. RVs stemme i EU-ko
ret er i dag en falsk stemme 
mellom Senterpartiet og Kris-

telig Folkeparti, sa en annen 
av møtedeltakerne. 

Ingen av møtedeltakerne for
svarte RV-materiellet. Det var 
enighet om at det ikke skulle 
stemmes over om man skulle 
bruke RVs EU-materiell i Ber
gen. Og dermed ser det ikke ut 
til at det blir delt ut noe EU
materiell fra RV i Bergen. 
Bergen by og utkant var domi
nert av NKPs verveplakater, 
med store EU-plakater fra In
ternasjonale Sosialister som 
en god nummerr to foran Nei 
til EU sitt materiell. Det ser 
altså ikke ut til at disse skal få 
konkurranse fra RV ... 

JanHeiret 
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AKTUELT 

Rød Ungdom er 
viktig i EU-kampen 

Magnar Falkenberg: Lokalt utgangspunkt for internasjonalt engasjement. 

Rundt 60 Rød Ungdommere 
j fra hele landet fikk studert eg

ne og motstandernes stand

punkter i begynnelsen av sep

tember. Spørsmålet om sjølrå
deretten og imperialismen blei 
grundig behandla. Oppsum
meringa viste at der RU var 

sterk, fungerte også UmEU
laga godt .. 

Av Harald A. Selvær 

Hvorfor gidder Rød Ungdom å arran
gere ei konferanse rnidt i den travles

te EU-kampen? Rød Ungdom har i de sis
te 4 åra hatt kamp mot EU & EØS som ho
vedprioritering. All ekstern jobbing skal 
rette seg mot EU. Erfaringa Rød Ungdom 
har gjort er at kampen vinnes på gata, ikke 
i sentrale verv i nei-rørsla. 

filternasional 
markering 

Kampen vinnes p6 gata 
Det er på gata du finner folk, ikke i de 
kretser hvor ungdomspolitikere ferdes. 
Aktivismen i UMEU er langt på vei drivi 
av Rød Ungdommere lokalt. Rød Ung
dornmere går konsekvent inn for å jobbe 
på grunnplanet. RU har vurdert det dit hen 
at fruktene av arbeidet kommer bedre til 
syne ved å jobbe lokalt og regionalt, i te
denfor sentralt. 

Mange får problemer med at den argu
mentasjonen som kommer fra sentralt, ik
ke alltid er like treffende for folk flest. Det 
er derfor et poeng for Rød Ungdom å kjøre 
på sin egen argumentasjon. 

Siølr6dereHen 
Det argumentet som ligger lengst framme 
i Rød Ungdoms argumentasjon er spørs
målet om nasjonal sjølråderett. Det er vik
tig å få fram for folk at EU medlemskap 
betyr salg av Norge og oppgivelse av hardt 
tilkjempa retter fra 100 års arbeiderkamp. 

ekstra EU-kontingent på 200 
kroner, og be RV sentralt om 
økonomisk støtte. S agn og Fjordane er også 

med i EU-motstanden. 
Magnar Falkenstein for

teller at RV-styret har lagt vekt 
på å markere internasjonal soli
daritet. Til 24. oktober skal sty
ret lage en egen løpeseddel om 
internasjonal solidaritet. Dette 
skal markeres med egne stands 
nettopp på FN-dagen 24/10. 

På den måten ønsker RV å 
distansere seg fra en rein nasjo
nalistisk motstand. 

dessverre ingen demonstrasjon i 
Førde eller andre steder i fylket. 
Nei til EU satsa på å få en kjent 
person, men da ingen slik kun
ne, ble hele arrangementet av
lyst. 

Som et alternativ tok RV initi
ativ til at Nei til EU skulle stå 
for vardebrenning på Hafstad
fjellet. 

- Vi satser på å markere RVs 
EU-syn i hele fylket. Men vi 
mangler penger til å gjøre dette. 
Vi har både tenkt å kreve inn en 

- Vi organiserer også bestil
ling av Klassekampen for 
spredning av avisa på større ar
rangementer. 

- Politisk satser vi særlig på å 
nå ungdom ved hovedsakelig å 
vise til at EU er en aggressiv su
permakt. 

Anti-imperialisme 
Anti-imperialisme er et annet viktig argu
ment .Å vise sammenhengen mellom fri
handel og imperialisme gjør folk ofte klar 
over hvordan ting og tang henger sammen 
i denna verden. 

088 
Samkiøring 

- Den 25. september blir det Det var for å kvesse disse argumenta og 

0 

Stor aktivitet i Asane Rød Ungdom 
Eirin Troland kan fornøyd blant fle
re RU-jenter fortelle at de har fått 
mange nye medlemmer det siste 
året, og særlig mange jenter. Gutte
ne er kanskje ikke interessert i poli
tikk, spør hun? 

De har vært mest opptatt av EU
spørsmålet, og skal nå starte et Ung
dom mot EU-lag. I helga hadde de 
et godt besøkt bøllekurs mot EU. 

Laget har egen avis, kalt VILL
MARX-LIV, og de selger også RUs 
avis Rebell. 

Laget har også startet aksjonen «Et 

Nr6•september 1994• 

sted å være» som det er et stort be
hov for. Særlig på bydelssenteret 
Flaktveit, der ungdommen sitter 
uten å gjøre noe. 

Nylig arrangerte Åsane RU kon
sert for å skyve fart i arbeidet for 
ungdommen der. medlemmene ble 
svært irriterte når lokalavisa Åsane 
Tidende vinklet oppslaget til «Laber 
konsert på Flaktveit». 

- Med så mye angrep på sosialis
men og kommunismen, hvordan kan 
da så mange gå med i en organisa
sjon som RU? 

- Det hender at noen gutter roper 
kommunistpakk etter meg. Jeg veit 
ikke om det er for spøk eller for å 
tøffe seg, men gidder jeg ikke å bry 
meg om det. 

Men navn og bilde i avisa, og si 
hvor mange medlemmer de er, det 
vil ikke de andre RU-medlemmene 
ut med. Så da har de vel allerede 
lært mye? 

Eirin blant massene på ungdoms
skolen. Gutta slåss om åfå bli foto

grafertfor å komme i avisa. 

OPPRØR 

samle erfaringer fra EU-kampen at Rød 
Ungdom samla medlemmet"med brei erfa
ring fra EU kampen. Det å samkjøre orgå~ 
nisasjonen før innspurten er viktig. Inn
ledningene satsa på gi folk god innsikt på 
et høyt nivå. Siri Jensens innledning om 
velferdsstaten ga deltagerne mange gode 
argumenter, samtidig som det viste sam
menhengen mellom forj ævliseringa av 
menigmanns hverdag, og kapitalens ønske 
om maksimal profitt. 

Thomas Hasseløy holdt ei innledning om 
det nasjonale spørsmål og imperialismen. 

Han ga et bilde av nasjonalstaten som et 
bolverk mot storkapitalens ønske om fri 
flyt over lande grensene(Denne innled
ninga er trykt opp i hefteform, og kan kjø
pes fra Rød Ungdom for en billig penge). 

Rød Ungdom har også satsa på å samle 
egen kunnskap om emner. Å gi folk i opp
gave å finne stoff om enkeltsaker styrker 
organisasjonen faglig, og det gir dem som 
jobber med det økt sjøltillit. 

Marte Ryste fra Rød Ungdoms EU-ut
valg holdt ei knakende god innledning av 
EUs sikkerhetspolitikk og politisamarbeid 
over grensene. (Dette finnes også i hefte 
form, og anbefales kjøpt fra Rød Ung
dom). 

Oscar Pedersen og Jorunn Folkvord ga ei 
tilsvarende sterk utgreiing om EUs skole
politikk og faglige spørsmål. 

Dlskus fonstrenlng 
Det blei og satt av tid til å kjøre hverandre 
på konkrete argumenter. Man delte inn i 

nffi grupper og t~ta ut argumentasJonen 1 
trygge omgivelser. Alle kommer ut for de
batter i EU kampen, det er en fordel å kun
ne motstandernes knep og lumske innfall 
fra før av. Argumentene som kommer fra 
JA sida er ofte de samme. Å lære seg disse 
er en taktisk fordel. En avdød kineser sa 
noe av det samme om å kjenne sine fien
der ... 

På hvilke områder er jeg sterk? Hvilke 
JA-argumenter har jeg vansker med ? osv. 

Søndagen blei brukt til å sammenfatte 
erfaringer fra kampen rundt om i landet. 

Konklusjonen var at der hvor en fant Rød 
Ungdommere, fant en også et velfunge
rende UMEU-lag . 

Rød Ungdom planlegger også å ha egne 
markeringer i EU kampen. Markeringene 
kommer til å bli landsdekkende og kom
mer nok til å få en litt annen form enn den 
tradisjonelle standsståinga. 

Oppsummeringa fra Rød Ungdoms le
delse er at konferansen har styrka organi
sasjonen i den siste delen av EU kampen. 
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EU·KAMPEN 

Oslo avgior EU-saka 
Valgresultatet i Oslo avgjør om Norge blir medlem av 

den Europeiske Unionen. RV sin innsats i hovedstaden 

fram til valgdagen kan derfor være avgjørende for om 
det blir JA eller NEI 28. november. 

Av Espen Mathisen 

AKP skulle ha egen stand mot EU. -
Da ligger RV an til å komme i skvi
sen, fortalte han. - Et begrenset an
tall folk ikke maktet å gjøre alt "på 
samme tid. 

Dette var en av konklu
sjonene på en utvidet styre

konferanse i Oslo RV, som 
markerte «startskuddet» for RVs 
EU-kampanje i Oslo. Men samtidig 
kom det fram at RV-laga rundt om i 
bydelene og på arbeidsplassene ikke 
har kapasitet til å markere RVs spe
sielle EU-standpunkter og dele ut 
RVs eget materiell. De fleste RV-ak
tivistene har mer enn nok med å hol
de liv i de lokale Nei til EU-laga. 

pen i for 22 år sida. - De intellektu
elle er ikke mobilisert, kulturfronten 
er ikke mobilisert, Nei til EU-sek
sjonen i 1. mai-toget i år samla bare 
50 flere enn i fjor, Oslo Nei til EU 
har bare 3 000 medlemmer, SVs va
klende holdning lammer nei-kam
pen og mye av RVs posisjon er flyt
ta over til fagforeningsapparatet der 
jobbinga omfatter mange slags sa
ker - ikke bare EU-saka, sa Rolijor
det. 

Oslo RV tar oppgavene alvorlig. Fra venstre Karin Bjerke, Gunnar Berg, 

Liselotte Krebs fra bydel 5 Gru
nerløkka/Sofienberg mente at det 
viktigste var at RVerne sørget for at 
Nei til EU rundt om i bydelene fun
gerte, før en tok til å tenke på egen
markeringer. - Dessuten - gjør vi en 
bra innsats i Nei til EU vil det mer
kes, og være bra for eventuell re
kruttering til RV seinere, mente 
hun. 

Per Schanke og Ame Rolijordet. Foto: Espen Mathisen 

Oslo RV sjøl prøver å få til et slikt 
arrangement, uttalte han. 

bransjelagene gikk ut på at RVere 
står bak en del aktiviteter. 

Sp opptaff av 
grautfatet 

Det var Arne Rolijordet, leder 
i Oslo RV, som innledet på konfe
ransen som gikk av stabelen 7. sep
tember. Han refererte til menings
målinger som viser en stor JA-pro
sent og «tviler»-prosent i Oslo. 
Samtidig er Oslo det fylket der Nei 
til EU står forholdsvis svakest. -
Den tøffeste kampen for å overbevi
se tvilerne vil stå i hovedstaden, sa 
Rolijordet som mente at arbeidet i 
Oslo vil avgjøre om det blir JA eller 
NEI valgdagen . 

- Utgangspunktet er ikke det beste. 
Men samtidig er RV et viktig nøk
kelledd i Nei-fronten. Til sammen 
utgjør RV i Oslo et nettverk som 
omfatter alle typer progressive mil
jøer, alt fra fagforeninger, til anti-ra
sistiske organisasjoner og miljøbe
vegelsen. Vi kan aktivisere alle dis
se miljøene i EU-kampanja. Senter
partiet har ikke et tilsvarende nett
verk i Oslo - og er ute av stand til å 
stå for ei slik aktivisering av organi
sasjoner og miljøer, sa Rolijordet. 
Han mente også at RV burde jobbe 
for at Oslo Nei til EU arrangerte et 
større kulturarrangement i valginn
spurten for å holde entusiasmen op
pe. 

Sm6 marginer 
I diskusjonen mellom representan
ter fra 5 bydels- og bransjelag etter
på ble det advart mot å svartmale si
tuasjonen: 

«Det vil stå om små marginer, og 
hver tviler som kan overtales til å 
stemme 'nei' er viktig. All innsats -
både stor og liten - er kjærkom
men». «Det er på mange måter bed
re i år enn i 1972, fordi den gang var 
ledelsen i LO samla for EU-med
lemskap». 

Egne RV -markeringer ? 
På K væmer arbeider Metall RV bå
de med studiegrupper, løpeseddel
utdeling og bruker bedrifts-/kon
sernavisa til å fremme NEI-argu
menter. I tillegg skal Metall RV dri
ve en stand på Manglerud kjøpesen
ter. Kjemisk RV har hatt møter og 
skal følge opp med helgekurs. Rap
portene fra bydelene tyder på min
dre aktivitet - men det planlegges 
stands i Nei til EU-regi. 

Per Schanke fra Kjemisk RV mente 
at det var viktig at RV blanda seg 
inn i EU-striden- også som parti. -
EU-kampen må bli noe mer enn en 
kamp mellom Ap pg Sp. Da er det 
viktig at RV markerer seg. På dette 
punktet fikk han støtte av Gunnar 
Berg fra Metall RV som mente at Sp 
bare var opptatt av bonderomantikk. 
RV kan f. eks. ta opp at faglige og 
sosiale rettigheter som er slåss fram 
gjennom 100 år forsvinner med et 
unionsmedlemskap. Dette er ikke 
bonden opptatt av - han sentrerer 
seg bare rundt grautfatet, uttalte me
tall-RVeren. 

RV nokkelleclcl 
Han fortsatte med å slå fast at akti
vistene i nei-fronten er atskillig fær
re i 94 sanunenligna meo EU-~am-

- Det er lita tid igjen, gløm syttito, 
sa Karin Brekke fra Stovner. Hun 
mente det bare er bare å hive krefte
ne inn og sørge for at flest mulig 
stemmer NEI. 

Men ikke fra noe hold ble det rap
portert om egne RV-aktiviteter, RV
stands e.l. eller at det var planer om 
slikt. Geir Gustad fra bydel 14 Hels
fyr/Sinsen - som også er medlem av 
AKP - sukket tungt da han fortalte 
at de i AKP-laget diskuterte om 

Men foreløpig er det altså lite som 
tyder på at RVs særegne stemme i 
nei-koret i det hele tatt blir særlig 
høy i tida framover. - Mye tilsier at det er lite lurt at Rapporte ne e llers fra bydels- o g 

Viktig vendepunkt 

Tyske lropper utenlands legaliseres 
To ganger i dette århundret har tyske tropper lagt halve Europa i 

grus og aske. For tredje gang står Tyskland overfor det samme pro

blemet: Grensene er igjen for små for deres dynamiske produksjon. 
Overalt i verden møter det tyske borgerskapets økonomiske interesser 

motstand. I denne situasjonen har den tyske forfatningsdomstolen 
avgitt en kjennesle som betyr et vendepunkt i tysk etterkrigshistorie: 

Tyske tropper kan igjen brukes utenlands. 50 000 spesialtrente solda
ter er alt klar. 

Av Ove Bengt Berg 

Tysklands herjinger i Europa har ført til 
sterk interesse for det tyske militærappa

ratets muligheter både innafor og utafor lan
det. 

Restriksioner p6 militærbruk 
I den tyske forfatninga (grunnloven) fra 1949 
er bruken av militæret strengt regulert. Det har 
vært, hvertfall ,formelt, politisk enighet mel
lom kristeligdemokratene og sosialdemokra
tene om at tyske tropper ikke skulle brukes 
utenlands i vanlig krig. Alle har ment at for
fatninga satte en stopper for dette. 

Likevel ble den tyske marinen brukt i Adria
terhavet i Jugoslaviakonflikten, og tyske sol
dater er brukt i Nato-sammenheng i overvå
kinga av serbere over Bosnia. Det tyske sosi
aldemokratiske partiet og det lille regjerings
partiet fridemokratene brakte denne bruken av 
militære inn for den tyske forfatningsdomsto-

len i Karlsruhe. Det sosialdemokratiske parti
et i Tyskland, SPD, brakte ikke bruken av tys
ke soldater i Jugoslavia inn for forfatnings
domstolen for å få tyske tropper trukket tilba
ke. De protesterte fordi de ville gi Tyskland et 
rettslig grunnlag for fortsatt bruk av tyske sol
dater i Jugoslavia. 

«N6 er alt tillaH» 
Kjennelsen fra domstolen 12. juli i år ga det 
ønskede resultat. Gledesstrålende har mange 
høyrevridde kommentatorer nå uttalt at «Nå er 
alt tillatt». Avisa Frankfurter Rundschau skri
ver at forfatningsdomstolen med sin dom har 
åpnet for alle politiske handlingsmuligheter. 
«Dermed har politikken vunnet en stor fri
het», skriver avisa. 

Med bakgrunn av tyske interesser i Vietnam
krigen og Golfkrigen, var de tidligere tyske 
bestemmelsene karakterisert som «feige». 
Karlsruhedommen markerer et vendepunkt i 
tysk etterkrigshistorie. Forfatninga ikke leng-

er er et hinder for bruk av tyske tropper uten
lands. Vegen ligger åpen for gjeninnføring av 
tysk militarisme. 

Bruken av tyske tropper utenlands er ikke 
begrenset av at det skjer med bakgrunn i ved
tak fra FNs sikkerhetsråd. Også i rammen av 
vedtak fra NATO eller Vestunionen kan trop
pene brukes utenlands. 

Ikke angrepskrig, men -
Nå gjelder det bare ett forbud for bruk av tysk 
militær innsats: Angrepskrig er fortsatt for
budt. Men hva som er angrepskrig, kan jo og
så sees på som et tolkingsspørsmål. I Tyskland 
er det stadig fler som karakteriserer det tyske 
angrepet på Sovjet i 1941 som et forsvarstiltak 
mot et mulig angrep fra Stalin. Angrepet på 
Norge: Kan det med en slik betraktningsmåte 
sies å være for å forhindre at Storbritannia an
grep oss? 

Nye militære m61 
Tysklands generalstab fikk fra forsvarsdepar
tementet allerede i 1992 helt nye politiske ret
ningslinjer. Den tyske forsvarssjefen Nau
mann utforma et strateginotat med følgende 
nye militære mål: 

«Forebygging, oppdemming og avslutning 
av konflikter av enhver art som kan true Tysk
lands stabilitet. » Utenlandsk militærbruk ble 
også ønsket brukt til «fremme og sikring av 
verdensomfattende politisk, økonomisk, mili
tær og økologisk stabilitet» og for «opprett
holdelsen av en fri verdenshandel og tilgang
en til strategiske råstoffer. » 

Disse retningslinjene ble lagt til grunn for 
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omstruktureringa av forbundshæren, og ble 
gjengitt i den offisielle militære hvitboka fra 
1994. Samtidig ble forbudet mot bruk av trop
per i utlandet gjennomhullet under dekke av 
ord som «humanitær- og fredsinnsats». 

Kohl i m61 
Tysk kapital står igjen overfor det samme di
lemmaet som i den første halvdel av dette år
hundret: Dets grenser er for små for dets dy
namiske produktivkrefter. Når det tyske bor
gerskapet skal forsvare sin stilling på verdens
markedet, støter det på rivaler overalt. Det kan 
overhodet ikke overholde sin stilling som en 
av verdens sterkeste eksportmakter uten å ta 
mer «ansvar» og å utøve mer «internasjonal 
innflytelse», som det heter i diplomatspråket. 

Våren 1993 skreiv den tyske utenriksminis
ter Kinkel en kronikk om tysk utenrikspolitikk 
i en ny verdensorden: «Ordtaket «Næringsli
vet er vår skjebne» gjelder mer enn noen 
gang. En betydelige kraftanstrengelse for å 
styrke vår stilling på verdensmarkedet er før
ste bud i sikring av vår framtid». 

SPD folger mecl 
Kohl-kopien Rudolf Scharping, av av Jag
lands drømmevenner, hilste dommen med gle
de. Endelig var den nødvendige oppklaringa 
gjort. 8 dager etter forfatningsdomstolens 
dom stemte da også SPDmed fire femdelers 
flertall for tysk militærinnsats i Bosnia. 

Kilde: 
Peter Scwartz, Neue Arbeiterpresse, 11/8-94. 
«Grønt lys for militarisme». 
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EU·KAMPEN 
Siri Jensen: 

Tilbake til faNigkassa 

Faglig leder i AKP, Siri Jensen (bildet), har i lengre tid 
studert velferdsstatens muligheter i EØS og EU. Den 

europeiske og katolske modellen for sosial hjelp forut

setter at familien og kirkelige organisasjoner er de pri
mære hjelpeorganisasjoner. 

Av Ove Bengt Berg 

Velferdsordningene i Norge er nem
lig ikke knytta bare til dem som har 
jobb. Alle, uavhengig av arbeidsfor
hold, har krav på ytelser. 

Velferdsstaten - forut-
setning for kvinnene 

Den norske velferdsstaten har lagt 
grunnlaget for kvinnenes stilling. 
Gjennom blant annet offentlige ar
beidsplasser i kommunene er vel
ferdsstaten knytta nøye sammen 
med distriktspolitikken og mulighe
ter til å bo i hele Norge. 

Systemet med skattefinansiering 
av velferdsordningene gir en organi
sert basis for solidaritet og likhetsi
deologi. 

Uten på noen måte å skjønnmale 
kapitalismen, den kan ikke løse 
folks problemer, så kan det likevel 
slås fast at den skandinaviske mo
dellen har gitt bedre forhold for 
folk. 

EU-modellen ar måiet 
Regjeringa forbereder nå på alle om
råder endringer i retning av EU-sys
temet. 

I en utredning fra Norbomutvalget 
ble den videre retninga skissert: 
• mer bruk av behovsprøving, mot 
universelle ytelser («Økt treffsikker
het») 

• flere ordninger som bare er nytta til 
dem som jobber 
• færre statlige og flere kommunale 
ytelser, og dermed økt ulikhet 
• mindre offentlig omsorg, mer bruk 
av frivillige organisasjoner (menig
hetsråd) 

Men denne politikken møter mot
stand. Det er vanskelig å få den gjen
nomført i Norge. Utafor EU har vi 
mulighet til å føre en annen politikk. 
Innafor EU blir det i praksis umulig. 

Norske ytelser hindrer 
mobil arbeidskraft 

Dersom det i noen land er bedre 
trygdeordninger enn i andre, vil det
te hindre fri flyt av arbeidskraft. Ing
en vil jo reise fra et land der ytelsene 
er gode. Følgelig må jo ordningene 
gjøres like dårlig i alle land. 

Tilbake 
til 

fattigkassa 
Trusselen mot velferdsstaten l og utafor EU 

~ 
■MMiMiMINÆ· ts.. 

ge form. Prinsippene er likevel: 
• en økonomisk politikk som effek
tivt undergraver de offentlige inntek
tene og driver fram nedskjæringer 
• et indre marked som i seg sjøl dri
ver fram kutt i offentlige utgifter og 
sosial dumping, sikra gjennom di
rektiver som forbyr en aitemativ, na
sjonal politikk 
• en politisk konsensus om økt mar
kedsstyring og konkurranse 
• et styringssystem der folkelig inn
flytelse er rader bort og motstanden 
mot en slik utvikling fullstendig kan 
overkjøres 

Deretter skal forsikringssel
skapane komme inn. Først 
seinere kommer offentlige 

instanser som kommune og_.s tat inn, 
men da med svært lave ytelser. 

tvers av de ordningene vi har bygd 
opp i Skandinavia det siste århun
dret.Det finnes velferdsordninger i 
EU som er bedre enn i Norge, særlig 
for arbeidstakere. 

Men det-norske systemet bidrar til 
større likhet og mindre fattigdom, 
fordi det er færre som faller utenfor. 

• innskjerping av «arbeidslinja», dvs 
vanskelig å få trygd ved sjukdom, 
uførhet m.m. 

Det norske systemet, med rettighe
ter knytta til at du er norsk borger, 
står i motsetning til prinsippet om at 
trygderettigheter skal være enkle å 
flytte over landegrensene, hevder 
Siri Jensen. Fri flyt av trygderettig
heter innebærer et sterkt press i ret
ning av ulike typer forsikringsod
ninger for yrkesaktive. Nasjonalt 
ansvar for innbyggerne erstattes 
med ansvar for dem som har oppar
beida rettigheter, konkluderer hun 
med. Den europeiske klubben av ri
ke industriledere, har selvsagt sterke 
meninger om hvordan trygdeord-
ningene skal være. Forslaget deres 
gikk ikke gjennom i sin opprinneli-

Med klippheftet fra AKP, Tilbake 
til fattigkassa (uten spørsmålstegn!), 
har partiet laget en ypperlig doku
mentas.ion om regieringas tanke
gang og- planer, og selvfølge1i'g tatt 
med artikler som avslører og kritise
rer den nye EU-politikken. Dette er et prinsipp som går helt på • fra tilleggspensjon til forsikring 

EUs subsidaritetsprinsiøø: 
1. Universalitetsprinsippet. 
Alle, ikke bare de yrkesaktive skal 
sikres velferd. Fellesskapet skal ha 
ansvar for alles sosiale sikkerhet. 

4. Solidaritetsprinsippet 
Utgiftene må bæres av hele samfun
net gjennom skatten, ikke ved forsik
ringsordninger. 

Dette har statsministeren oversatt med 
nærhetsprinsippet. Riktigere ville være å si 
«minst mulig ansvar-prinsippet». 

Det katolske systemet: 

Det betyr tiltak fra religiøse organisasjoner, pleie
hjem o.l. framfor å bygge ut kommunale ordninger. 

3. Private forsikringer 

2. Likhet 5. Offentlig ansvar 
Forsikringsselskapene tar seg av mesteparten av de 
sosiale ytelsene, og kan selvsagt ikke forsikre de 
største risikogruppene. Ordningene skal tilstrebe likhet, bi

dra til inntektsutjamning. 
1. Familien må hjelpe først. 

Alle skal ha lik rett, uavhengig av 
inntekt. 

Det er et offentlig, statlig, nasjonalt 
ansvar å sikre adgang til ytelser av 
lik standard. 

Den tyske sosialloven slår fast at hjelp fra nærståen
de familie skal utnyttes før det offentlige yter hjelp. 4. Kommunene 

3. Rettighet - ikke almisse 
Hjelpen skal være en rettighet, ikke 
en nådegave til dem som giverne 
mener er «verdig trengende». 

6. Styrke kvinnene 
Ordningene skal bidra til å styrke 
kvinners mulighet til økonomisk 
sjølstendighet. 

Foreldre må hjelpe voksne barn og barn for ek
sempel betale sjukehjemsplass for foreldre. 

2. Frivillige organisasjoner 
Kommunen har plikt til å ta i bruk de frivillige orga
nisasjonenes ordninger. 

Når de nevnte stønadsmulighetene er brukt, kan kom
munen slippe til med sine ordninger. 

5 Staten 
Dette er siste utvei for ytelser, men de er svært små. 

Norge i kiernens kierne? 
Det norske borgerskapet har job

bet hardt siden 1972 for å om
strukturere den norske industrien og 
næringslivet for et partnerskap med 
Tyskland. I 1992 ble endelig Tysk
land Norges største handelspartner 
og den framtidige gass- og oljeplan
legging er hovedsakelig bundet opp 
til Tyskland. Forsvarets materiell, 
ubåter og tanks, kommer derfra i takt 
med stigende militær koordinering 
og øvelser. Hvordan vi enn snur og 
vender på det, har den norske borger
ligheten skapt fakta på bakken som 

gjør at vi langt på veg allerede er forlovet med 
Tyskland. 

Vi har derfor ikke noe annet valg enn å be
skjeftige oss med Tyskland som den norske 
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økonomien henger seg på som en juniorpart
ner. Nå har jeg selv ment at jeg var ganske il
lusjonsløs når det gjaldt Tysklands imperialis
tiske karakter, men de kjører så steinhardt at 
en mister munn og mæle. 

For åta det kronologisk: 12. juli endret man 
grunnloven slik at Bundeswehr kan krige over 
alt hvor Tysklands og Europas interesser er 
truet. Det vil naturligvis bli kalt «fredsoppret
tende». Deretter meddeles det at «Krisereak
sjonsstyrkene» skal bestå av en yrkeshær av 
«frivillige» og en hel generasjon av desperate 
arbeidsløse, ikke minst høyreekstremistene, 
står i kø for å bli med der. 50 000 står allerede 
klare, i følge Neue Arbeiterpresse. 

25. august innkalte Kohl admiralene og ge
neralene i Bundeswehr til et møte og forsikrer 
at nå skal det være slutt på sparingen til det 

militære. Fra 1995 skal bevilgningene økes. 
Generalene ble så lykkelige at de plapret til 
pressen om alle de nye prosjektene: Eurojage
ren skal utstyres med en kraftig radar som kan 
kontrollere store områder. Flyet vil være en 
elektronisk festning som kan kommunisere 
med både satellitter og Leopardtanks på bak
ken, slik at ildgiving kan bli ekstremt nøyaktig 
og synkronisert. Nye båter skal bygges som 
både kan bringe infanteri og luftvåpen til «in
ternasjonale innsatser». 

I september slipper CDU/CSU dokumentet 
om hvordan EU skal organiseres: Ideen om tre 
hastigheter eller divisjoner som har vakt raseri 
over det ganske EU. Men der er det en formu
lering som treffer Norges mytebyggere på 
snuten: «Kem des festen Kerns», som kan 
oversettes til «Den faste kjernens kjerne». 

OPPRØR 

Denne skal drive framover beinhard sentrali
sering av militær- og utenrikspolitikk, gå fo
ran i dette. 

Den norske mytologien og skremselspropa
gandaen går ut på at vi er i ferd med å bli en 
forlatt og glemt stat i Europa. Men dette en
dres i en leder i Aftenposten 5. september: 
«Her er det et paradoks at Norge, en geogra
fisk og politisk randstat i Europa, hører til den 
indre økonomiske kjerne, takket være oljen.» 

Javel ja. Var dette nødvendig å ljuge så mye 
og så lenge for å komme fram til det som et
hvert tenkende menneske har forstått i årevis. 
Norge sitter på anslagsvis 60 % av Europas 
kartlagte gasskilder. Vi er en europeisk sen
tralmakt enten vi liker det eller ikke, i kraft av 
dette faktum. 

Jan Hårstad 
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"Kvinnan og hem
met" av Epp-Maria 

Kokamdgi 

(l 

Hele Åbo sydet av kvinner, 
stands og boder med alt mu
lig fra kvinnelitteratur til 

ansiktskremer, frli vakker bruks
kunst til "spåkoner". Kulturtilbudet 
var helt overveldende: dans, konser
ter, kunstutstillinger, diktlesning, te
ater og utstillinger av og verksteder 
for kvinners fritidsaktiviteter. 

Vi traff gamle kjente og mange 
nye, vi beveget oss hver for oss, no
en sammen, alle sammen og sam
men med mange nye venner. Det 
var sosialt og vi følte oss alltid vel
komne enten vi var alene eller i 
gTUppe. Srum e -r d e t nru m ange kvin
ner samles. 

Et gjennomgangstema for hele 
forumet var kvinners kamp for like
stilling i arbeid, fritid og samfun
net. 

Lærte vi en masse nytt? Kanskje 
ikke, men vi fikk bekreftelser på eg
ne opplevelser. K vinneundertryk
king og kvinnediskriminering som 
vi jo kjenner fra hverdagen, men 
som vi ikke har klart å sette ord på, 
ble synligjort. Dette er en forutset
ning for at vi skal komme videre og 
klare å gjøre noe med det. Dette re
sulterte i mange og fine diskusjoner 
som vi alle lærte av. 

Noen ganger er det som om ting 
m å snus opp/ned for at vi skal klare 

NORDISK FORUM 

v inneforum 
• I I us 
Nesten 15000 kvinner samlet seg i Åbo under Nordiskforum i begynnelsen av au

gust. Hver dag kunne vi velge blant ca. 200 seminarer. Det var ikke lett og krevde inn

gående studier i et ikke så altfor tilgjengelig program. Seminarene ver fordelt på seks 

hus: Åndenes hus, Fremtidens hus, Lystens og ulystens hus, Velferdens hus og Ver
dens hus. I tillegg foregikk mange seminarer utenfor og det var også tre tematorg. 

I Åbo: Mai Gythfeldt 

å bryte med inngrodde tanker og 
holdninger. 

Tenk bare å snu verdenskartet 180 
grader. Hvor befinner vi oss da? 
Plutselig er Europa både lite og i ut
kanien av verdens sentrnm. 

Med en ramme av finsk gjestfri
het, sauna og bading, islandsk opp
finnsomhet med humor, hai og 
snaps, og dansk og norsk deltagelse, 
ble det minnelsesrike opplevelser, 
mye utveksling av erfaringer. Dette 
ga et godt ståsted for videre samar
beid. 

Noen av oss deltok i en flott Nei til 
EU-demostrasjon med over 2000 
kvinner og i en mindre demonstra-

sjon mot porno og de lokale sex
barene. 

Under oppsummeringen spurte 
vi oss selv om det var verdt å sen
de oss alle til et slikt forum. In
nerst inne veit vi at vi ikke har 
ressurser eiler tid til å organise
re en "jenteliga" som jentene 
har i svensk LO har gjort. Det 
er kanskje en jenteliga vi øn
sker oss. Men vi tror likevel at 
med den inspirasjonen vi har 
fått, ville vi alle være i stand 
til å gjøre litt i det små, der 
vi er, i det daglige arbeidsli
vet og hjemmelivet. Ja, det 
var verdt å sende oss.! 

Jenteligaen • en fagbevegelsens kvinnerevolusion 
Med humor, sang og revy 

presenterte «Jenteligaen» 

seg for oss. De beskrev 

svenske kvinners hverdag, 
problemer og utfordringer 

og hang opp jenteligaens 
6 krav: 

•Arbeidtil alle! 
• Lik lønn for likt arbeid! 
• Bra barneomsorg for alle! 
•Stopphusmorlønna! 
•Halvemakten til kvinnene! 
• Forandrejobben som for 

bruker mennesker! 

J 

"Tjei-ligaen "fra 
svenskfagbevegelse -
offensive med klær og 
utstyr, lett synlige-og 

alltid mange sammen 

25 år med likestillingsarbeid i 
svensk LO hadde ikke gitt særlige 
resultater. Det måtte andre metoder 
til. Slik ble Jenteligaen startet, en 
selvstendig kvinneorganisering in
nenfor LO og på tvers av forbunds
grenser. Man når nemlig ikke jen
ter med det tradisjonelle fagfore
ningsarbeidet, men med saker 
knyttet til kvinnehverdagen deres. 

Jenteligaen er en suksess. Siden 
stiftelsen i mai -91 har 12 000 
kvinner organisert seg. Mange 
menn i LO følte uro i forhold til 
Kvinneligaen. LO-ledelsen var ik
ke spurt på forhånd. (man har jo or
ganisasjons-frihet i Sverige!). Li
kevel får Jenteligaen økonomisk 

støtte fra LO og forbundene. 
Desverre fikk vi vite om metode

ne og organiseringen deres. De 
seks parolene var den samlende 
plattformen. Jenteligaens grupper 
var selvstendige organisert på for
skjellige steder. De ga et inntrykk 
av at det var sosialt samhold, mye 
moro, utradisjonelle metoder i det 
politiske arbeidet med stands, ut
spill i media og på møter, som had
de gitt Jenteligaen den veldige 
framgangen. 

Vi sikret oss alle tekstene fra 
framvisninga deres og det materi
ellet de hadde. 

OPPRØR 

Demonstrasjon mot sex-barer.Appelanten er fra Norsk Hotell-og restau
rantarbe ide ,forbund. 
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AKTUELT 

RV-kvinner utfordrer Berget 

RV utfordrer barnemininster Grete Berget i åpen de
batt om kvinner og EU. I et leserbrev til avisene hevder 

Berget at «nei-sida ikke vil gå inn i en debatt om EU, 
kvinner og likestilling». 

RV ber Totland stoppe kiedene 

Av Espen Mathisen 

Det er nesten mer
kelig å lese Ber
gets argumenta

sjon. Hun later som om 
norsk likestillingslovgiv
ning opphører dersom vi 
ikke blir medlem av EU. 
Men det er jo ikke riktig -
og er det ikke ganske 
mye vi kan gjøre på 
egenhånd, spør Gyth
feldt. 

Likel•nns
dlrektivet 

Et av Bergets argumenter 
for at kvinner bør si JA til 
EU er EUs likelønnsdi
rektiv. Direktivet fastslår 
en såkalt «omvendt be
visbyrde» - altså at ar
beidsgiveren dokumente
rer at forskjellsbehand
ling ikke skjer. 

- Men EU-direktivet 
har klare begrensninger. 
Bl.a. skal likelønn bare 
gjelde internt i bedrifte
ne, og direktivet pålegger 
arbeidstakerne å reise sa
kene. Grete Berget skal 

tribusjon er maktmisbruk, mener RVs 
stortingsrepresentant Mai Gythfeldt. 

få RVs støtte til å innføre 
prinsippet om «omvendt 
bevisbyrde» i norsk lov
givning. Men Norge bør 
gå langt lenger i å gjøre 
en slik lov effektiv, sier 
Gythfeldt. 

EUs likelønnsdirektiv 
har ikke ført til at like
lønn er blitt innført i 
praksis i EU-landa. Tvert 
om. 

I EU-kommisjonens 
hefte «Kvinderne på ar
beidsmarkedet» heter det 
at 

«i begyndelsen av 1990 
var lønsforskellen stort 
set på samme niveau som 
i 1975. Det ser ud som 
om, vedtagelsen af en 
række bestemmelser om 
ligeløn har haft en forbi
gående positiv indvirk
ning, som så atter er afta
get, specielt i forbindelse 
med de finanspolitiske 
stramninger, der gen
nemførtes efter 1977». 

- Dette viser at EU-di
rektivet er for dårlig, og 
at en likelønnslov i Nor
ge - som Berget sier hun 

skal legge fram - må gå 
lenger. Dette er et argu
ment for at Norge bør stå 
utafor Unionen, sier 
Gythfeldt. 

Farvelferd 
med EU 

Gythfeldt viser også til at 
kvinner ikke bare er opp
tatt av likelønn, men hele 
hverdagen og framtida, 
ikke minst vilkårene for 
velferdsstaten i tilfelle 
medlemsskap i Unionen. 

- Dersom Norge blir 
medlem må vi ut med et 
nettobidrag til EU som 
vil undergrave det Øko
nomiske grunnlaget for 
den velferdsstaten som er 
kjempa fram. EUs frie 
flyt av varer, tjenester, 
kapital og arbeidskraft 
betyr at noen blir rike, 
mange nye fattige og 
mye mere ulønna arbeid 
for kvinner. Dette er også 
viktige fakta som kvinner 
må ta stilling til før de 
bestemmer seg for om de 
skal si JA eller NEI, slut
ter Gythfeldt. 

[Ydde opp når Kon,k_urransetilsynet ik
ke viJ gjøre noe, sier Gythfeldt. 

RVs stortingsgruppe krever 
at admininstrasjonsminin
ster Nils Totland stopper 
kjedenes og grossistenes 
overtakelse av distribusjo

nen til Freia inntil det er 

gransket om kjedene har 

overtrådt konkurranselo

ven 

De store kjedene har det siste året 
brukt sin markedsmakt til å presse le
verandørene. Foruten krav om å oppgi 
egendistribusjon, har kjedene også 
krevd at enkeltbedrifter bare skal le
vere til den enkelte kjede. Den siste 
utviklinga er at flere store kjeder og 
grossister har presset Freia til oppgi 
distribusjonen. Dersom dette skjer, 
ryker 100-150 arbeidsplasser ved 
Freia. - Etter de opplysningene RV 
har mottatt ser det ut til at kjedene og 
grossistene har samordna sin aksjon 
overfor sjokoladefabrikken, sier 
Gythfeldt. 

RVs krav ligger på Totlands bord. 

RV-representanten støtter også utta
lelsen fra Forbrukerrådets direktør, 
som mener at Konkurransetilsynet 
bør være mer opptatt av maktbruken i 
varehandelen, fordi den kan brukes til 
en pris- og vareforverring. I sin hen
vendelse til statsråd Totland ber Gyth
feldt om at kjedenes og grossistenes 
overtakelse av distribusjonen til Freia 
stoppes inntil det er gransket om kje
dene handler i strid med konkurranse
loven. Hun vil også at Totland setter 
igang en grundig gjennomgang av ut
viklinga i hele dagligvarebransjen i 
forhold til bestemmelsene i konkur
ranseloven. 

De fire største kjedene her til 
lands har tilsammen 96,8 pro

sent av markedsandelene i varehande
len. Det samordnede presset mot pro
duksjonsbedrifter til å oppgi egendis-

- Bedrifter som utsettes for press og 
maktovergrep fra kjedene, er i en ut-

Svar til Ståle Dokken, LO 

Foto: 0. Sæther 

satt situasjon og vil kunne få store 
problemer med å stå offentlig fram. 
RVs stortingsgruppe mener derfor at 
administrasjonsmininster Totland må EM 

Islam: 

Frigiøring 
eller reak• 
sion? 
«Et spøkelse er på ferde i Eu
ropa», skreiv Marx og Engels
i Manifestet og tenkte på 
kommunismen. Med dagens 
spøkelse i den rike verden er 
uten tvil islamismen. Dette er 
bakgrunnen for at Internasjo
nalt utvalg i AKP har tatt ini
tiativ til å skrive heftet «Dei 
andre sitt opprør. Islamismen 
- frigjering eller reaksjonær 
blindveg». Heftet på 48 sider 
er skrevet av Bjørn Olav Ut
vik, og utgitt med støtte fra 
NORAD og Studieforbundet 
Ny Verden. 

Heftet tar utgangspunkt i vår 
vane med å se verden ut fra 
våre tradisjonelle vestlige 
synsmåter, forstyrret av tradi
sjonell mediestøy. Men de 
som på en meningsfull måte 
skal ta stilling til de intense 
politiske kampene som skjer 
der islamismen er en betyde
lig kraft, må basere seg på so
lid kunnskap. Utviks hefte har 
som sikte å gi kunnskap om 
islams retninger og politikk, 
noe som stort sett er mangel
vare i vesten - også blant re
volusjonære. Samtidig har 
han laga et 4 møters studi
eopplegg som munner ut i en 
diskusjon om islamistene skal 
sees på som venner e\\er fl.en
der. 

Kapittel 1 gir et kort riss av 
utviklinga av islam som poli
tisk alternativ og deres krav 
om å innføre den hellige lo
ven som gjeldende lov. To ka
pitler tar for seg bakgrunnen 
for en sterke oppslutninga is
lamistene har fått i dag, og ett 
går inn på en av de moderne 
islamismens pionerer, Hasan 
al-Banna. Deres syn på demo
krati, kvinner og økonomi 
drøftes særskilt. 

Heftet koster kr 40.- og kan 
bestilles hos AKP, Gøte
borggt. 8 A, 0566 Oslo eller 
over telefon 22 38 42 50. 

Kva slags arbeidsplassar LO har 

klart å redde og kva nye arbeids
plassar som er skapte med dei uli

ke tiltaka, hadde det vore greitt å 
få vite. 

A t det store fleirtalet av arbeidslause i Nor
ge i dag ikkje er fagorganiserte eller orga

niserte på anna vis for betre å kunne handle kol
lektivt, er heilt tydeleg ikkje noe problem for 
LO-leiinga. 

LO sitt handlingsprogram 1993-97 beiter at det 
overordna målet i den økonomiske politikken er 
full sysselsetting. Men dette rimer dårleg med · 
at ja-sida i LO-leiinga går inn for norsk med
lemskap i Europa-unionen. I EU er full syssel
setting langt ifrå det overordna målet. Tvert 
imot. Dette blir stadfesta av at den offisielle ar
beidsløysa i EU har stege frå 12 til 18 millionar 
berre sidan 1990. Massearbeidsløysa blir nytta 
av kapitalkreftene til å splitte og svekkje fag
rørsla og setje arbeidslause opp mot folk i ar
beid. Arbeidslause i både EU og Norge er i stor 
grad desorganiserte og passiviserte. 

Men dette skaffar ikkje særleg mange fleire ar
beidsplassar, og er i hovedsak eit tilbod til ar
beidslause som alt er fagorganiserte for å gjere 
~ei betre i stand til å kjempe om dei få jobbane 
som fins. Tiltak for fleire lærlingeplassar er og 
positivt. Men dette monar heller ikkje særleg 
når fagopplæringa blir svekka og mange lær
lingar står utan arbeid når læretida er ute. 

Dokken sin hovedstrategi er å lite på regje
ringa og leiinga i Arbeiderpartiet. Leiinga i LO 
har «køyrt beinhardt» på partileiinga. Dette har, 
i fylgje Dokken, virka bra og LO har fått igang 
betre tiltak. K va slags arbeidsplassar LO har 
klart å redde og kva nye arbeidsplassar som er 
skapte på denne måten, hadde det vore greitt å 
få vite. Ikkje minst for alle arbeidslause. Det er 
vel ikkje bemmeleg? 

betre å kunne handle kollektivt, er heilt tydeleg 
ikkje noe problem for LO-leiinga. Det er tryg
gast for makta at arbeidslause held seg mest 
mogleg i ro og kvar for seg, litar på regjeringa 
og tar til takke med det som byr seg i staden for 
å stille krav. Dessutan vil jo mange tusen nye 
medlemmar rekrutterte blant arbeidslause bli 
ein utgiftspost for LO. Det har vel ikkje LO
leiinga råd til å prioritere? 

I forrige nummer tok eg initiativet til ein de
batt om korleis arbeidslause bør organiserast in
nen fagrørsla. Kommentaren frå Ståle Dokken, 
leiaren av organisasjons- og informasjonsavde
linga i LO, er eit godt døme på at denne debat
ten trengs, både innan fagrørsla og mellom an
dre som er opptekne av korleis ein skal drive 
kampen mot arbeidsløysa. 

Dokken hevdar at «Arbeid til alle» er jobb nr 1 
og heile LO si oppgåve. Eg er klår over at det i 

Nr 6•september 1994• 

Når LO-toppane no heilt tydeleg har som jobb 
nr 1 å freiste å få fleirtal for norsk EU-medlem
skap, nær sagt koste kva det koste vil, er dette 
det motsatte av solidaritet med arbeidslause. 

Dokken trekk fram .nokre døme på tiltak ova
for arbeidslause i regi av fagrørsla, m. a. jobb
søkjarklubber, opplæringstiltak, juridisk hjelp 
for å få nye vilkår for banklån og ulike informa
sjonsopplegg. 

Dette er vel og bra og bør utviklast vidare. 

Når hovedstrategien til LO-leiinga er ja til EU 
og fagleg/politisk samarbeid mellom LO/DnA
toppane, blir spørsmålet om eigenorganisering 
av arbeidslause ·heilt uvesentleg. At det store 
fleirtalet av arbeidslause i Norge i dag ikkje er 
fagorganiserte eller organiserte på anna vis for 

OPPRØR 

Dokken avviser tanken om eit eige forbund 
for arbeidslause med at det vil være ei sovepute 
for effektive tiltak. Hensikten med forslaget 
mitt var det motsette. I dag blir jo arbeidslausa 
stort sett akseptert i det norske samfunnet, og 
det gjeld og innan fagrørsla. Det er inga mot
seiing mellom å styrkje aktiviteten blant ar
beidslause som har mista jobben og framleis er 
organisert, og byggje opp eit organisasjonsopp
legg innan LO for alle arbeidslause. 

Dokken konstruerar ei motseiing som ikkje 
finn st. 

Terje Kol/botn 

.. 
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KRONIKK 

Del to av kronikken 

kurs for Norge? 
Vi trenger en tre-trinns 
slagplan. Første trinn 
bør være at det allerede 
dagen etter at nei-seieren 
er et faktum går ut 
et opprop. 

Dette bør RV's landsstyre ak
tivt ha vært med på å utfor
me. Bak oppropet bør stå 

noen få enkeltpersoner kjent for sin 
tilknytning til SP/bondebevegelsen, 
SV/miljøbebegelsen, (ex-)DNA/ 
fagbevegelsen og RV /kvinnebeve
gelsen. 

Trinn 1 
Oppropet bør oppfordre til en folke
bevegelse bak f.eks. følgende krav: 
«Gro må gå - Ny kurs for Norge! 
Stortinget må respektere folkefler
tallet - ingen flere EU-tilpasninger! 
Handelsavtale i stedetfor EØS!» 
RVs særlige oppgave bør være året
te oppmerksomhet mot hva slags 
politiske hovedlinjer for en eventu
ell ny.regjering, ikke hvem som skal 
sitte i den. En eventuell Senterparti
regjering må RV forholde seg til 
som overfor Gerhardsens byråd: 
kritisk og ubundet, med støtte på 
viktige enkelt-saker. 

Trinn 2 
Andre trinn bør være en diskusjons
bevegelse rundt et studie-opplegg vi 
kunne kalle «Ny Kurs for Norge». 
Dette kunne skje i samarbeid mel
lom f.eks. Ny Verden, SVs og SPs 
studieforbund, støttet av f.eks: Al
ternativ Framtid-sentret. De som sto 

bak oppropet bør dra igang det hele, 
ved å skrive innlegg i diskusjons- og 
studiehefte, og ved å holde innled
ninger på konferan-ser/seminarer. 

Poenget er å utnytte energien, 
kunnskapen og de sosiale nettverke
ne som ble mobilisert under EU
kampen til å lage ide-dugnad som 
kan snekre sammen et radikalt og 
konkret program for omforming av 
Norge. Vi kan ta utgangspunkt i de 
«politiske pillarene» som NtEU har 
bygd enighet rundt (folkestyre, mil
jø og solidaritet mot embetsmann
styre, kapitalmakt og markedslibe
ralisme ala EU). 

Program 
Programmet kan få arbeidstittelen 
«1000 dager som skal forandre 
Norge». RVs spesielle oppgave i 
dette arbeidet er å få inn klasse-, 
miljø- og kvinneperspektiv (gjerne i 
kombinasjon!), sammen med anti
imperialisme og internasjonalisme. 
(Dette siste for å motarbeide sjåvi
nistiske «Heia Norge»-tendenser!). 

Rent organisatorisk er vår oppgave 
å mobilisere fagopposisjonelle mil
jøer og folk på arbeidsplassene. 
RVere gjør lurt i å konsentrere oss 
om noen få debatt- og studie-pro
sjekter. F.eks. kunne vi konsentrere 
oss om tre-fire områder eller saker 
hvor vi allerede har kompetanse: 

1) Innføring av 6-timers-dagen -
«Den Nye Arbeidsdagen»! 

2) Samferdsels-sektoren og dens 
statsbedrifter. 

3) Energi-sektoren. 
4) Kapitalflukt i privat sektor -

hvordan fremme økonomisk demo
krati (arbeiderkontroll) og kontroll 
nedenfra ( og ikke ovenfra på byrå-

Kronikkfo,fatter Einar Braathen. 

kratisk vis) over økonomiens kom
mandohøyder. 

Trinn 3 
Tredje trinn går på å la diskusjons
og idedugnadsfasen, der «bevegel
sen er alt og målet er intet», bli av
løst av handling. Dette betyr en fase 
med kollektive beslutninger og med 
iverksetting - altså med organisa
sjons-bygging. Resultatet bør være 
en ny rød-grønn front, f.eks. med 
navnet «Nu kurs for Norge». 

Dersom NtEU vedtar å ikke reise 
motstanden mot EØS, bør dette bli 
kampsak nr. I for den nye fronten. 
Da er det slik at «bevegelsen står og 
faller med målene» - at målene må 
bli klart formulert, at de blir nådd, 
og de dermed skaper ny entusiasme, 
felleskap og kampkraft. Som gjør at 
bevegelsen kan sette seg nye mål . 

Men her er det alltid fare for at 
vinninga går opp i spinninga - vi 
kan tape de fleste av de folkene vi 
ble alliert med under EU-kampen: 
De partipolitisk uavhengige vil sy-

nes at det nå «har gått for mye (par
ti-)politikk i dette her», eller folk 
orientert mot SV og SP får høre fra 
partiledelsene at dette ikke lenger er 
noe å satse på, eller at «RV har for 
mye kontroll». For å bøte på det, må 
vi være klar i våre premisser for det
te arbeidet: 

1) Vi må utvikle en kultur hvor vi 
utvikler klar politikk på det vi er 
enige om. Det vi er uenige om, 
gjemmer vi ikke bort i ulne kompro
misser, og vi undertrykker hellerik
ke uenighet. Det forutsetter hyppig 
utgivelse av medlemsavis - hvis mu
lig hver uke. Og KK må bli en viktig 
del av denne fronten og kulturen. 

2) Vi ønsker mest mulig effektiv 
grasrot-styring: utstrakt selvstyre 
for lokallag (inkludert faglige lag), 
og fylkesvise og nasjonale beslut
ninger gjennom hyppige delegat
møter. 

3) Ingen dominans noe sted av et 
bestemt parti. Vanlige partimedlem
mer er sjølsagt velkommen, men 
prinsippet om tverrpolitisk sam
mensatte valgkomiteer og kontroll
komiteer på alle nivå er en viktig 
mekanisme. 

- I prinsippet ønsker vi mye av 
NtEUs egenskaper, men med langt 
mer effektive demokratiske beslut
ningskanaler. Men hva blir kampsa
kene? 

N6r kampene 
skierper seg ••• 

Uansett realisme i det prosjektet jeg 
her har antydet, nemlig etablering 
av fronten «Ny Kurs», så ser jeg for 
meg minst fire kampsaker hvor radi
kale krefter i NiliU-alliansen bør 
fortsette et organisatorisk samar-

RV-SOMMERLEIR 
RV-INNLEDNINGER 

Vil dere kaste dere frampå i EU-kampen? 
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Dersom du gikk glipp av RV~s sommerleir, så kan du nå 
bestille«lett»-versjonen. 

Disse innledingene kan du nå få samlet. 

* Kari Celius: Klasseanalyse. Det nye kvinneprole-
tariates rolle. 

* Nina Åkernes: Sosialdemokratiet. Reformismens rolle. 
* Gjertrud Skarholt: EU, kvinner og velferd. 
* Trond Andresen: Revolusjons og soialismeforståelse 

fram mot år 2000. 
* Anne Steinsland: Viking Askim, et lærestykke for arbeider

klassen. 

Samla pris inkl. porto kr. 30. 

------------------------------------------------------------------------------------------
· · · · Ja, jeg bestiller So~merleirinnledningene. 

Navn ........................................................................................................... . 

Adresse ..................................................................................................... . 

Postnummer og -sted ............................................................................... . 

Sendes RV, Gøteborggt. 8, 0556 Oslo. Faks 22 38 46 02. 
Eller Ring RV-kontoret, tlf. 22 38 42 50. 

Da kan dere bestille 

Minibøllekurs mot EU 
hos Inger Johanne på Bøllekontoret i Oslo 
Telefon 22 38 42 50 eller 22 44 32 09 

OPPRØR 

beid. Den første kampsaken er·å ut
vikle kritikken av og motstanden 
mot EØS-avtalen på landsplanet. 
Den andre oppgaven er å se til at vi 
etter kommunevalget høsten-95 har 
minst 100 kommuner med flertall av 
representanter som vil gjøre alt for å 
motarbeide EØS-avtalen. Den tre
dje er å utvikle solidaritetsarbeid for 
de kommuner som vedtar å sette 
EØS-regler til side. Kåfjord Kom
mune har signalisert at de vil bryte 
EØS-reglene for anbudsutlysning, 
og i Odda har fagbevegelsen fått 
gjennom at at kommunen skal kreve 
tariffavtale hos alle firmaer som skal 
legge inn anbud, et kommunalmi
nister Berge har stoppet under hen
visning til EØS. I det hele tatt kan 
det være mulig å bygge en bevegel
se av sivil ulydighet mot EUÆØS
direktivene. Dette vil i såfall svekke 
sentralstatens legitimitet på avgjø
rende vis. En dobbelmakt-situasjon 
i Norge, i den grad det er realistisk 
de neste årene, tror jeg vil springe ut 
av en bevegelse av «ulydige» kom
muner. En fjerde kampsak melder 
seg i 1997: Stortingsvalget. Da gjel
der det å få tendensene til folkelig 
opprør best mulig representert i 
valgkamp og på tinget, samt å få 
flertall av nei-til-EØS-representan
ter ! 

Til slutt: Hvis jeg med dette inn
legget foregriper debatten om RVs 
arbeidsprogram for neste landsmø
teperiode, så hadde det vært fint. Jeg 
håper å ha gitt omgrupperings-per
spektivet, ideen om enhetsfront 
samt forarbeidet til et overgangspro
gram (program for en sosialistisk 
regjering) litt aktuell vinkling ... 

Einar Braathen 

EU-kvinner 
-velferd 
For å vinne EU-avstemninga, 
så må en vinne kvinnene ! 

Gro og Gretene forsøker å 
overbevise kvinner om at et 
EU-medlemskap er et stort 
framskritt for kvinnene i Nor
ge og at den offentlige velfer
den og velferdstaten ikke er 
trua. For alle oss som ikke sto
ler på Gro, er det viktig med 
konkret fakta og skolering for 
å vinne tvilerne. 

Derfor oppfordres RV-laga 
til å arrangere bøllekurs, skri
ve leserinnlegg til lokalavisa, 
holde innledninger, stille i de
battpanel lokalt og alle RV
jentene til å være «tuppe»
vertinner på «home-parties». 

Trenger dere hjelp eller sko
lering? 

Det kan nå bestilles ei hjel
pepakke fra RV, som innehol
der, ei innledning på temaet 
og forslag til annet lesestoff. 
Ring til RV tlf. 22 38 42 50 
eller skriv til RV, v/ Gjertrud 
Skarholt, Gøteborggt. 8, 
0566 Oslo. 

Nr 6•september 191 

www.pdf-arkivet.no (2020)



EU-imperialismen 
Det tyske framstøtet 
mot Tyrkia er så 

voldsomt at det rok
ker Nato og EU. 

Hold en arbeiderpar

tikonferanse om Bal
kan, ikke en FN-kon

feranse. 

Først skal Peder M. Lyse
støl få mjn uforbeholdne 
unnskyldnjng for at jeg 

har formulert meg litt for 
sterkt. 

Hendelsene på Balkan blir 
helt ubegripelige om man ikke 
skjønner at Balkan er den tyske 
imperialismens autobahn til et 
marked på 300 millioner men
nesker som befinner seg mel
lom Tyrkia og Kina: Kaukasus, 
Sentralasia og Ukraina. 

Denne kolonjseringa ønsker 
Tyskland å foreta med Tyrkia 
som sin juniorpartner. Tysk
lands aktive deltakelse i den 
tyrkiske krigen mot kurderne, 

må forståes i en slik sammen
heng. Tyrkia har selv har regi
onale ambisjoner om å gjen
opprette det ottomanske ver
densriket. 

Det tyske framstøtet i Øst
Europa, Balkan og Tyrkia er så 
voldsomt at det rokker både 
EU og NATO. Hellas er alliert 
med Serbia og Tyrkia, og sen
der våpen soldater og våpen til 
Bosnia. Vi kan ikke se bort fra 
at vi kan få en krig mellom Na
to-land som igjen kan forrykke 
balansen mellom stormaktene 
og være en risiko for «verdens
freden». 

Balkankonflikten er derfor 
ikke, som borgerne hevder, en 
regional konflikt med «etnisk 
utrensking». Krigen er hoved
senter for verdensimperialis
mens rivalisering. Peder M. si
er at «RV må slåss for at vikti
ge spørsmål behandles i FN, at 
FN får økte ressurser til huma
nitært arbeid.»«En større FN
konferanse i regi av Hovedfor
samlinga vil virke som demper 
på imperialismens politiske 
dominans.» 

DEBATT 

Dette skjønner jeg ingenting 
av. FN er mer enn noen gang 
tidligere i sin historie dominert 
av imperialismen! 

Det som er totalt fraværende i 
Peders tanker, er en alternativ 
arbeiderpartikonferanse. At ar
beiderpartiene av marxistisk 
karakter, fra Hellas til Tysk
land, fra Tyrkia til Italia, laget 
en internasjonal konferanse om 
Balkan for å utmeisle gqmnla
get for en internasjonal, selv
stendig og uavhengig arbeider
politikk. Arbeiderklassen som 
med klassekampens metode 
gikk inn i den imperialistiske 
omfordelingskrigen på Balkan. 
Et sånt prosjekt ville være 
verdt å slåss for, ikke en FN
konferanse. Å bruke FN ville 
være like feilaktig som å hope 
opp en masse illusjoner om hva 
arbeiderklassen kan oppnå 
gjennom det borgerlige parla
mentet. 

Forskjellen i tenking går ut 
på at jeg hele tida vil sette ar
beiderklassen og arbeiderparti
er i sentrum for all praksis. I 
RV er det en tendens som skct-

ter til borgerlighetens og impe
rialismens kontrollerte organi
sasjoner som brukelige red
skap. Og da Peder for mange 
står som en kjenner av Balkan, 
tenner jeg på hans opplegg som 
feilaktig og illusjonsfram
bringende. Det er gale ideer på 
et feil tidspunkt! 

Av Opprørs formulering om 
«min stadige kritikk av Tysk
land», kan det oppfattes at JH 
er en slags særling som har 
klekket ut private og originale 
ideer om Grossdeutschland. 
Men det finnes ikke en eneste 
«privat» ide fra min side! Helt 
siden den tyske gjenforeningen 
startet i 1989, har en analyse av 
den tyske imperialismen stått i 
fokus for internasjonal marxis
tisk debatt. Problemet er at RV 
ikke deltar i noen internasjonal 
marxistisk debatt og er heller 
ikke aktive til hente ut infor
masjon og kunnskap derfra! 

Først i sommer kom RV ut på 
banen og sa at vi skal legge 
vekten på EUs imperialisme. 
Først 30. august 94 kom AKP 
med en melding om at «regje-

Ny-trotskisten Amin? 

ri:nga ter seg som agent for tysk 
imperialisme». Dette har jo in
telligente folk skrevet om fra 
1979, og fra 1990 har det vært 
så åpenbart at en må være 
tungenem for ikke å forstå det
te. Så hvorfor kommer man 
snublende med disse utspillene 
tre og fire år etter at de skulle 
være lansert og politisk forbe
redt med informasjon? Det er 
like godt å lansere disse spørs
målene nå fordi de vil stå 
øverst på dagsorden etter fol
keavstemninga. 

Det er parodisk at AKP nå 
kommer med bok: Utvik om is
lamismen. Ikke en bok om de 
europeiske atombombene, 
opprustningen, militære planer 
med VEU, arbeidsløsheten el
ler nynazismen, men altså isla
mismen! 

Hva er det mulig å gjøre i 
innspurten? Alt dette stoffet 
som finnes tilgjengelig må 
mange systematisere og få ut 
som løpesedler. 

Det er ikke nok at vi har skaf
fet oss kunnskaper, men vi må 
også ha redskapene og midlene 

til å trumfe disse innsiktene inn 
i politikken. Hvorfor i all ver
den skal Dagbladet og NRK 
legge premissene for hvordan 
debatten skal gå og hvorledes 
problemene skal stilles? Det er 
ingen som fører Europol, 
Schengenavtalen og Trevi inn i 
debatten om vi ikke gjør det. 
Eller om at Kohl nå har lovet 
generalene sine økte militær
budsjett. 

Om det var mulig skulle RV 
arrangere et siste stormøte med 
en diskusjon om hvordan bli 
mere effektive og slagkraftige. 
Nå krever situasjonen at vi må 
bli dyktigere og mer effektive. 
Her er det kvantiteten som bur
de slå over i en ny kvalitet på 
en rekke områder. Det triumfe
rer ikke mere sannhet enn vi 
trumfer gjennom! 

Jan Hårstad 

Innlegget er forkortet og redi
gert. Red. 

En ting er å pukke på gamle 
kjepphester for egen regning. Det 

er greit nok. Men, når Braathen (Opp
rør 5/94) presterer å ta Samir A min til 
inntekt for sin trotskistiske revolu
sjonsstrategi, lukter det ikke særlig 
godt. 

Det er forøvrig lite fruktbart å disku
tere «hva Amin mener» på den måten 
Braathen gjør her. Det blir som å dis
kutere gjennom stråmenn. Men, siden 
Braathen bruker mannen på en noe 
uetterrettelig måte, er det nødvendig 
med et par kommentarer til Braathens 
påstander om Amin, før jeg sier min 
mening om de spørsmåla Braathen 
ber om debatt på: 

ten på. Tvert imot konkluderte Amin 
si tt foredrag med å understreke at 
sjansene for at det visjonære Euroven
stre-alternativet skulle vinne fram på 
kort sikt ikke var særlig stor. Men, at 
både her i Europa og ellers måtte 
kampene allikevel reises på alle plan; 
på det nasjonale, på det europeiske, på 
det afrikanske, på det globale. 

Den groveste fordreininga av Amin 
er når Braathen framstiller det som 
om han nærmest har snudd 180 grader 
i forhold til «delinking»-teorien. Rik
tignok hadde Amin en setning i fore
draget som kunne tolkes som en sterk 
modifisering av denne teorien. I 
spørsmålsrunden presiserte han dette 
ved å si at «delinking» ville stå på 
dagsorden sålenge kapitalismen ek
sisterte, men at innholdet i strategien 
måtte tilpasses de aktuelle forholda, 
slik alle former for klasskamp måtte. 
Siden Braathen skulle ha gode mulig
heter til å sjekke opp hva Amin har 
lagt i «delinking», blir det pinlig når 
Braathen bombastisk slår fast at Amin 
hadde «et oppgjør med delinking
strategien». 

nasjonlal fo rsvars- og f rigjørings
kamp er borgerlig og reaksjonært i 
vår tid, og at følgelig kan heller ikke 
den motstandskampen, og de alterna
tivene, 3.verden står for bli noe mer 
enn små «nålestikk» på lite vitale de
ler av imperialismens kropp. I dagens 
virkelighet blir trotski smens alternati
ver, logisk nok, reformisme og mot
stand mot revolusjonære omveltning
er, mens en venter på den reine, prole
tære verdensrevolusjonen som skal 
springe ut fra sentraene i nord. Et slikt 
revolusjonsforløp vil verden neppe 
noen gang komme til å oppleve, heller 
ikke i fjern framtid. 

nariet, å inngå en taktisk allianse med 
ja-folka i kamp mot et enslig Norge 
utenfor EU, et Norge som også fort
satt ville være borgerlig styrt. Men, 
jeg går ut i fra at Braathen allikevel 
mener det er bedre for kampen for so
sial isme og kommunisme om Norge 
klarer å holde seg utenfor EU, sjøl om 
hele Vest-Europa og deler av Øst-Eu
ropa skulle bli trekt inn? Og, er det ik
ke slik at også vilkåra for å komme 
bra ut av det er bedre i dag enn i 
1972? Hvordan kan dette henge sam
men, dersom nasjonal sjølråderett er 
en uaktuell, endog bakstreeversk sak? 

at det er i de områdene som idag ut
gjør den 3.verden at potensialet for å 
utvikle sterke revolusjonære bastioner 
i tiåra som kommer er størst? Ikke ba
re politisk-ideologisk, men også øko
nomisk.? Hva er grunnlaget for at da
gens imperialisti ske sentra mest sann
synlig skulle skape sentrene for det 
endelige gjennombruddet for sosialis
me og kommunisme? 

Braathen spinner sine påstander om 
hva Amin mener ut fra et par setning
er fra hans foredrag her i Oslo i mai. 
At Amin la vekt på internasjonalisme, 
bygge opp en «folkenes internasjona
le», er ikke akkurat av ny dato. At han 
poengterte at vens~rekreftene også 
måtte sette opp et venstre-alternativ til 
kapitalens Europa-prosjekt, er i tråd 
med dette. Det er også rett at Amin 
var opptatt av faren fra den borgerlige 
sjåvinistiske nasjonalismen og nedto
na den nasjonale kampen i dagens si
tuasjon. Men, å framstille dette som at 
Amin nærmest var IMOT forsvars
kamp, eller frigjøringskamp, på det 
nasjonale planet, kan i beste fall til
skrives en enøyd måte å se virkelighe-
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Gammel-trotskisme. 
I forhold til den politiske debatten om 
linjene for klassekampen her til lands, 
koker Braathens innlegg ned til et for
søk på å ta Sarmr Amin til inntekt for 
den gammel-trotskistiske tesen om at 

Det er å snu tingene på hodet å opp
summere at de historiske erfaringene 
og utviklinga av kapitalismen i dag 
styrker disse trotskistiske tesene. Den 
økte oppslutnjnga de har fått innenfor 
RV-miljøet må mye tilskrives den 
manglende teoretiske og politiske 
kampen mot ulike borgerlige virkelig
hetsbeskrivelser de siste åra. Det er 
subjektive forhold som gjør at trot
skismen har kunnet komme noe på of
fensiven i visse mi ljøer, med drahjelp 
fra anti-kommunismen. Virkeligheten 
rundt oss roper på helt andre strategi
er. 

For å ta det nasjonale spørsmålet 
helt konkret: Det ville være logisk uti
fra det trotskistiske ståstedet, og red
selen for «Sosialisme i ett land»-sce-

OPPRØR 

Og, hva med rolla til den 3.verden? 
Bare noen ko11e kommentarer/ på
stander i denne omgang, utifra plas
sen: 

- Er det ikke en kjennsgjerning at de 
hardeste slaga mot de dominerende 
imperialistmaktene etter 2. verdens
krig har kommet fra folk og nasjoner i 
den 3.verden? Har ikke også de ster
keste 

kraftsentraene for den politiske og 
ideologiske kampen for sosialisme og 
kommunisme hatt sitt utspring her? 

- Sjøl om tilbakeslaga har vært 
mange; er det ikke fortsatt slik at det 
er folk og revolusjonære bevegelser i 
den 3.verden som også I DAG utfor
drer imperialismen sterkest -både po
litisk og militært? 

- Er det ikke også mye som tyder på 

Følger for 
RV-programmet: 

- Det må holde på at kampen for na
sjonal sjølråderett spiller en progres
siv rolle under imperialismen. Dette 
ståstedet må snarere styrkes i den 
prinsipielle delen, ved å peke på den 
som en viktig arena for kampen mot 
imperialisme og for sosialisme. Få 
fram klasseaspektet ved den, ved å pe
ke på at det er arbeiderklassen som er 
tjent med nasjonal sjølråderett og li
keverd mellom nasjonene i vår tid, og 
at borgerskapet bruker nasjonalitets
spørsmålet til splitt og hersk og ek
spansjonspolitikk. 

-Holde fast ved at folket og nasjone
ne i den 3.verden er den viktigste anti
imperialistiske krafta i dag. Og, også i 
spissen i kampen for sosialisme. 

Arnljot Ask 
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