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Tjuveriet av sosialhjelpsmottakernes skattepenger er
typisk for den nye kommunepolitikken

..
Tarfradefa ge
gir til de rik
•

N{edfo\k
----- tnol tnakta\

På forsommaren rulla nye, friske millionar kroner inn i k ommunek assane. Kommunane nytta
endringa i sosialtenestelova frå 1991 til å ta skattepenga direkte til sosialhjelpsmottakarane. No
er denne paragrafen teke bort, etter at eit fleirtal
i Stortinget slutta seg til eit lovframlegg frå RV.
Poenget er at sjølv etter den gamle paragrafen
hadde ikkje kommunane h øve til automatisk å
trekkja inn skattepengane. Også då krevdes individuell handsaming i kvar einskild sak.
RV må difor over heile landet krevja at kommunane må betale attende det dei urettvist har stole
frå dei fattigaste innbyggjarane i kommunane.
Dei øvste politikarane og tenestmenna i dei
kommunane som ulovleg har drege inn skattepenga, har og brote reglane om teieplikt - sjølv
om riksadvokaten har frikjend dei.
Sjå baksida

Arbeideryartiets nestleder, Hill-Martha Solberg, har som sosialminister partiets oppgave med å redusere de offentliRe y_telsene til dem med dårli~st råd. Om nødvendig veda
sette seg ut over lovene. Andre Arbeiderparti-statsråder tar seg av opp~ven med å gi til
de rike.
""Foto: Ola Sæther

Som før første verdenskrig
Pasifister og «fredsforkjempere » over hele Eu ropa står nå fram
og krever militærintervensjon og massiv bombing på Balkan.
, Framstående ledere for det pasifistiske grønne partiet i Tyskland
slutter opp om at Tyskland igjen skal blande seg militært inn på
Balkan. Landets mest opportunistiske partileder, Erik Solheim,
krever Nato-bombing, sjø1 om hans parti er mot Nato og har pasifistiske sympatier. Solheim deler syn ikke bare med Carl
I.Hagen, men også hele den vestlige imperialistblokka.

Utenom RV tør ingen andre partier ta et oppgjør med innvandringsfiendtlige holdninger. Derfor blir det ingen antirasistisk offensiv fra disse partiene. Det finnes det hellerikke grunnlag for. I Stortingets innvandringsdebatt slutta alle partiene utenom RV opp om regjeringas innvandringspo1itikk, kanskje Europas strengeste. Ril<tignok knyr de Iitt
når denne inhumane politikken blir avslørt. De spede protestene er hykleriske når de verken fører til krav om en ny
innvandringspolitikk eller en antirasistisk offensiv.
Våre grenser er stengte. Et svært så nidkjært politi oppsøker og sender ut flyktninger og asylsøkere. Som før andre
verdenskrig - og under ...
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Alle krigerklikkene i det tidligere Jugoslavia får politisk og
militær støtte av ulike imperialistmakter. Mer enn p å lenge hadde vi trengt en antikrigsbevegelse som kunne støtte alle mennesker i det tidligere Jugoslavia, og bekjempe krigerklikkene. I
stedet slutter altfor mange i Europa opp om sine egne borgerskap. Som før d en første verdenskrig ...

Som før andre verdenskrig
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Intervju og innlegg p,1 side l2

Fra den vellykka demonstrasjonen i Oslo i juli mot naz ismen.
Foto: Anders Aabel
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- FRÅ LEIINGA

Ill val

p!
som vi mente det kunne være
lurt å spørre. En av metodene
var å gå systematisk gjennom
manntallet. Det var tidkrevende, men ga betydelig utbytte.
Bl.a. fikk vi oversikt over «borteboere» med stemmerett i
kommunen, over tilbakeflyttere, «han» som var radikal da
han var ung - og «hun» som
hadde vært med i en aksjon og
som nå var blitt førstegangsvelger. Alle på lista fikk tilsendt valgmateriell. Vi delte alle navna mellom oss - og hver
uke gikk vi gjennom hvor
mange som var spurt om å
stemme RV, hvor mange som
var sikre, hvor mange som var
mulige osv. På valgdagen hadde vi mange nok sikre til at vi
visste vi hadde en realistisk
sjanse til å komme inn. Nå åtte
år etter tar vi sjansen på mindre direkte stemmesanking,
men vi må plukke ut en del
som er typiske for ulike grupper - for å kunne måle hvordan
vi ligger an underveis.

Godt valg!
RV har drivi valgkamp i mange år. Lokallaga
er eksperter, og veit hva som må gjøres.
Opprør trenger ikke å komme med moralistiske oppfordringer.
RVs sentrale kontor vil stå til tjeneste med
materiell, tips og råd. Vi tilrår at nabokommuner utveksler erfaringer og hjelper hverandre, slik at valgkampen blir bedre i de
kommunene hvor vi står svakere.
RV har i år et utmerka utgangspunkt.
Vanligvis gjør RV gode kommunevalg, og vi
kan dra fordel av representasjonen på
Stortinget. Men aller viktigst er at RV står for
alternativet mot en stadig råere markedsliberalistisk politikk fra regjeringa, fra
«Arbeiderpartiet».
Det finnes nok av saker å skaffe seg oppslutning på!

Bevisst mediabruk.

Jørn Magdahl.

Dann Balkankomiteer
I mars 1993 vedtok landsstyret i RV et utmerka forslag
om å opprette støttekomiteer for Balkan, mot den
urettferdige og stormaktsinspirerte krigen. Poenget er
bare at dette fornuftige vedtaket har vært nærmest
hemmelig, og at RV ikke har fulgt opp sitt eget vedtak.
Om EU-kampen kan forklare at vedtaket gikk i glømmeboka, er det ingen grunn til ikke å ta hensyn til det.
Sjøl om RV har mange oppgaver vi ikke får gjort godt
nok, er det omfattende krig i Europa. Stormaktene er
tungt involvert og ingen veit hva dette kan utvikle seg
til. Folk føres bak lyset om hvorfor krigen fortsetter og
hvem som er med. Imperialismen styrker seg.
Pasifister og skrotvenstre har gått helt av hengslene
og er blitt blodtørstige krigshissere.
Antikrigspropaganda og antiimperialistiske aksjoner
er like viktige i dag som før første verdenskrig.
Derfor: Ta til motmæle mot de krigshissende opinionsdannerne. Lag landsomfattende Balkankomiteer
med det programmet som RV vedtok i 1993. Det er
helt sikkert politisk grunnlag for slik krigsmotstand,
sjøl om de sentimentale krigshisserne i dag dominerer
opinionen. Tida for å sette i gang slikt solidaritetsarbeid er overmodent.

Sentralt har vi jobba
mye i sommer med å få
ferdig valgmateriell, og

med andre valg.1:1..ampforberedelser. Men RVs
valgresultater avgjøres
i større grad enn for de
andre partiene gjennom den lokale innsatsen.
Jørn Magdahl
Landsresultatet vårt er nå som
før, avhengig av en rekke gode
enkeltresultater. Men det er

Foto: Ove Bengt Berg

også avhengig av kamp for
flest mulige stemmer der hvor
vi av forskjellige grunner ikke
regner med stor suksess denne
gangen, og av at vi ikke lar fylkestingsvalga seile sin egne sjø.

Systematisk
stemmesanking.
På Nøtterøy måtte vi bortimot
fordoble stemmetallet for å
komme inn i 1987. Ved siden
av å markere seg med en konkret og skarp lokalpolitikk i
media, ligger nøkkelen i systematisk og personlig stemmesanking. Vi lagde lange lister
over alle vi aktivistene kjente,

- De fleste lokalaviser vil
slippe oss til for å presentere
lista og politikken. RV må bruke denne retten. I den grad vi
kan påvirke det - tenk gjennom
hvilket tidspunkt som er mest
gunstig. Ikke vær redd for å
markere personer. Falsk beskjedenhet tjener ikke RV.
- Leserbrev med konkret og
lokalt innhold leses av mange.
- Start valgkampen tidlig,
men sp ar en del krutt og utspill
til de siste 1-2 ukene. Blir vi
anonyme på slutten taper vi
mye.
Vær kreative og dristige
med utspill. Dristigheten må
selvfølgelig kombineres med
etterrettelighet.- Vi trenger mange ulike
vinkler på: Pengene til å løse
de lokale problemene fins.
- Har EØS-avtalen hatt noen
virkning i deres kommune?
- Blir det ulovlig krevd at sosialklienter skal betale tilbake
restskatt, som vi har mange ek-

semplerpå?
- Hvorfor ikke følge opp
Natur og Ungdoms krav om å
lage kommunale klimaplane;-?
- Er kommunen deres klar
for å ta imot flyktninger fra
Bosnia.
- Blir de rikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden
brukt til å styrke vernet mot
rikfolks videre nedbygging av
strandsona, osv.,osv. Spre positive erfaringer gjennom KK
eller gjennom pressekontoret.

Internasjonal
valgkamp?

kommune-

I opptakten til denne valgkampen har internasjonale spørsmål stått usedvanlig sterkt i fokus. Det gjelder de franske
atomvåpensprengningene, det
gjelder Bosnia og det gjelder i
mye av asyl- og flyktningepolitikken. RV gjør det best der vi
har mye lokalpolitikk, men å
«tenke globalt og handle lokalt» er en god parole for mer
enn miljøpolitikken. Vi bør våre de nærmeste til å ta lokale
initiativ i de nevnte storpolitiske spørsmåla.

Organisering - og ungdomsorganisering.
Landsstyret i juni understreka
at det organisatoriske må gå
hand i hand med det politiske.
Tilbud om medlemskap og om
ungdomssirkel må bli gitt - og
bygging av nye lag må settes i
gang under valgkampen, og
ikke utsettes til etterpå.
Skolevalget blir viktig. Vi må
samarbeide tett med Rød
Undom der hvor ungdomsorganisasjonen vår fins. De har
laga snakkepakker, de har en
del unge folk som kan stille
opp på skolemøtene osv. Men
mange steder må RVerne sjøl
sørge for at skolene får RV-materiell, at vi er representert ved
skolemøtene, at det blir knytta
kontakter og planlagt studiesirkler osv.

Lykke til!

Solheim,
Avslør
en ansvarsløs populist Arbeiderpartiet
RV mener at partiledere her hjemme som tar til orde for
militæropptrapping slik Erik Solheim gjør, er «ansvarsløse
populister». RV mener at problemene på Balkan ikke løses
ved at stormaktene trapper opp sin militære tilstedeværelse. Spillet til de imperialistiske stormaktene er en medvirkende årsak til problemene - ikke løsninga, mener RVs
arbeidsutvalg.

Partisekretær Finn Olav Rolijordet sier at å påvise hvordan AP går i spissen for å utvikle kaspitalismens i markedsliberal retning, er den røde tråden i RVs valgkamp.
Hovedsakene er ellers:
• Kapitaloppbygginga i norsk økonomi
• Forsvar av velferdsstaten
• Bekjempe rasismen
• Avslør virksningene av EØS-avtalen

Retting

_

Navnet på forfatteren av innlegget i forrige nummer om Wingejentene var skrevet av Jon-Arne Jørstad, Tromsø RV.

Raud Valallianse

Osterhaus gate 27, 0183 Oslo

Telefon 22 -98 90 50
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LISTESTILLING

Førstekandidater
Østfold fylkesting:
Industriarbeider Anne
Steinsland, Askim

Bydel Sagene/Torshov:
Bård Thorkildsen

Oppland fylkesting:
Moss:
Industriarbeider Bjørn
Grønner Aslaksen
Rygge:
Hjemmearb. Ann-Iren
Leilba Svendsen, Moss
Fredrikstad:
Overlege Dag Norum
Askim:
Typograf Bjørn Alm
Halden:
Konsulent Jan-Erik
Andersen

Amanuensis Gudmund
Moren
Vestre Toten:
Snekker Arvid Borglund,
Eina
Gjøvik:
Org.sekr. Finn Olav
Rolijordet
Lillehammer:
Kokk Helge Galterud

Buskerud fylkesting:
Tømrer Lars Chr. Mamen

Akershus fylkesting:
Styrerassistent Eilev Ryste
Oppegård:
Romy Carine Rohmann
Eidsvoll:
Lærer Simen Flyen
Frogn:
Lok.fører Steinar Vold,
Drøbak
Skedsmo:
Sosionom Liv Kvernø
Vestby:
Bjørn Tore Ottesen
Bærum:
Anders Ekeland
Nesodden:
Reprotekniker Eivind
Reiersen
Ski:
Skogsarbeider Steinar S.
Myhre
Asker:
Sosionom Elisabeth
Sommerfelt

Ås:
Mekaniker Morten
Grønvold
Lørenskog:
S1ukepleier Unni Krogstad

Oslo:
Elektriker Berit Jagman
Bydel Røa:
Industrimekaniker Per
Harry Martinsen
Bydel Stovner:
Wenche Melbye
Administrasjonskonsulent
Pål Ravnsborg-Gjertsen
Bydel Bøler:
Gruppesekr. Anne Minken

Drammen:
Redaktør Ove Bengt Berg
Røyken:
Vernepleier Sigbjørn
Birkeland
Kongsberg:
Styrer Veslemøy
Fjerdingstad
Øvre Eiker:
Lærer Trond Vetterstad

Vestfold fylkesting:
Bryggearbeider Alf
Henriksen
Holmestrand:
Posttilsatt Gunnar Aaslie
Larvik:
Industriarbeider Erik Ness
Andebu:
Advokat Jens Petter Odberg
Tønsberg:
Kvalitetssikringsleder Ingun
Holmøy
Tjøme:
Student Christine Smørgrav
Nøtterøy:
Partilededer Jørn Magdahl
Borre:
Bryggearbeider Alf
Henriksen
Sandefjord:
Miljøarbeider Thorstein
Trogstad

Kragerø:
Ole A. Enggran
Bamble:
Ole Roger Dyrkorn

Aust Agder fylkesting:
Tømrer Knut Henning
Thygesen, Risør

Sør Trøndelag fylkesting:
Høgskolelektor Peder
Martin Lysestøl, Trondheim
Trondheim:
Sosionom Jann Krangnes
Orkdal:

Nord Trøndelag fylkesting:
Kristiansand:
lndustriarb. Leif Gusland
Mandal:
Jacob Erstad
Vennesla:
Bonde Åse Fjermedal

Rogaland fylkesting:
Org. sekr Espen Gisvold,
Sandnes
Sandnes:
Arbeidsledig snekker Asgeir
Bell
Stavanger:
Lærer Leiv Olsen
Haugesund:
Student Sturle Danielsen
Tvedt

Hordaland fylkesting:
Postbetjent Steinar
Nørstebø, Bergen
Odda:
Bygningsarbeidar Terje
Kollbotn
Voss:
Siv.ing. Sigurd Solberg
Bergen:
Høgskolelærer Torstein
Dahle

Sogn og Fjordane fylkesting:
Hjemmearb. Trine Nylehn,
Hermanns verk

Rådgiver/partileder Solveig
Aamdal, Verdal
Nordland:
Rådgiver Einar Jetne,
Alstadhaug
Bodø:
Student Ebba Engan
Vågan:
Tannlege Svein Olsen
Vefsn:
Lærer Gunnvald Lindset
Sortland:
Tømrer Christoffer
Ellingsen
Leirfjord:
Høgskolelektor Arna
Meisfjord
Narvik:
Lærer Erling Grape
Saltdal:
Lærer Håvard Pettersen
Alstahaug:
Lege Margit Steinholt
Vestvågøy:
Sjukepleier Iren Pettersen
Rana:
Industriarbeider Atle Hiller

Troll_\S fylkesting:
Lege Mads Gilbert, Tromsø
Lenvik:
Jordmor Tone Storås
Harstad:
Lærer Kjell Pedersen
Tromsø:
Miljøarbeider Charlotte R.
Kristiansen

Telemark fylkesting:
Skoleelev Marianne Tveitan,
Skien
Skien:
Elektriker Ragnar Steinstad
Porsgrunn:
Lærer Astri Berdal Berg

Stemmer RV?

Møre og Romsdal fylkesting:
Sekretær Steinar
Kristiansen, Kristiansund
Ålesund:
Lærer Kjell Stephansen

Arendal:
Landpostbud Paul Magnus
Gamlemshaug
Risør:
Tømrer Knut Henning
Thygesen
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Høyanger:
Adjunkt Magnar Wøien
Førde:
Knut Solberg
Naustdal:
Lærer /bonde Magnar
Falkenberg

Finnmark fylkesting:
Selvst. nærdr. Vigdis
Korsnes Røsland, Alta
Alta:
Lærer Øystein Røsland
Hammerfest:
Lærer Alvin Roald Vaseli

Tømmennann Svein Dagfinn Vestheim,Oslo, en fast SV-velger,
stemmer antakelig RV i år.

Svein Dagfinn Vestheim, Oslo,
er en 33 år gammel tømmermann som jobber i det tidligere LO-eide Fagbygg. Han er
vokst opp i Sør-Hedmark i
bygda til Hans Børli, og har i
alle år vært en sikker SV-velger. Men ikke lenger nå. Han
er skuffa over utviklinga i SV.
Han synes SV ligger svært lavt
i terrenget, og ikke var pålitelig i EU-saka. Mange framtredende SVere i Oslo er jo også
for EU-medlemskap, peker
han på. Særlig reagerer han på
at SV nå har vedtatt at de ikke
vil melde seg ut av Nato. Han
synes mange innen SVs venstrefløy nå bør stemme RV,
som han mener er blitt rundere
i kantene etter hvert.
Sjøl stemmer han «antakelig
RV», sier han, men han er fortsatt litt i tvil. Han skal studere
programmet nærmere, opply-

Telemark

IS lurte
RV-

RVs to første kandidater i Fredrikstad: Fra venstre Dag Nomm og Ingrid Thorbjørnsen.
re, det er mye bedre å ha olja til
kommende generasjoner enn å
sette pengene i utenlandske
fond. I så fall burde de vært
satt i norske banker, mener
han. Norum tror ellers ikke på
den kapitalistiske analysen om

mulige RV-velgeren Svein
Dagfinn Vestheim.
Hvem sikrer hans RV-stemme?
OBB

I Follo har RV-laga i seks kommuner gått sammen om et samarbeid i valgkampen. De har kommet til at felles innsats gjør det
mulig å drive bedre valgkamp i svake kommuner. Dermed kan
en markere seg med små ressurser. RV-laga har blant annet laga
en felles kampanje rundt bevaring av et sjukehus i Folloregionen.
Noe for andre kommuner?

Nytt inntrykk nødvendig
på at sammenslåing nå er et
faktum, mener Norum.
Videre er Norum opptatt av at
minstepensjonistene
betaler
ulik kommuneskatt, til tross
for at de har samme inntekt.
Dette føles svært urettferdig,
og skyldes blant annet uklare
regler som gir for stort spillerom til skjønn.
Andrekandidaten,
Ingrid
Thorbjørnsen, er fritidsleder,
og er naturlig nok opptatt av
barn og ungdoms oppvekstvilkår.
Ungdomsmiljøet
i
Fredrikstad er til dels hardt.
Her må kommunen gi bedre
tilbud, mener hun. Særlig tilbudet i helgene og skoletidsbudsjettet m å gjøres bedre.
Norum er ikke uenig med RVs
program på noen vesentlige
punkter. Slagordet «Med folk
- mot makta», synes han er
svært godt formulert.
Når det gjelder oljeinntektene
vil han pumpe dem opp sakte-

beidsfolk sårbare, hevder den

Samarbeid

Fredrikstad med NK.Per på RV-toppen

Lista kan bli representert hvis
den kan nå nye velgere, sier
førs tekandidaten på RV-lista i
Fredrikstad, NKPeren Dag
Norum. Han sier at lista henvender seg til tradisjonelle RVvelgere, og dessuten til yngre
og eldre velgere.
Uten at lokalprogrammet var
klart, sa Norum at det var viktig å bekjempe planene om det
nye og dyre rådhuset til 100
millioner. Bystyret har to
ganger stemt ned forslag om
nytt rådhus, og det bør i alle
fall ikke ligge der det er foreslått, sier Norum. Bygging av
et nytt rådhus binder oss til
den nye kommunestrukturen
som ble avvist med over 60
prosent i en folkeavstemning i
alle kommunene, forteller
orum. Også i Fredrikstad var
et flertall imot. Men nå er oppløsinga av storkommunen av:vist av Stortinget, og det spørs
:vel ikke om vi bør belage oss

ser han. Vestheim synes
Folkvord gjør en viktig og god
jobb, og at RV li_der av få kjente
politikere som folk kan få tillit
til.
I sin egen fagforening er det
mange gamle RVere som gjør
en god jobb, mener Vestheim.
Særlig synes han de har vært
flinke til å politisere fagforeningsarbeidet, noe som han
synes er viktig. Når det gjelder
fagforeninga er hans ellers bekymra over at det er så lite engasjement der. Av en medlemsstokk på 8-900 medlemmer møter det bare opp 15-20
medlemmer på årsmøtene. Det
gjør fagforeninga og vi ar-

at det ikke går å bruke penga i
offentlig sektor, eller at innenlandsk bruk er inflasjonsdrivende.
Som kommentar til uenighetene innad i RV og det som førte
til utmeldelser av Fredrikstad
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RV, sier NKPeren Dag Norum
at han hvertfall ikke har forståelsen av at dette går på ham
personlig, men at det mer er
gamle interne stridigheter innad i RV.
OBB

I Telemark har IS igjen lurt
RV. I forrige periode meldte RVs førstekandidat Kjetil
Kvist overgang til IS,
Internasjonale Sosialister,
en stund etter valget. Kvist
er nå sammen med RVs
førstekandidat Marianne
Tveiten, og hun har nå
meldt overgang til IS. Hun
har ikke vært interessert i
noen form for samarbeid
som har kunnet sikre at
RV-velgerne får en RV-talsmann som representant.
Ledende RVere i Telemark
har konkludert med at
Tveitens framgangsmåte
har vært bevisst for å ødelegge RV.
Men Telemark RV må vel
sjøl ta litt ansvar for at slike
ting kan skje igjen?
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TROMS RV

Troms RV

Optimistisk

Media når kjøkkenbenken

Førstekandidatene på kommune- og fylkestingslista, Charlotte Kristiansen og Mads Gilbert.
Media er svært viktig, og ofte
ikke skjønt av RVere, mener
RVs førs tekandidat på fylkestingslista i Troms, Mads
Gilbert.

Listetoppen på lista til Troms RV. Foran fra venstre Charlotte Kristiansen og Kanapathipillai
Sivarajah, bak fra venstre Jon-A rne Jørstad og Rikke Kristiansen.

0

Assen få oppslutning?
På aktivistmøtet i Tromsø RV i
slutten av juni diskuterte de
hvordan en skal gå ut og få
opplsu tning blant folk i økonomiske saker. Laget tok utgangspunkt i det som var lagt
h:am av RV i Stortinget i forbindelse med stasbudsjettet,
nemlig «Ny kurs for et sjølstendig Norge. »
Spørsmålet som var oppe til
diskusjon, var hvordan å nå

fram med budskapet hos folk.
For det første er Gro populær.
For det andre ser fol at forholda i Sverige er mye verre.
Noen reiste også spørsmål om
vi i RV er utdefinert, eller at
mytene om nosk økonomi sto

for sterkt.
Noen pekte p å h vor viktig det

var gjøre folk oppmerksom p å
de store egenandelene. Folk
betaler nå like mye i egenande-

ler som det betales i skatt.
Charlotte Kristiansen sa at vel
er det viktig gjennom valget å
skaffe oss så mange representanter som mulig, m en mente
likevel det viktigste m åtte være at «folk» blei forbanna, så
forbanna at de gjorde opprør.
H un for sin del var ikke interessert i å væ re en «avlatsopprører».

- Husk at vi i Troms er et
svært tynt befolka område.
Gjennom media kommer vi
inn på kjøkkenbenken til folk
og inn på øret deres, sier Mads
Gilbert. Informasjonen erstatter megafonen og standbukken som vi hadd e trengt 8-10
folk til, forteller han.
- RV går fram i valg til tross
for at vi har en svak organisasjon er. Det skyldes at vi har en
god prioritering og en god distribusjon av p olitikken vår
gjennom media. Og media stoler på oss, de veit at vi både
kommer med noe interessant
og at vi ikke farer med løgn, at
vi er etterrettelige. Vi er ofte i
stand til å p rodusere egne -saker.
Liker RV-saker
Media liker det som er annerled es, at vi er etterretlige og at
vi kommer med n ye saker som

er interessante. En ting er at
media i grunn og bunn står på
maktas side. Likevel finnes det
så mye profesjonalitet i bransjen fortsatt at de er ute etter
saker som har nyhetsverdi og
som er politisk interessante, og
det har vi, mener Gilbert.

Janteloven
- Janteloven gjelder også i
RV/ AKP. Det er liksom sånn
at det å komme med saker i
med ia betyr at du er ute etter
personlig gevinst i form av
personlig omtale. Men den kritikken skal en bare stå imot. Vi
kommer u t med helt riktig politikk. Det er som Mao sier, den
som graver, får møkk på henda. Eller sagt på en annen måte: En kan ikke seile uavhengig
av vinden. Å bruke media betyr ikke å underkaste seg deres
dagsord en. Vi setter den sjøl,
det er hvertfall erfaringa vi har
i Troms , forteller Gilbert.
Ikke PR-kåt
- Sjøl er jeg blitt anklaga for å
være PR-kåt, bry ter Charlotte
inn. Men jeg lot meg ikke d upere, og etablerte meg i media,

både overfor journalistene og
leserne. Nå er det ingen som
kritiserer meg lenger. Folk har
heller forventninger. Nå kan
de spørre etter å ha lest i avisa,
hvorfor har ikke du sagt noe?
Det er naturlig at vi har noe å
si, det er å være trofast overfor
velgerne og politikken, mene
hun.

Talerstol
- Det parlamentariske arbeidet er bare interessant så lenge
det fungerer som et mikrofonstativ for å mangfoldiggjøre
vår politikk. Hensikten med
det parlamentariske arbeidet
er jo egentlig å knytte oss til
den håpløse interne diskusjonen med d e andre innadvendte politikerne. Rett og slett å
kneble oss, hevd er Mads
Gilbert.
Han stiller igjen øverst på RVlista i Troms. Han syntes
egentlig at andre kunne ha
stilt, m en da ingen andre ville,
tar han gjerne utfordringa. Det

er ikke tvil om at den «gamle»
fortsatt er b åd e revolusjon ær
og arbeid svillig.
OBB

Nytt kontor i Tromsø

Ungdomstilbud lagt ned
RV og AKP i Trom sø gått sammen om å leie et kontor på 17 kv adratmeter. Månedsleia er på 2500
kroner. Det blir utstyrt med telefon, faks og et bibliotek. Fremskrittspartiets kontor ligger for øvrig
vegg i vegg.
På bildet sitter fra venstre Jon-Arne Jørstad, Ulrik M. Gjølstad, Kanapathipillai Sivarajah, Eli
Berg, Gudmund A. Dalsbø, Arulnesam Marianayagam og med ryggen til, Rikke Kristiansen.

Rikke Kristiansen til høyre og Ulrik M. Gjølstad er aktive i Rød Ungdom. De er irriterte på
kommunestyret som ikke v il betale penger til Ungdommens Hu s. Kommunen har avvist å bevilge
penger. Følgen er at kommunen i stedet betaler en husleie på 640 000 kroner i året, bare for å holde
lokalet stengt.

www.pdf-arkivet.no (2020)
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Tromsø som antirastisk sone
For mer enn to år sia vedtok bystyret i Tromsø at kommunen skulle
være en antirasistisk kommune. Vedtaket kom som en følge av at
Universitetet i byen hadde vedtatt universitetet som en rasistfri sone.
Etter dette har både lærestedets rektor og byens ordfører offentlig
markert seg mot rasismen. Rektoren stiller stadig opp på møter og

aksjoner som behandler rasismen, og ordføreren har både gått i
demonstrasjonstog mot regjeringas politikk og holdt appell på et
arrangement som SOS Rasisme har holdt. Og med en appell der han
hovedsakelig brukte et manuskript RVeren Eli Berg hadde brukt i en
bystyreinterpellasjon.

Ordfører mot staten

Interpellasjon i bystyret

Bystyret i Tromsø har
fattet et vedtak om å
gjøre hele Tromsø by
til anti-rasistisk sone.
Det er en oppfølging
av at Universitetet
først hadde vedtatt
lærestedet sitt som et
anti-rasistisk
universitet.

I Tromsø bystyre stilte
Eli Berg fra Rød
Valgallianse følgende
spørsmål i februar i år:

- Jeg var litt i tvil om det var
riktig å fatte et sånt symbolsk
vedtak, men seinere har vi sett
at dette vedtaket har hatt en
viktig signaleffekt. Så nå er jeg
glad for vedtaket, det føles bekvemt og riktig, sier Tromsøs
ordfører Erlend Rian fra Høyre
til Opprør.
I et svar på en interpellasjon
fra RVs Eli Berg, gikk høyreordføreren ut mot hjemsending av tamiler og deltok også i
demonstrasjonstog for tamilene. Rian slites av det å tilhøre
et parti og komme på tvers av
partiets p olitikk. Særlig det
med innvandringspolitikken
har han følt vanskelig, og til tider pinlig både å være høyremann og nordmann.
I Tromsø har de særlig godt
greie på forholda i Sri Lanka.
Informasjonssjefen i kommunen har arbeidet der i flere år,
og har nylig også besøkt området igjen. Rian mener at regjeringa burde ha visst at en burde latt fredsplanen virke en tid
før en sendte tamilene hjem. Heldigvis har de nå stilt hjemsendinga i bero, men det burde
ikke ha vært nødvendig for
blant andre meg å gå i demonstrasjonstog for å få regjeringa
til å trekke denne politikken.

«Vil ordføreren anbefale at
kommunestyret fatter følgende vedtak:
«Tromsø kommunestyre, samla til møte 1/2-95 mener det er
uakseptabelt at tamiler nå sendes tilbake til Sri Lanka etter
bare 3 ukers våpenhvile i landet. Vi henstiller derfor til norske innvandringsmyndigheter
om å stoppe tilbakesendingen
umiddelbart.»

Ordfører i Tromsø, Erlend Rian, fra Høyre.
Foto:OBB

« ...

i tillegg til alle de humanitære
og menneskelige argumenter
for en større innvand ring.
Uten russisk fisk og tamilene,
ville det sett direkte dårlig ut i
mange steder i Finnmark, hevder Rian.

Rystet og ubekvem
- Jeg var rystet over myndighetene når det gjaldt hjemsending av kosovoalbanere. Jeg
følte meg ubekvem over å tilhøre et slikt samfunn. Held-igvis grodde kirkeasylene opp,
og vi hadde mange av dem her
byen. I dag er jeg forundre t
over hele debatten rundt innvandrere og flyktninger. Det er
jo praktisk talt ingen som banker på vår dør. Problemets omfang eller økonomiske konsekvenser finnes det ikke rasjonelle grunner for å behandle
på denne måten, mener Tromsøs ordfører.

N asjonal katastrofe?
Finnmark helt avhengig
- Faktisk er situasjonen slik
for mange lokalsamfunn i
Finnmark at de ville vakle om
tamilene ble sendt hjem. Disse
økonomiske hensyna kommer

Av ordfører Erlend Rians svar:

Rian reagerte særlig på meldingene for noen år sida fra
Kommunaldepartementet om
at det å ta imot rundt 15 000
kosovoalbanere skulle være
noe bortimot en nasjonal kata-

strofe. Det var jo ikke mer enn
halvp arten av de finnmarkingene som ble tvangsevakuert
gjennom Troms under krigen
og som 2-3 personer i Tromsø
tok seg av, peker han på.

Utnytt og gi ressurser
I dag er det 130-140 bosniere i
Tromsø. Rian er opptatt av å
utnytte de kvalitetene de har,
og han veit at de er en ressurssterk gruppe. Dette er viktig
ikke bare for oss her og nå, sier
han, men også som ledd å gjøre dem bedre kvalifiserte når
de kommer hjem en gang.

Det internasjonale Tromsø
- Vi er blitt oss veldig bevisst
det internasjonale Tromsø, sier
Rian. Det er en del av vår markedsføring. Under 200 års jubileet i fjor talte vi opp at 102 nasjoner var representert i byen.
Disse menneskene utgjør en
vesentlig ressurs for oss, avslutter ishavsbyens ordfører
med. Som ikke vil markere
større uenighet til regjeringas
og stortingsflertallets politikk
enn at det kan være lurt og
økonomisk å hjelpe flyktninger på stedet.

Demo mot naziene

Ordføreren vil derfor gi sin
støtte til de som hevder at det
vil være riktig å avvente situasjonen før man begynner noen

form for tvangshjemsending
av tamiler.
... Jeg er klar over at en slik påstand fra ordførerens side kan
oppfattes som en kritikk av
håndhevelsen av vår innvandringspolitikk som utøves av
våre offentlige myndigheter.
En slik kritikk er bevisst. Jeg er
av den oppfatning at et rikt
land som Norge bør ta sin andel av den flyktningestrømmen som kommer til vestlige
land på grunn av væpnede
konflikter rundt om i verden.
Min erfaring er at norske myndigheter ikke har vært godt
nok i stand til på en human
måte å håndheve innvandringspolitikken.
Spesielt
Tromsø kommune har reagert
på den rigide forvaltning av
familiegjenforening som p raktiseres.
Noen av de tamilene som nå
trues med hjemsendelse har

Begrunnelsen som Eli Berg
brukte i interpellasjonen i bystyret ble seinere brukt av ordføreren i hans appell p å detil
SOS
monstrasjonen
Rasisme.

Kirkeasyl
I Elverhøy kirke bor to
flyktninger i kirkeasyl.
Det er Samuel
Kakande Kabirigi fra
Rwanda og Joset
Johnson fra Sri Lanka.
Kabirigi har vært 6 måneder i
landet, og en måned på
Elverhøy. På den siste måneden har han ikke vært ute og
trukket frisk luft av redsel for å
bli tatt av politiet.
Han forteller i fullt alvor at
selvmord er den eneste muligheten for ham hvis politiet klarer å ta han. Alternativet er å
bli henrettet som desertør når
han kommer hjem. 32-åringen
har nemlig vært infanterisoldat i hjemlandet. Hvis han får
oppholdstillatelse i Norge vil
han studere teologi.
Josef Johnson har vært 3 måneder i Norge på et asylmottak
på Sunndalsøra. Når de andre
tamilene der ble arrestert og
tvangssendt hjem, tok han fly
til Tromsø og fikk hjelp til å
holde seg unna det «humane»
Norges skarpe kniv.

De to flyktningene i Elverhøy kirkeasyl i Tromsø sammen med
Ulrik M. Gjølstad. Til venstre Samuel Kakande Kabirigi fra
Rwanda og Josef Johnson fra Sri Lanka.
Ulrik M. Gjølstad fra Rød
Ungdom bor ofte sammen
med asylantene. Han forteller
at menigheten er svært hjelpsom både med å skaffe mat og
annet utstyr som de trenger.
Gjøstad sier at mange ungdommer, og hvertfall han, fikk
en slags abstinens etter at EU-

Tekst og foto i Tromsø: Ove Bengt Berg

I Oslo var det 22. juli en større demonstrasjon mot nazikonserten som skulle holdes ett eller annet
sted på Østlandet. Omtrent 2000 mennesker deltok i den antirasistiske og antinazistiske markeringa.
Foto: Anders Aabel

vært i Norge i flere år. Det må
være rimelig å forvente at
myndighetene venter og ser situasjonen an ennå en tid før
hjemsendelsesvedtakene settes ut i livet. En for snarlig tilbakesending kan faktisk i verste fall forstyrre en sårbar
fredsprosess.
Det er ikke anledning ti å bruke en interpellasjon til å fatte
vedtak, men mitt svar til representanten Eli Berg skulle klart
nok indikere ordførerens holdning. Jeg vil også opplyse at
jeg har sagt ja til å delta i en
markering SOS rasisme skal ha
i sakens anledning på torsdag.»

www.pdf-arkivet.no (2020)

kampen var over. Antirasistisk
arbeid er det som har gjort det
politiske livet interessant og
meningsfylt etter folkeavstemninga.
Etter at vi hadde tatt pause til
januar, kom den politiske virkeånden over oss, forteller
Ulrik.
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RV er. arbeiderpartiet

<<Hvor er
klokkeradioen?>>

-

By~~RV!
RV har store mål. Vi
ønsker å reise
arbeiderklassen til
kamp - ikke bare for
viktige dagskrav, men
for et nytt samfunn.
Landsmøtet slo klart
fast RV skal være et
arbeiderparti, for både
den mannlige og
kvinnelige delen av
arbeiderklassen. Vi må
utvikle en stil og
arbeidsform i partiet
som gjør at vanlige
folk føler seg hjemme,
utvikle en kultur som
gjør det mulig å
rekruttere flere
arbeidsfolk og å
beholde dem i partiet.

Finn Olav Rolij ordet
og__ Charlotte
K ris tiansen

Arbeiderinnretting kan forstås som:
• samarbeide med fagbevegelsen,
jobbe
sammen med fagforeninger
• klasseagitasjon

RV-kontoret fikk i sommer
en hyggelig faks- noen studenter i Bergen ville ha tilsendt program og innmeldingsblankett. Lettere ironisk etterlyste de RVs vervekampanje med prangende
annonser og vervepremier
(klokkeradio). Vi kan med
sikkerhet si at det ikke vil bli
noen stor annonsekampanje
og heller ingen fine vervepremier. Det eneste vi med
sikkerhet kan si er at vi ikke
blir flere medlemmer viss
ikke folk faktisk blir spurt
om å bli med i partiet.

Dette betyr at vi må bli gode til
å utvikle arbeiderpolitikk og
bli betydelig bedre til å få den
spredd blant arbeidsfolk.
I det hele tatt må «arbeiderinnrettinga» opp på dagsorden.
RV må i tida som kommer ha
en grundig diskusjon om hva
dette betyr for organisasjonsarbeidet.
Utfordringen til partiet er stor.
Vi gjør viktige erfaringer i
valgkampen om dette - erfaringer som må diskuteres og
trekkes veksler på i utviklingen av hele RV etter valget.

Senteret i RV-partiet. Vårt nye hus.
Samarbeidet med fagforeninger og tillitsvalgte må også styrkes. RV må ha gående en kontinuerlig prosess på «arbeiderinnretting».

Hva er arbeiderinnretting?
Det er ulike tanker om hva
arbeiderinnretting er og hva
I det innebærer. Kjerne-proletaria tet i p artiet skjønner
med en gang hva som menes, mens småborgeren fryser på ryggen og frykter at
det ligger en skjult trussel i
en uttalelse om at «vi mangler arbeiderinnretting».

-Mange vil bli
medlem av RV - men
når spurte du noen
sist?

• få analyser ut
• sammensetningen av
medlemsmassen
• partikulturen
• fostring av arbeidsfolk
til RV-politikere
• arbeiderklassen er både menn og kvinner
• arbeiderklassen er i
forandring
• kjempe for en bevissthet om alt dette på alle
nivå i RV
Det RV må begynne å diskutere er hva som helt konkret
må til for å oppnå målet om
å bli et arbeiderparti.

Foto:OBB

Dersom arbeiderklassen skal
kunne stå imot alle angrepa
som kommer i framtida, må
klassen finne seg et parti. RV

har tatt mål av seg til å bli dette. Bare ved en klar innretting
og strategi fra vår side, vil dette være mulig.

Spennende i RV-utvalga!
RV har organisert en del sentrale utvalg. Utvalgenes oppgave er å jobbe med saker som ligger innafor utvalgets felt, utvikle politikk, reise debatter 1 holde tett kontakt med folk i
kamp. RV har mange ressurssterke folk - men bare noen få
av dem er med i et av utvalgene våre. Alle u tvalgene har
plass til en til - og hvis du vil kan det være deg! Ta kontakt
med RV-kontoret eller direkte med den som leder utvalget:
Faglig utvalg - Terje Kolbotn
Kvinneutvalget- Nina Aakernes
Internasjonalt utvalg - Berit Jagmann
Organisasjonsutvalg - Jo Ryste/Finn-Olav
Rolijordet
EU / EØS - Boye Ullmann
Mange RV' ere har ytret ønske om å få et miljøutvalg. Hvis du vil være med i et sånt utvalg så ta kontakt
med Finn-Olav Rolijordet på kontoret i Oslo.

RV harmange
Direkte telefoner.
Partileder Jørn Magdahl: ................... 22 98 90 64
Nestleder Berit Ja an ...................... .22 98 9 ·
Pattisll<retær F'
iav Roli'jo~clet ...22 .98 9
UngdomssekretærrJo Ryste ..... :L.. •..• 22 98 9054
Kontorleder Maj Lindholt .................. 22 .98 90 52
Regnskapsfører Birgitte Garden ........22 98 90 53
Sekre
Joakiro
us .•..•............. 2298
Press onsulent _ n Mat ·
/
Torgny Hasås ................................... 22 98 9057
Opprør/redaktør Ove Bengt Berg ....22 98 90 58
Kantina: ........................................,........22 98 .90 66
OsloRY -. .......•.•,.. nWh •• i •••••••••••••• : . ,.,, ..... 22.98 99r;§9
Rød Ungdom: ...........,........................... 22 98 90 70
RU-leder Jorun Folkvord: .................. 22 98 90 74
RU-nestleder Ha,rald A. Selvær: ........22 98 90 75
e-post"adresse ....... f : ..... .... ... ... . ......rv@oslonetttno
Web-adresse:
http:/ /www.oslonett.no/home/rv /index.html

studietilbud
til nye folk!
Vi har tatt mål av oss til å trekke mange folk
med på studiesirkler etter valget. Hva har vi
da å tilby? Det er flere muligheter, selv om
mange er av den oppfatningen at RV ikke har
noeå bypå:
6-timers-dagen. Det er lagd studieopplegg
på heftet vårt.
RVs nei. Vårt EU hefte, egner seg fortsatt
til studier.
Stopp nazistene! Av Jo Ryste.
Eritrea - miljø og utvikling. Hefte av
Sigurd Jorde.
Energilandet Norge og den fattige verden.
Hefte av Knut Henning Thygesen.
Bøllekurs, ikke glem dem!
Etter valget vil RV utarbeide studiemateriell
p å norsk økonomi, partiprogrammet og innføring i marxisme.

www.pdf-arkivet.no (2020)

Vi har ei vervekampanje gående nå. Alle listekandidatene som ikke er medlemmer
(ca 1500), har fått tilsendt en
forespørsel om medlemskap. Alle lag/ lister skal
verve. RV hadde i 1994 1493
medlemmer.
registrerte
Landsmøtet vedtok at vi i
1997 skal være 2200 medlemmer. 700 skal altså verves på et år. Denne målsettinga vil bli fordelt på fylker
og kommuner.
Det store spørsmålet blir
derfor h vor mange nye
medlemmer dere sk al verve
p å ditt sted i valgkampen?
Vi har 70 kommunevalglister, det skulle bli omtrent 10
medlemmer pr liste. De store byene burde kunne verve
flere.
Det viktigste for å komme
inn i en periode hvor laget
verver er å sette seg konkrete målsetninger, både på
hvor mange en skal verve,
hvilke miljøer en vil satse på
og med hvilke midler en vil

komme i kontakt med nye
folk. For eksempel kan en ha
som mål at en vil verve 5
nye medlemmer fra miljøet
rundt Natur og Ungdom og
at en vil gjøre det ved å arrangere en miljøsirkel med
marxistisk vri. Hvis laget ikke har en målsetning å jobbe ut fra, glemmer en å tenke «vervetanker» og da verver en ikke. ... Landsstyret
har også vedtatt at alle lagene i løpet av valget skal diskutere metoder og tiltak for
å utvide kjerna av aktive
medlemmer. En metode å
gjøre dette på er nettopp å
aktivisere medlemmer til å
drive bøllekurs og studiesirkler.
Alle lag oppfordres derfor
til å lage målsetninger for
verving i valgkampen og
mer langsi!<tige mål for
medlemsutviklinga i laget.
Lagene kan også lage en
plan for hvilken metode en
skal bruke for å komme i
kontakt med og verve folk.
Et eksempel her kan være at
laget skal arrangere to bøllekurs rett etter valget og en
studiesirkel.
Disse tilbudene kan en ha
gjort klar under valget, slik
at interesserte kan få mulighet til påmelding allerede i
valgkampen. Dette forutsetter at lagene allerede nå setter seg ned og bestemmer
hvem _som sk al forberede 05
lede b øllekurs og studiesirkel, når det første møtet skal
være og hvor.
Deretter må en lage en liten
seddel en kan gi eller sende
til de folkene som er aktuelle
å bearbeide eller som er interesserte. Slike småsedler
kan brukes til å reklamere
for og moblisere til både
kvinne-, miljø-, ungdomseller EØS-sirkel, samt bøllekurs og andre RV-aktiviteter.

Støtt RV
økonomisk!
RVs valgkampfond 95:.
Send inn!
Jeg gir fullmakt til å belaste min konto for mitt faste
bidrag til RV-fondet.
Belast min bankkonto / postgirokonto:

Beløp engangs-/ hver måned ....... ... .. ......... ............ ..
Sted / dato ... .. ...... ............. ... ............ .......... ..... ..... ........ .

Und erskrift. .. ............... .... ....... .. .................................. .
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Spør, for all del spør!
Inviter til sirkel

RVs «lille røde»

RV'ere er flinke til å
lage stands, dele ut
løpesedler og agitere
for saker. Vi er derimot
svært lite offensive på
å
verve
nye
medlemmer. Faktisk
spør vi ofte ikke
engang de folkene vi
står nærmest politisk
om de vil bli med i RV.
Dette er et viktig
samtidig
tankekors,

Et populært uttrykk i
RV den siste tida har
vært «å. sy det parlamentariske RV sammen».

som det er utrolig lett å
gjøre noe med.

Charlotte Kristiansen
Vi har i alle tidligere valgkamper snakket om å bruke debattene i valget til å komme i kontakt med flere folk og å verve
noen av disse. Likevel har det
mange steder blitt slik at vi
førs t etter valget begynner å
systematisere tankene og tilbudene som må til for å verve.
Ofte er det for seint da ...
En viktig huskeregel p å stand,

i diskusjoner og i godt lag er
derfor å faktisk spørre folk om
de vil bli med i partiet, om de
vil gå på sirkel eller bøllekurs
el. andre ting. Det er lett å lage
små løpesedler eller «visittkort» om en sirkel , et bøllekurs eller andre aktivitetstilbud i nær fremtid . For oss som
er RV'ere er det også viktig å
ha tilbud til folk p å direkten,
ellers koker mange «møter»
med enkeltpersoner og grupper bort. Slike tilbud kan også
sendes ut til medlemmer av organisasjoner, fagforeninger eller andre grupperinger vi vil
nå.

Kjøp den nye RV-boka:

<<Med folk mot makta.
20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting, og
2 år på Stortinget.»
Denne boka er uunnværlig for alle RV-grupper og alle som jobber i eller i tilknytning til folkevalgte organ for RV. Men den vil også være svært nyttig for fagforeninger, ulike aksjonsgrupper osv.
Og ikke minst: den vil være interessant lesning for alle som er politisk interessert. I valgkampen
bør boka brukes på stands - både for å vise folk hva RV har gjort forskjellige steder, og for å selge
den. Den gir gode argumenter for å stemme RV!
Det er 17 bidragsytere til.b oka, den er på hele 242 sider, og artiklene spenner over et .stort felt av
saker RV har jobbet med, det er artikler som oppsummerer felles erfaringer, og det er noen glimt
fra RVs historie.
Her er artikler du finner i boka:

Charlotte Kristiansen
Kravet om denne sammensyinga har sitt utgangspunktet i
at RV-representanter sitter
rundt på hvert sitt nes i det
langstrakte Norge, uten særlig
kontakt med RV-ere ellers i
landet. Dette gjør at en både
føler seg aleine og at alle RVrepresentanter bruker tid på
oppfinnelser som allerede er
oppfunnet. Dette gjelder både

materiale rundt saker, interpellasjoner, forslag, innlegg,
medieoppslag og andre ting.
RV-torget har gjort situasjonen
noe bedre ved at vi med det
har fått et forum for utveksling
av slikt materiale, men enda er
det en god del som mangler.
For å forbedre dette ytterligere
vil det etter valget bli uttarbeidet et hefte til alle nyvalgte representanter og varaer. Heftet
vil inneholde navn, adresser,
telefonummer., faksnummer.
og elektronisk postnummer til
alle RV's folkevalgte representanter.
Tanken bak dette er at RVere
skal kunne knytte kontakter og

Hvis du har en mening om noe
som bør med i et slikt hefte kan
du henvende deg til vår organisasjonsansvarlige på kontoret, Finn-Olav Rolijordet.

Atomvåpen:
Boykott
franske varer!
RV har slutta seg til "Kampanjen mot franske atomvåpensprengninger". Det
kan bestilles

Del 1: Noen hovedlinjer.
"Salt i grøten eller maktfaktor, av Aksel Nærstad.
"Kommunestyrearbeidet i et strategisk perspektiv, av Jørn Magdahl
"Kan kokkepikene styre staten, av Anne Minken.
"15 gode råd til RVs folkevalgte, av Aksel Nærstad

t-skjorter til utsalgspris kr 80 (innkjøpspris kr 60),
buttons utsalgspris kr 10 (innkjøpspris kr 7),
postkort kr 2/kr 1 og
klistremerker 15 på arket kr 15/kr 7.

Del 2: Konkrete erfaringer
"Samspillet med fagbevegelsen - nokre døme frå Odda RV, av Terje Kollbotn
"RVs arbeid med eldreaksjonene i Ålesund, av Bente Volder og Kjell Stephansen.
"Hemmeligheten bak brakvalget i Bodø, av Brigt Kristensen.
"Kampen for 6-timers normalarbeidsdag, av Maren Rismyhr.
"Kampen mot konfiskasjonsparagrafen, av Erling Folkvord.
"Tolv år blant de blå, av Stein Stugu.
"Erfaringer fra Risør, av Elsa Lill Karlsen og Knut Henning Thygesen.
"Noen saker fra Oslo bystyre 1992-95, av Berit Jagman.
"Kurdersaken på den politiske dagsorden i Norge, av Erling Folkvord.
"Internasjonale saker i fylkestinget, av Peder Martin Lysestøl.
"Det er du som betaler for korrupsjonen, av Espen Mathisen og Erling Folkvord.

Send eller faks bestillingen til:
Kampanjen mot franske atomvåpensprengninger
Miljøloftet
Grensen8
01590slo
Faks 22 33 37 15.

Del3:Kommuneøkonomi
"Staten bløffer om kommuneøkonomien, av Torstein Dahle
"Tromsø-budsjettet for 1995, av Charlotte Kristiansen
"Budsjettarbeid i fylkestinget, av Peder Martin Lysestøl.

lage aktive nettverk for å få
bedre uttelling på ressurser og
saker. På denne måten vil en
ikke stå helt aleine som RV'er
ved at en kontinuerlig kan dra
nytte av andres erfaringer og
arbeid. Videre skal heftet inneholde eksempler på forslag og
interpellasjoner, samt viktige
tips i lokalpolitisk sammenheng. Lover og viktige bestemmelser vil også bli referert. Vi
håper også heftet kan brukes
til å fostre nye RV'ere som arbeider rundt våre folkevalgte.

1(,pinner på tvers

Del 4: Litt historie
"Glimt fra RVs historie, av Aksel Nærstad
Del5:Pressearbeid
"Noen råd om presse- og mediearbeid, av Espen Mathisen.

Landsomfattende kvinnekonferanse 23. og 24. september 1995
Samfunnshuset, Oslo

Bestill boka nå!

Pris for RV-medlemmer og RV-grupper::
kr 50,- (+ porto ved enkeltbestilling)
Pris for andre:
kr 100,- (+ porto ved enkeltbestilling)
(den lokale RV-gruppa beholder kr 50 pr bok ved salg til ikke-medlemmer)
Jeg /vi bestiller ............... stk av boka «Med folk mot makta. 20 år med RV ...»

Av programmet
En felles kvinnelønnstrategi - nødvendighet eller utopi?
Velferdsmeldinga - idealer og realiteter i regjeringas politikk
Inntrykk fra Beijing
Fleksibilitet i arbeidslivet - en «kvinnefelle»?
Hvordan jobbe videre

Navn· ..........................................................................................................................
Adresse· ................................................................................................................... .
Postnummer:..................................................Sted: .................................................... .
RV-gruppe i .................................................. kommune
Sendes til:
Rød Valgallianse, Osterhaus gt 27, 0183 Oslo

Faks 22 98 90 55.

Påmelding innen 5. september til
Norsk Sykepleierforbund,
Oslo fylkeskontor
Møllergata 12,
01790slo
Tif 22 41 71 90, telefaks 22 33 29 20
Pris kr 200, sendes kontor 7068.05.16675, Kvinner på tvers.
Overnatting: Haraldsheim tlf 22 22 29 65, til kr 170 pr døgn uten sengetøy.
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Studentbrigade
Bjarke Friborg
På Raud front-leiren i
Sandefjord skipa 20 ungdommer og studentar til ein sams
ungdomsbrigade med vekt
på tilhøva innen universitet/høgskular og studentar
sin rolle i klassekampen.
Sjølv omme droppa ut or både aksjonsturen om fredagen
og det faglege opplegget om
S
A
S
klubben/Heismontørene om
sundagen, er det nett praktisk politisk arbeid og å knyte

kontakter utafor universitet
og høgskular som vil vere
hovudtyngda i vårt vidare
arbeid.
Tre ulike innleiarar (Cecilie
Gulnes/NKS Oslo, Bjarke
Friborg/RV-stud Bergen og
terje Kollbotn/ fagleg leiar i
RV) tok for seg studentkamper frå 1864 til 1994, ulike
røynsler og ulike strategier,
samt utviklinga innan høgare
utdanning. Utdanning har

vorte ein svært viktig produksjonsfaktor og utdanninga tener til å skaffe eigarane ein mobil ogfleksibel arbeidskraft - tilpasningsduktige fagidiotar. Likevel kan
utdanning og verta frigjerande og studentar / akademikarar kan spele og har historisk
spela ein svært viktig rolle på
den rette sida i klassekam-

pen, sjølv om dei er vaklande
sjikt.
Under gruppediskusjonane
vart me einige om eit førebels
arbeidsnotat for oss som var
samla. mellom anna vedtok
me å laga eit hefte og skipa til
ein ny politisk samling i oktober med eit klårare politisk
mandat. På sikt ønskjer me å
byggja ein samla revolusjonær studentrørsla uansett
om me kallar oss Raud Front,
·NKS.
RV-stud
eller
Utgangspunktet no må vera
ein sams forståing og ein
sams praksis, ikkje å skipa
ein ny organisasjon med
brask og bram. Brigaden synte at det både var stor semje
og stor iver for å vita og gjera
meir og me har lagt eit godt
grunnlag for vidare verksemd.

Under avslutninga på
sommarleiren in.itle1a Brit
Bergsun og Vegard Holm til
debatt om sosialdemokratiet
sin rolle. Opprør tok ein prat
med dei etter debatten.

Jørn Magdahl

Av Magn,us Marsdal

Oppbruddtil ----- e eller venstre
I sin innlednin
g konkludert M
_venstre, fordi sosialdem
e agdahl med at et o
JO ledelsen tatt avstand :kratene ikke lenger kan brpbrudd i fagbevegelsen kan k b
RVs leder slutta se h It~gge på klasseideologien is · s Je åde til høyre og
kratiet, og at Arbei~e; ~ landsmøtets vedtak om t d .
m propaganda. Den har
tevedtakets p åstand o ar et uten tvil er bor erska a e~ ik_ke er grunnla for I .
:atene og velferdssta::s.akene til velferdss1atens te:~~tigste parti. De~mot ':n~mf ~ed sosialdemoe, bare borgerskapets b
grobunn for illusjoner Punk mg var gale. RV-progra~ e an at 1andsmøe ov.
.
tet omtaler nemJi ikk
~tom sosialdemog
e arbeiderklassens styr-

fu:

Samein kreftene,

Kva bodskap har de til desse radikale og revolusjonære folka?
- Ikkje gå inn i verv på fulltid som fagleg
tillitsvald, bryt med systemet! Og ver
obs på den ansvarleggjeringa du alltid
vert utsett for, seier Brit Bergsund.
-Kva med andre folk, som ikkje jobbar i fagrørsla, kva kan dei gjera?
BB: Dersom ein jobbar ein stad det
manglar fagorganisering bør ein setja i
gong og organisera folk. Det bør ein eigentleg gjera overalt, det finst mykje viktig interessekamp utanfor arbeidslivet,
t.d. kan ein organisera ting i burettslaga
sine. Fagrørsla er ikkje alt, kvinnerørsla
er like viktig. Det viktigaste er at ein
gjennom politisk arbeid samlar røynslene til vanlege folk, det €r minst like viktig som teoretisk skuling og lesing av
klassikarar.
-Dei siste åra har det vorte populært mellom

www.pdf-arkivet.no (2020)

revolusjonære i Noreg å si at «me står i ein
situasjon der borgarskapen er på offensi•
ven». Kvaer di vurdering av det, Vidar?
VH: Det er ei riktig vurdering, trur eg.
Kapitalkreftene er på offensiven, og dei
utnytter situasjonen med høg arbeids·
løyse. Det er ganske kynisk.
-Korleis artar denne «offensiven » seg, konkret?
VH: Det handlar mykje om, faglege rei•
tar og om arbeidstilhøve. Sjå på konflikten ved SAS-hotellet, t.d: «Vi er betre
tent med å ringja opp lausarbeidarar når
me treng dei, enn med å ha fast tilsette»,
leiinga ved hotellet sa det nesten rett ut.
Eller sjå på konflikten hos oss elektrikarar og heismontørar: Krava til fagutdanning vert svekka, og dimed også fagrørsla. Staten vil gje folk billigare elektrikarar og montørar, men samstundes
gjev dei folk svekka tryggleik.
-Skjer det ei radikalisering av norsk fagrørs/t
no?
BB: Nei, eg synast ikkje det. Sjå t.d. på
kor lite støtte Winge-jentene eigentleg
har fått. På min eigen arbeidsplass slit
me no på fjerde året mot fleksibilisering
av arbeidstid og arb€idsvilkår. Vi får
støtte, men veldig lite aktiv støtte. Det
eit problem at radikale folk sitt og slit på
kvar si tue, og det er for lite systemkritikk av den sosialdemokratiske fagrørsla
i dag. Men, det finst masse radikale folk
på grunnplanet, så potensialet er der!
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•

nt- 1r

Ebba W.
alde11z erge/and
0 krat·
Var ·
zets rolle ;:nleder p d d
11l11zen 11leden
r fiørste d
JBnt A,f. ebatt
agdah/. en o111 sosiFota: oBB

Ebba WetSeland

•

mn ein strategi
-Men det vart jo Nei d
.
gress, det er meir radi,j/_t LO_ sm EU-konBB: Jau, men kva n
enn z -72?

Nei når dei no innf yttar det at folket sa
arb e1'dsplassane? Det
ører
EU-tilst
vik
.
an d er på
er kva som sk'er i
~gaste for meg
har det. Sånn ~ett fraks1s, korleis folk
EU-medlem.
1enner eg meg som

!

VH: EU-kampe kull
f e vorte nytta betre
til radikaliserinn
få til. Esbjerg ergi~- or, det er mogleg å
har det gjennom 1e_ angt unna, og der
r~dikalisering av 8;~::~n/kjedd_ei sterk
~arar i byen. Esb·er
s o~k og innbygtil at fagle e s J g-konflikten har ført
heile Daru!ark pDørsmål vert diskutert i
-1
,
· etta trur
og. Når folk vert hard
eg v1 skje her
det seg fram ideol . are pressa, pressar
aldri har skjedd f ogisk debatt stader det
-Kva
ør.
.
med ungdommen
i

finst det von?

norsk fagrørsle,

rJ.

~B: Ja, eg treff m k'

.
imponerer me
1e 1ærhngar,
og dei
uredde, dei erg~y~~ er ~tradisjonelle og
nerasjon var. Det _le ttø far~ en min gemellom dei unge finS myk1e potensiale
Ungdom vil' Jti:f ~ inspirert.
1
til det etablerte D .
era opposisjon
halda fram de; k e1 unge får sjansen til å
i fagrørsla Me ampen som no vert ført
·
n eg er usikk LO
met kveler initi ti
er.
-systerer til at ungdo; ;e~eianfr~, o_g det føsen i å organisera se
vart ikkJe ser vit-Det har vore em
• studentbrigade
g.
her pu~ su-

':7H:

marleiren
stud
feis dei ka~ der
organis:ntane
har diskutert kork~assekampen. Er st:~tfrgior d spela ei rolle i
k;ern_pande fagrørsla vi1ti tudentar til den
VH. Ja, veldig. Like v&ti
fagrørsla tek stillin . g som at me i
kampar. Tilværet g til studentane sine
med høg studiegj:l~hardt 1:1ok for dei og,
Ein del studentar tr:g usikker framtid.
analyse og ideolo . e~ k~ bidra med
heilskap og syna
seqa ting inn i ein
ser.
a me har sams interes-

f'

-Kan studentar som stille
vakter verta oppfatt
r opp som streikemellom arbeidaran 7a som framandelement
BB: Nei, nei, fo~ v
~gdom utanfrå k'e ert overv_elda når
em av våre ko~ m for å ta i eit tak i
kampen må arbei~:~~er:i premissa for
AKP har akademi
Sjølve leggja. I
og lagt_alle premiss:~rar hatt overvekta

-Kva vil de oppsummera
etter møtet med Ra d F om '!legen vidare,
VH: Alle kr f
u ront-lezren?

.
e ter som kan tr k . .
re~g må samlast. Dei ul kja i same
ulike grupper folk er . i e åtaka på
av det same åtaket O e1?entleg alle del
strategi for å k ~ g v1 må ha ein motstrategi.
a møta fienden sin

i

Bare Ap tør være
arbeiderfiendtlig
Det " noe ,kunun•lt med A,beideq,arti<t, sa Ebba W e,geland i sin innledning. Det " b,,e Ap
i No,g, som tø, fø,e en klart rucbeide,fiendtlig politikk i No,g,. Og viste til pa,tiets ttygdehets,
EU-politikk,
EØS-politikk,
av velferdsstaten
m.m.
Hun mente ,Ue,s
at partiet knusinga
n• ,ep"""te"'
et bo,gedig
,urnpeisk sjikt, og bæ= &am d,tt, aji·

• N• still"
Apinteresser.
hele tida spø,sm>let , om samfunn" ha, M tih ulik< sosiale til, noe som fø, va<
iktets
vestlige
,t nødvendig ,ettfe,dsk,av. Slik kan Ap utvikl< en politikk i samsva< med bo,geskapets inte<,ss,e<, fo"li det ha< nøkkelen til makt, nemlig kontrollen ov" LO. I LO finnes det ikke motTøste<
med makt mot d,nn, politikken. I stedet utvikles det ,n sa,na,beidskampani' med \,deisen i
• Bo,geskapet" i dag p' veg bo,t &a linja med k)asseS'IDa,beid, og det ha< ikke sosialdemo·
Arbeiderpartiet.
k,atiet noe • stille opp mot, ,ett og slett fo,di sosialdemoluatiet sjølsagt ha< felles inte<Ss<" med
• Det
e<borgerskap.
ingen tvil om at Ap vil støtt< bo,g,,skapets behov fo, utenlandske krigseventy,, om
sitt
eget
det bli, nødvendig. Sosialdemoluaten Bernstein snakka om sosialistiske kolonle<, s• ideologien
er allerede lagt, avslutta Wergeland.

BB: Men det må v
.
på folk sine eigne r!ra :i1:: strat_egi_ bygd
re røynslene til k
r. Og ikkJe berv1 e, heterofile menn
Kvinner og .
ikk'1e i• fagrørsla
innvandrarar
synst nesten·
i da g.

·i
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Fagleg valoffensiv
Terje Kollbotn
(Jagleg leiar i RV)
I valkampen bør RV
leggje stor vekt på å
stå fram på parti med
arbeidsfolket og den
opprørske delen av
fagrørsla. På dette
grunnlaget
bør
spesielt DNA og SV
utfordrast.
RV sitt nye prinsipp- og arbeidsprogram har mange konkrete programpostar som kan
vere til hjelp. Det vil vere spesielt viktig å freiste å knyte arbeidarpolitikken til konkrete
kampar og aksjonar innan fagrørsla, slik at valkampen blir
ein del av den faglege kampen,både lokalt og sentralt.

Nokredøme:
- Det siste året har det vakse
fram ei brei rørsle for kvinneløn og likeløn på tvers av forbundsgrenser. Dette sto i fokus
i mellomoppgjeret i vår.
Førskulelærarstreiken hadde
m.a. dette som grunnlag. Fleire
forbund vil setje fokus på denne kampen under valkampen,
m.a. Norsk Kommuneforbund
og Lærarlaget. Like etter valet ,
den 23. og 24. september arrangerast den 2. «Kvinner på
tvers»-konferansen i Oslo av ei
lang rekkje kvinnedominerte

fagorganisasjonar, med felles
kvinnelønstrategi som eitt av
hovedtemaene.
Tariffoppgjeret i 1996 kan utan
tvil bli eit kvinneoppgjer - i
dobbelt forstand .

beid på tariffløn og i samsvar
med norske tariffavtalar (m.a.
Hovedtariffavtalen i kommunane) lyt vere vårt svar.

Kvinnelønna

- Den 24.august vil dei usaklege oppseiingane ved SAS-hotellet i Oslo havne i retten.SASklubben og støttekomiteen vil
mobilisere til solidaritetsarrangement den 22.august og
markeringar under rettssaka.
Dette er ein svært viktig prinsippkamp for heile fagrørsla,
mot den stigande fleksibiliteten i arbeidslivet, med deltid
og laus arbeidstid og korte
kontraktar - eller ingen kontrakt . Dette rammar ikkje
minst kvinnfolk.
RV bør gå ut med klår støtte til
SAS-klubben, og m.a. krevje at
Oslo by tar ifrå SAS-hotellet
skjenkeløyve til SAS-leiinga
trekk alle oppseiingane. I Oslo
vil Fagleg utval i RV arrangere
eit ope møte med utgangspunkt i SAS-konflikten og angrepa på faglege rettar om
kvelden den 24.august.
Rundt om i landet bør RV-lag
ha inn støttefråsegner i lokalaviser i dagane før SAS-rettsaka
startar. Dette er ei sak det uansett vil bli mykje blest om i
riksmedia i denne veka.

- Den 31.august vil fleire bussar med fagforeiningsdelegasjonar reise frå Norge til
Esbjerg i samband med solidaritetsdagane for dei streikande
sjåførane i Danmark. Fri flyt av
streikestøtte og arbeidarsolidaritet bør vere vårt svar på fri
flyt-politikken til kapitalen i
den indre marknaden og i
EØS. Den faglege støtten til
Esbjerg-streiken i Norge er
brei og vekkjer oppsikt i
Danmark. RV bør i valkampen
vere med å gje eit håndslag både politisk og økonomisk til
denne streiken rundt om i landet, og gjerne mobilisere til
denne fellesturen til Esbjerg.
(Det satsas i alle fall på bussar
frå Bergen, Trondheim og
Oslo.
Kontakt
Oslo
Sporveisbetjenings forening
eller Oslo Transportarbeiderforening).

Sekstimersdag

- I veka før valet (4.-8.september planlegg Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund, med

SAS-oppseingane
Å nytte valkampen til å stø
opp om kampen for kvinneløna i fagrørsla, bør RV gjere
over heile landet.Ein ide kan
vere å arrangere kvinnekafe
ein laurdag med appell frå ei
lokal tillitsvald frå t.d. førskulelærarane eller eit anna kvinnedominert forbund.Ein anna
ide kan vere å gå igjennom
kommunen sin lønstatistikk
for å sjå kven og kor mange
som ligg på <lei lågaste og høgaste lønstrinna (fordeling
kvinner/menn).

- Forsvar landsomfattande
tariffavtalar
EØS-avtalen forbyr norske
kommunar å krevje norske tariffavtalar ved offentlege oppdrag. (Dette er nærare dokumentert i kapitlet «RV og fagrørsla - nokre døme frå Odda»
i boka til Aksel Nærstad).
Kapitaleigarane og offentlege
oppdragsgjevarar freistar å
undergrave faglege rettar og
løns- og arbeidsvilkåra i tariffavtalane på brei basis.Dette
gjeld og i sokalla «sysselsetjingsarbeid» i kommunane,både gjennom SKAP og andre
ordningar. Å ta tak i dette
gjennom lokale døme , gjeme i
samarbeid med lokale klubbar
og fagforeiningar, vil styrke
vår form for valkamp.Alt ar-

- I løpet av august vil det truleg bli skipa eit fastare fagleg
samordningsorgan både når
det gjeld kampen for 6-timars
normalarbeidsdag med full
lønskompensasjon og når det

gjeld fleksibiliseringa innan arbeidslivet.
Her gjeld det å fylgje med i kva
som rører seg i fagrørsla! Det
oppdaterte RV-heftet om 6-timarskampen har ein klår fagleg kvinneprofil, og bør bestillast jo før jo heller.

Esbjergsolidaritet

Knusinga
montørene

av

RVs faglege leiar Terje Kollbotn.
Foto: Ove Bengt Berg

heis-

heismontørar og elektromon-

tørar over heile landet i spissen, aksjonsdagar mot svekkjing av El-tilsynet og fagstatus som DNA-leiinga går i

brodden for. Dei vil utfordre
dei politiske partia før valet.
Denne utfordringa bør RVkandidatar og - grupper over
heile landet ta , ved å gå ut
med full støtte til denne kampen og spesielt ,reise debatten
om DNA-leiinga og fagrørsla.

På lag med fagrørsla
Dette var noen område kor RV
kan spele på lag med den delen
av fagrørsla som er i rørsle i tida framover. Fleire faglege
kampsaker vil korne som det vil
vere naturleg for RV som arbei- ,r
darparti å knyte til valkampen.

Set fokus på EØS-avtalen i valkampen!
valkampmedarbeidarar og for

Terje Kollbotn

sal til andre EU-motstandarar.

Våre listekandidatar
og valkampaktivistar
over heile Iandet lyt
leggje stor vekt på å
markere RV som eit
klårt anti-EØS-parti og
utfordre dei anare
partia til debatt om
EØS og andre former
for EU-tilpasningar i
denne valkampen.

Dette heftet legg vekt på kritikk av EØS-avtalen frå ein sosialistisk ståstad, og freistar
gjennom eindel konkrete døme å vise verknader av EØSavtalen på kommune- og distrikstnivå. (Dette heftet er forfatta av EU-ansvarleg i
Hordaland RV, Bjarke Friborg,
og underteikna). Valkampleiinga i RV har og laga ein eigen løpeseddel om den vidare
EU /EØS-kampen til bruk no i
valkampen.Den bør og bestillast og spreiast raskt.

EØS viktig i kommunane

Lokale granskingar

Nei til EU vedtok på landsmøtet i slutten av mai i år å gje ut
ein rapport om verknader av
EØS-avtalen for kommunesektoren før valet.Denne rapporten bør skaffast so raskt den føreligg, og vil kunne vere eit bra
grunnlag for å reise denne debatten - både utifrå lokallag og
fylkeslag i Nei til EU og ifrå
RV-laga si side.

Det som vil kunne ha størst
verknad i den lokale valkampen ,er å finne fram til lokale
eller fylkesvise døme på konsekvensar av EØS-avtalen so
langt.Her trengs det mange
stader lokalt granskingsarbeid.Nei til EU sin EØS-rapport og vårt EØS-hefte vil her
kunne spore til hjelp.Konkrete
døme kan gje grunnlag for lokale utspd og debattinnlegg i
aviser elter på møter.Det er og
svært viktig at alle lokale EØSdøme utover landet , med dokumentasjon og evt. avisoppslag so fort som råd blir sendt
inn til RV sentralt, merka
«EØS-banken».Då kan valkampleiinga spreie <lesse døma utatt i RV-landet eller lage
sentrale utspel.Denne arbeids-

RV-hefte
Samstundes vil RV gje ut eit eige EØS-hefte under tittelen
«Norsk lokaldemokrati i møte
med den europeiske marknadsliberalismen».Dette føreligg frå midten av august, er på
20 sider og kostar 20 kroner i
sal.Det vil kunne vere eigna
som bakgrunnsmateriale for

formen , med nær kommunikasjon lokalt-sentralt, vil vere
spesielt viktig i EØS-samanheng.

Konkrete døme
Her er noen konkrete område
som kan sjekkas opp i i kommunen eller fylkeskommunen.
-Kven som har EØS-ansvaret i
administrasjonen vil variere, i
større kommunar og fylkeskommunane er det gjerne
spreidd på fleire etatar (næring,teknisk,innkjøp,samferdsle osb.).Det kan vere lurt å
starte på rådmannskontoret,
for å få greie på ansvarsdeling ,
få oversikt over alle EØS-rundskriv kommunen har fått frå
Kommunal- og Arbeids-departementet og Kommunenes
Sentral-forbund,korleis desse
har blitt handsama og satt ut i
livet, og kva som er planlagt
framover når det gjeld lokal
eller regional EØS-tilpasning.
- Noen større kommunar og
fylkeskommunar har oppretta
Brussel-kontor.
Kvifor,kva kostar det og korleis jobbar det?
- EØS-avtalen har terskelverdiar for offentlege innkjøp på
200 000 ECU(l,6 millionar kroner),for oppdrag vatn og energi 400 000 ECU (3,2 millionar
kroner) og ved anbod 5 millionar ECU (40 millionar kroner).Har kommunen , fylkes-

kommunen eller fleire kommunar i samarbeid sendt ut
melding om slike tenester i
heile EU /EØS-området, og
kva har blitt resultatet til no ?
- Eindel kommunestyre og fylkesting har oppigjennom åra
fatta politiske vedtak om å ta
lokale eller distriktsvise omsyn
ved offentlege oppdrag, mellom anna av omsyn til den lokale arbeidsløysa.Fins det døme på slike vedtak? Er dei
oppheva? ( I fylgje rundskriv
67 /94 frå KS til alle kommunar
og fylkeskommunar , datert
21.november ifjor, er slike politiske vedtak ikkje lenger lovlege på grunn av EØS-avtalen,
artikkel 4.Dette gjeld og for
innkjøp og oppdrag under terskelverdiane i EØS).
- Eindel kommunar har i samband med kommunale byggje
og anleggsoppdrag
hatt eit krav om at alle firma
skal ha lærlingar knytta til den
norske lærlingeordninga.Dette
er og i strid med EØS-avtalen,
utifrå det same rundskrivet frå
KS.Kor fins slike vedtak, og
korleis har dette blitt handsama lokalt?
- I dei kommunar/fylkeskommunar som har vedtatt anbod i
kollektivtrafikken, skal dette
gjelde etter konkurransereglane i den indre marknaden.Kva
konsekvensar har dette fått innan t.d. buss og ferjedrift til no
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?- Den 6.desember ifjor slo
Kommunal- og Arbeids-departementet fast at vedtaket i
Odda kommunestyre om å
kreve norsk tariffavtale ved
kommunalt oppdrag var i strid
med EØS-avtalen, artikkel 4,
28 og 36. (Denne saka er oppsummert i kapitlet «RV og fagrørsla - noen døme frå Odda» i
Aksel Nærstad si bok om RV
som kjem om kort tid).Fleire
andre kommunar arbeidde
ifjor med liknade vedtak, før
forbodet kom. Mange fagforeiningar og samorganisasjonar
har reist dette kravet rundt om
i landet (m.a. samorganisasjonane i dei fem største byane).
Slike vedtak bør fram att.
Døme på norske og utanlandske firma med ringare løns- og
arbeidsvilkår enn det som er
tariffesta , som har fått offentlege oppdrag dei siste par
åra,må fram i ljoset.
- I rundskriv 3/94 frå
Kommunal- og Arbeids-departementet heiter det at kommunar som har kommunale
næringsfond (kraftfond) lyt
endre vedtektene i samsvar
med EØS-avtalen. Dette diktatet krev at det skal setjast eit
tak på 50 000 ECU (400 000
norske kroner) for tildeling frå
fonda til same bedrift/ formål
over tre år,utifrå EU sitt regelverk om generelt forbod mot
statsstøtte.

- Mange kommunar og fylkeskommunar er eigarar eller
medeigarar i kraftverk.
Dei eig tilsaman ca. 55 % av
kraftproduksjonen i landet.
Dei fleste større kommunale
og fylkeskommunale kraftselskap er omgjort til AS og er
med i ei av dei større samanslutningane av kraftselskap
som satsar på krafteksport til
EU (t.d. Norsk Krafteksport
AS og Eurokraft AS ). Nærare
oversikt og samanheng med
EØS-avtalen fins i RV-rapporten «EØS-avtalen - konsekvensar for vasskrafta og konsesjonslovene». Her er det
grunnlag for mykje gravearbeid .
Dette var noen døme på kor
ein kan starte. Det vil og vere
viktig å sjekke korleis dei ulike
partia i kommunestyra og fylkestinget har stilt seg til dei
konkrete EØS-tilpasningane
som har vore oppe. Vi har alt
mange døme på at både SV og
SP lokalt har stemt for å endre
kommunepolitikken
«sidan
EØS alt er vedtatt i Stortinget»
i staden for å gå inn for å trasse
EØS-direktiv som undergrev
nasjonal eller lokal sjølråderett.

Lukke til med EØS-kampen

i valkampen!
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- Du er nestleder i RV, men likevel ville ikke lokallaget ditt velge
deg til landsmøtedelegat?
- Det er riktig, men spørsmålet bør rettes mot AKPerne,
de får stå ansvarlig for en slik
behandling av meg. Det lokallagsmøtet var et heller surt
møte for meg. Likevel er ikke
Tromsø RV i dag prega av interne kamper, men av samarbeid for felles politiske mål.
Det er ikke noe problem med
et felleskontor mellom AKP og
RV her i byen.

- Var det den lokale motstanden som gjorde at du ikke stilte til
valg som RV-leder?

- Jeg er stolt av å bli omtalt
på gata her i Tromsø som «Ho
som tør si fra ». Charlotte mener at hun og Eli Berg helt fortjent har fått ry på seg for å være opprørske damer som tør
snakke de kjedelige mannfolka
i bystyret midt imot. Hun påstår at RV-damene er gode
kommunestyrerepresentanter
rent generelt. - Svakheten
ved arbeidet er at RVerne
snakker for lite om kapitalismen som system.
- RV er flinke til å reagere
på folks følelsesmessige forbannelse, og flink til å mobilisere folk på et slikt grunnlag.
Men vi greier ikke å utvikle
dette engasjementet til en forståelse av at det er noe grunnleggende feil med hele samfunnet, til
at folk blir
«Alltid an- forbanna
på det kagrepet for
pitalistiske
åvære
samfunnsung, jente,
sys t eme t.
søt og opp- Vi må utrører »
vikle evnen vår til
å bruke enkelttilfellene til å vise at det er noe feil ved hele
systemet, for å få folk til å forstå det fullstendig ulogiske og
urimelige økonomiske systemet som kapitalismen er.

- Overhodet ikke. Jeg vil
svært gjerne bli RV-leder, jeg.
Det som står i vegen for meg er
at jeg må flytte, det vil si å bryte opp fra røttene mine - fra
mitt personlige ståsted. Husk
at her i Tromsø har jeg hatt
oppveksten min, her har jeg familie og venner. Derfor er jeg
betenkt på å flytte ut. Men jeg
har det under vurdering, sier
nestlederen.
Charlotte er født i 1969 i
Danmark. Som norsk student i
København gifta mora seg
med en danske, og Charlotte
rakk å lære å snakke dansk før
hun tre år gammel kom til
Tromsø. Allerede som 18-åring
ble hun valgt inn i bystyret i
Tromsø, og har altså som 26- Men en slik følelsesmessig
åring 8 års erfaring fra kom- forbannelse, er den sd viktig? RV
mtih styret.
,
' jobber jo for 'å velte hele det kapita- _,
listiske systemet og bryte ut av
For tida jobber hun på et barimperialismens nakketak, og ta
nehjem. Samtidig venter hun
på å komme inn på embetsstutrengs vel mer enn forbannelse?
diet i psykologi. I fritida liker
- Det er et dialektisk forhun å gå på tur både på ski og
hold mellom folks følelsesmestil fots, og har planer om å bli
sige forbannelse og den inteltelemarksinstruktør på ski. Å
lektuelle forståelsen av at kapitalismen må forkastes. Som jeg
gå på kino og i teater liker hun
også. Ellers synes hun det er
sa i sta, må vi med utgangsartig at faren hennes, som tidlipunkt i enkelttilfellene få folk
gere var en overbevist sosialtil å kjenne seg hjemme i og
demokrat, nå står på RV-lista i
forstå fordelene ved sosialismen. En del av utgangspunkDrammen og er opptatt av
hvordan det går med «oss i
tet for å vinne folk må være
RV» til valget.
forbanne!- Det har alltid vært brukt
sen. Den
mot meg at jeg er ung, at jeg er
intellektujente, at jeg er søt og en opprøelle kritikStolt av
rer. Både i og utafor RV.
ken komomtalen
Motstanden har vært tung,
mer etter«Ho som
men jeg har ikke latt meg dupå.
Folk
tør si fra»
pere og har vokst på den.
må på en
- Tilbake til med å være RVeller annen
/eder. Berit Jagmann, den andre
måte tennestlederen i RV, sa i et intervju
nes. Jeg er
her i avisa at det var noe pompøst i
overbevist om at det er mulig å
få folk med på å forandre verdet å være partileder, fordi en alltid å måtte kunne stake ut de riktiden på grunnleggende vis.
ge linjene og ta ledelsen i debatter. Men det må være et opprør
Ei slik rolle skremmer ikke deg?
som kommer nedenifra. Det er
- Nei. Jeg er vant til å funsvært viktig at det ikke blir et
opprør leda av noen som
gere ledende og har ikke noe
problem med å gå foran. Det
handler på «vegne av noen».
som jeg er mest redd for er at
Og et opprør får du ikke nedenifra om du ikke også vinjeg ikke har nok kunnskaper
om alle mulige enkeltsaker.
ner folks følelser.
Min sterke side er de store lin- Men er ikke problemet heller
at folk er for lite forbanna, at
jene, men jeg føler at jeg ikke er
nok skolert på den store bredmange faktisk har grunn til å væden i RVs mange standpunkter
re fornøyd, og at altfor mange er
til at jeg ville følt meg trygg for redde til å gjøre opprør?
som RV-leder" Vi har jo tradiNå stiller du mange
sjon for å ta svært grundig på
spørsmål på en gang. Klart
alle slags standpunkter, fra
mange har grunn til ikke å gjøFN-invasjonen i Somalia til
re opprør, ikke minst sett i forkommunal søppelbehandling.
hold til hvor jævli flertallet av
-Hva er viktig med det politisverdens folk lever under. Men
ke engasjementet?
det er svært mange som ikke er

Blir gjerne
RV-leder

fornøyd, og dem bør vi henvende oss til.
Hovedsvaret på spørsmålet
må være at i den grad folk gjør
for lite motstand, må det ha
noe med mangel på alternativ
å gjøre. Derfor må vi skjerpe
oss på kritikk av kapitalismen
og kamp for sosialismen.
- Kanskje har vi også sett
litt
for
firkanta på
hva sosialisme
er.
Sosialismen er
et solidarisk system der
fellesskapet spiller
skjerpe
en viktig
oss på krirolle. Bt
tikk av kasosialispitalismen
tisk saihfunn må
og kamp
likevetta
for sosiautgangslismen
punkt i
dagens
mennesker. Det blir ingen sosialisme hvis vi ikke føler at
sosialismen er til fordel for
hver enkelt av oss - for folk
flest.

- Hvordan ser du på forholdet
mellom RV og AKP?
·
- Jeg vil gjerne samarbeide
på alle plan med AKP.
Hendelser som den på møtet i
Troms hvor landsmøtedelegatene ble valgt, er selvsagt surt,
men i det d aglige arbeid et er
det uproblematisk for meg å
jobbe sammen med AKPere.
Jeg vil diskutere sak med folk,
og jeg er enig og uenig med
folk uavhengig av hva slags
organisasjon de er med i. Den
store uenigheten jeg har med
AKP handler om hvilket partiprosjekt som er det viktigste.
Her mener jeg bygginga av
partiet RV
er det desidert vikVervmedtigste prolemmer,
sjektet.

I

bygg RV!

Omgjør
folks forbannelse
til å forkaste hele det
kapitalistiske systemet
• RVs nestleder Charlotte Kristiansen er bare 26
år, men har likevel to perioder bak seg i Tromsø
bystyre. Hun vil svært gjerne bli RV-leder, men
kvier seg for å bryte opp fra røttene sine for å
flytte sørover.
• «Det er et dialektisk for hold mellom folks
følelsesmesige forbannelse og den intellektuelle
forståelsen av at kapitalismen må forkastes.»
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-Har
ikke RV
blitt enda
mer en allianse etter at det er fattet solide vedtak om at RV nå har
blitt et parti? Er det ikke tilfelle at
RV-lag drevet av såkalte RVRVere bare finnes to-tre steder i
hele landet?
- Nei, RV er mer og mer på
veg til å utvikle seg til et landsomfattende parti. Ledelsen
gjør nå et stort arbeid for å koordinere den virksomheten
som gjøres av RVere rundt omkring i landet for å markere RV
på en bedre måte enn før. Om
det er langt igjen har jeg likevel
tru på at vi skal kunne utvikle
RV til et enhetlig parti. det
handler mye om å bruke og utvikle de ressurser som finnes
rundtomkring i landet. RV har
hittil vært flinke på å skaffe seg
en lokal identitet. Det som RV
har mangla er den enhetlige
partiprofilen.
Å utvikle en enhetlig parti-

profil er nødvendig for dem vi
skal møte og verve til oss.

- Hva mener du er RVs viktigste organisatoriske oppgave
nå?
- Uten tvil: Å verve medlemmer. RV har i dag det beste
politiske programmet, de beste politikerne og de beste folka. For eksempel: I skolevalgkampen her i Troms har vi
klart å få 37 prosent oppslutning ved to skoler. Hadde skoleelevene fått bestemme, ville
RV vært representert på
Stortinget fra Troms.
Når vi likevel ikke er i stand
til å verve medlemmer, er det
noe galt fatt. Jeg spør meg om
RVerne er redd for å møte
folk. Er vi kanskje blitt «folkevalgtpartiet» for de flinke, et
parti med medlemmer som er
uinteressert i og ute av stand
til å snakke med kassadamene?
At vi har et lavt medlemstall
er ikke noe nytt. Men det har
kanskje lært oss noe vi ikke
burde ha lært, nemlig å leve
med et så lavt medlemstall.
Dette må vi endre p å.

- Det er ikke akkurat originalt
å foreslå medlemsverving?
- Nei. Derfor har jeg også
tenkt på hvordan vi skal rekruttere nye medlemmer. Et
tilbud om et generelt medlemskap er ikke nok. Vi må gi de
nye medlemmene konkrete tilbud. Derfor mener jeg at alle
lag bør tilby bøllekurs etter
valget. Hvertfall 20 slike kurs
over hele landet burde det være mulig å få til. Valgkampen
bør brukes til å verve deltakere. Bøllekursa var et godt tilbud og en god tradisjon som vi
bør gjenoppta. På denne måten kan vi kombinere det å fostre og verve medlemmer.
Lokalt bør vi også kunne
verve særlig kvinner.
Det store problemet med
medlemsverving er at vi har
tilbud til superaktivisten, men
ikke til nye medlemmer. Vi
klarer ikke å møte folk med utgangspunkt i deres egen hverdag.

- Du har kommet godt ut av
nasjonale tv-debatter, som for eksempel under EU-kampen.
- Å delta i politiske debatter i media er å føre kamp mot
makta. Det har vi godt av å
trene oss på. Vi utvikler politikk gjennom å forbedre budskapet. Vi RVere må bli flinkere til å legge premissene i debattene, og til å dele erfaringene med hverandre om hvordan det er å delta i sånne debatter. Slike debatter gjør at vi
herdes og skjerpes, og blir klokere. Vi lærer åssen vi skal sno
oss for å få fram våre ting og blir trent i å svare på uventa
og vanskelige spørsmål.

- Hva vil du gå inn for å gjøre
til RVs viktigste politiske oppgave i det kommende åretr
- Partibygging! RV har ikke en sjans i havet hvis vi ikke
klarer å verve flere til vårt parti. Hele vår virksomhet må rettes inn på å møte, fostre, og
verve flere revolusjonære i
Norge.
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STATIJG RASISME

Oppslutning om regjeringas innvandringspolitikk

Rasistene vin11er igjen?
KrFs leder: Rasisme som i 30-åra

Ap er ansvarlig
Lederen i Kristelig
Folkeparti, Valgerd S.
Haugland, mener at
det viktigste er å rette
skytset mot
Arbeiderpartiets
innvandringspolitikk.
Det er det partiet som
har regjeringsmakta.
Hun mener ellers at
det er mye rasisme av
akkurat samme slag
som i 30-åra, at
bestemte folkegrupper
får skylda for ulike
forholds skjeive eller
dårlige utvikling.

Lederen i Kristelig Folkeparti, Valgerd Svarstad Haugland.
Intervjuet ble foretatt før Oslo KrF foreslo bussing av innvandrerbarn for å beskytte «norske» skoleelever.
Foto: Ola Sæther

Av Ove Bengt Berg
- Hvor viktig er innvandringspolitikken for KrF?
- Internasjonal solidaritet har
alltid stått høyt på KrFs dagsorden. Men en «avstandssolidaritet» er ikke mye verd. Det
er når flyktninger og asylsøkere banker på våre egne grensebommer at «sannhetens øyeblikk» inntrer. KrF skulle ønske at innvandringspolitikk ikke blir valgkamptema, verken
i lokale eller sentrale valg av
den enkle grunn at det ikke
burde være nødvendig. Man
ser da også hvem det er som
mener de har noe å tjene på å
virvle opp påstander som appellerer til folks fordommer.
- Ap understrekte i stortingsde-

me
folk
mot
makta

20 år med RV i

kommunestyrer
og fylkesting og to år på
Stortinget

batten at det var enighet om flyktningepolitikken, og det viste også
avstemninga og innlegga. Er det
ikke da litt hyklerisk å protestere
på denne innvandringspolitikkens
konkrete utslag, som for eksempel
utvisningssaka i sommer?
- Jeg hadde stor sans for
Lisbeth Holands hjertesukk i
Stortinget under behandlingen
av flyktningemeldingen, der
hun ba om å bli spart for det
hun kalte «klamme omfavnelser» fra regjeringspartiet i dette spørsmålet. Jeg tror det er
mange i Arbeiderpartiet som
innser at de i praktisk politikk
ligger snublende nær de holdningene som Frp og (i hvertfall
langt på vei) Høyre står for, og
så tror de at bare de gjentar en
påstand mange nok ganger,
blir det oppfattet som en sannhet. Når det gjelder Aftab-sa-

ken forstår jeg godt justisdepartementets behov for å framstille det som om den ble
håndtert i tråd med det Stortinget har vedtatt. Det er imidlertid en helt gal framstilling.
Fremmedloven åpner for at
man skal kunne ta humanitære
hensyn, men når regjeringen
for det første lager retningslinjer som innskrenker denne
muligheten, og deretter praktiserer disse retningslinjene så
rigorøst som mulig, er de kommet langt på utsiden av det
som var Stortingets hensikt.
Hykleriet i denne saken synes
jeg det er regjeringspartiet som
har stått for, ikke minst når
Jagland og Akselsen for anledningen har som «prinsipp» ikke å uttale seg om enkeltsaker.
For Olav Akselsens vedkommende varte prinsippfastheten
en knapp uke. Da gikk han ut
og kommenterte en annen enkeltsak - men da var den riktignok ikke så politisk følsom.

- Har ikke KrF vært ekstra innvandringsfiendtlig ved å stemme
for Fremskrittspartiets forslag om
å måle innvandrernes verdi i kroner og ører?
Representerer dette standpunktet
en tilslutning fra KrFs side om at
menneskeverdet heretter skal måles i penger, i tråd med grunnleggende markedsliberalistiske prinsipper?
- Her synes jeg du snur tingene
på hodet! KrF har ikke «støttet» Frp forslag. Det som skjedde var at Frp brukte KrFs
merknader som utgangspunkt

for sitt forslag, men våre merknader hadde som premiss at
man avviste Hedstrøms forslag og framstilling. KrF ville
få fram helheten og «slå ihjel»
Frps
uhyrlige
påstander.
Dessuten ville vi at også det
verdiskapende ved innvandringen skal komme fram for
balansens skyld. KrFs generelle holdning til innvandrere og
flyktninger bestemmes ikke av
sluttsummen i et mer eller
mindre tilfeldig «pluss/minus»-regnskap.

- Hvorfor tør ingen ta konkret til
motmæle mot Frp, Stopp
Innvandringen og enkelte Ap- og
Høyrepolitikere utover å si at de
tar feil?
- Vi har tatt til motmæle gang
på gang. Det største problemet med mange av disse utspillene er det som sies «mellom linjene». Jeg mener det er
klare rasistiske trekk i mange
utsagn, med paralleller til enkelte av de tingene som ble
sagt i mellomkrigstiden når
det gjelder tendensen til å legge skylden på bestemte folkegrupper for tingenes skjeve eller dårlige utvikling. For øvrig
er det
regjeringen og
Arbeiderpartiet som sitter med
makta, og dermed blir det
mest konstruktivt å ta til motmæle mot dem.

- Er det aktuelt for KrF å gå ut
med en svært offensiv innvandrervennlig aksjon som konkret
tilbakeviser særlig den <forståelige» fremmedskepsisen? Hvis ikke
dere vil gjøre noe ekstra, er ikke

det et bevis på at heller ikke dere
tør ta belastninga ved å bekjempe
den menneskeforaktelige innvandrerskepsisen av redsel for d miste
velgere?
- Jeg ser ikke på dette som et
spørsmål om å våge å ta belastninger. Men en enkelt aksjon
er ikke nok her, og slett ikke en
aksjon som eventuelt inngår
som en del av en valgkamp.
Skal man komme fremmedfrykten til livs, er det påkrevet
med langsiktig politisk og
holdningsskapende arbeid. Jeg
mener faktisk det KrF har stått
for, og står for, er en del av dette.
-Vil KrF gå ut i valgkampen åkre-

ve at Norge skal ta imot minst 20
000 flere flyktninger og asylsøkere
i året?
- Jeg ser ikke noe poeng i å tallfeste dette. Problemet er ikke
først og fremst antallet som tas
imot eller avvises, men holdningen norske myndigheter
har til mennesker i nød. KrF
vedtok ein resolusjon på sitt
landsstyremøte 10. august der
vi krever at Norge skal ta imot
langt fler flyktninger enn det
regjeringen legger opp til.

-Tror du de som er opptatt av å bekjempe rasismen mener at KrF er
et troverdig alternativ?
- Ja, det tror jeg. KrF har profilert seg sterkt i spørsmål som
gjelder internasjonal rettferdighet. Å bekjempe rasisme og
ta imot flyktninger går hånd i
hånd med hjelp i nærområdene og utvikling i den fattige
verden.

SOS Rasisme
Postboks 297
5501 Haugesund
Tlf/faks 52 7121 75

ASISME
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VALGKAMR

Skryteliste til kommunevalgkampen

RVs forslag i Stortinget
Barnehage:
• Mot kristen formålsparagraf
i barnehagen (bare RV og
fridemokratene gikk mot
kristen formålsparagraf. SV
gikk inn for barnehage
bygd på grwmleggende
kristne og humanistiske
verdier)
• For gratis barnehage for alle
barn. Subsidiært støtta
RV et forslag fra SV om at
kommunene skal ha plikt
til å bygge ut plasser for
full dekning.
• For rett til til fri barnehageplass for funksjonshemma barn (bare RV stemte
for).
• For krav til førskolelærerutdanna personell også i
nattåpne barnehager (bare RV stemte for).
• For lovfesting av minimumskrav for bemannings- og arealnormer i
barnehagene.
• For å utvide barnehagenes
åpningstid slik at alle foreldre kan benytte seg av
tilbudet (bare RV stemte
for).
• For å fjerne betegnelsen «familiebarnehage» for å
unngå at det på feilaktig
vis blir gitt inntrykk av at
slike
barnetilsynsordninger er barnehage (bare
RV stemte for).
• Krav til regjeringa om å snarest legge fram en plan
for utdanning av førskolelærere som samsvarer
med målet om full barnehagedekning
(vedtatt
med støtte fra Sp, H, Kr.F
og SV).
• Øke driftstilskuddet til barnehagene slik at barnehageplassene blir gratis.
• Øke stimuleringstiltakene
slik at offentlig barneha-

ger bygges ut til 80% dekning over en 5 årsperiode.
• Bevare småbarnsplassene i
barnehagene og bemanningen på småbarnsavdelingene.

•

Skole:
• Mot skole for 6-åringer
• For øremerka statstilskudd
til skolen
• For lovfesta rett til morsmålsundervisning for tospråklige minoritetselever
(ikke behandlet ennå)
• For å sikre hørselhemmede
førskolebarns rett til opplæring i tegnspråk som førstespråk.
• Økt øremerket overføring
til grunnskolen:
400 millioner til datautstyr til
bruk for elever.
250 millioner til generelle
styrkingstiltak for å høyne
den materielle standarden
• 7 millioner til utvikling av
informasjonsteknologi og
etterutdanning i data for
lærere.
• Utbygging av fritidshjem til
alle grunnskolebarn i 1. - 3.
klasse over en periode på
to år.
650 millioner øremerkes for
utbygging i 1995.
• Bedt Regjeringa snarest mulig iverksette statlige støtteordninger for å forbedre inneklimaet i skolen .
• Bedt Regjeringa utarbeide
binqende1 nasjonaJe qiinstestandarder for spesialundervisninga i grunnskolen
• Bedt Regjeringa sørge for at
kommunene følger opp de
fastsatte minstestandarder
for fremmedspråklige elevers morsmålsopplæring og
ekstra norskopplæring.
• Gratis skolefritidshjem. 1
milliard bevilges til dek-

•

•

•

•

•
•

ning av dagens foreldrebetaling.
100% statstilskudd til tospråklig
undervisning,
norsk som andrespråk og
morsmålsundervisning etter satser som tilsvarer
kommunenes reelle utgifter.
Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet
skal fordele pengene til fylkeskommunene øremerket
til videregående skoler.
Dette skal ikke inngå i rammeoverføring som nå.
Øke overføringene til videregående skoler for å avskaffe kjøp og salg av skoleplasser slik at elevene sikres skoleplass uavhengig
av hjemfylkets økonomi. (I
dag koster en gjesteelevplass 56 000 kr.)
Ekstratilskuddet til fylkeskommunale videregående
skoler økes for å gi plass til
søkere som står uten tilbud
høsten 1995. (Høsten 1994
stod 19 400 elever uten tilbud)
Bedre tilbud om morsmålsundervisning og norsk som
andrespråk i vid eregående,
økes med 21 millioner
Be Regjeringa stoppe
Reform 94
Bedt Regjeringa sørge for at
videregående skoler får
nok penger slik at yrkesfaglige klasser ikke må slås
sammen i timer med allmenne fag.

Trygd/sosial:
• Lovendring som tar fra
kommunene retten til å
konfiskere sosialhjelpsmottakeres skattepenger (vedtatt)
• Foreslått lovendring som
stopper bruk av matlapper

på sosialkontorene (foreløpig ikke behandlet)
• Bedt Regjeringa utrede en
ombudsordning for brukere
av offentlige støtteordninger - et Rettferdighetsombud.
• Forslag om rett til arbeidsledighetstrygd uten tidsbegrensning, økning av dagpengesatsene til 90% av tidligere inntekt for inntekter
under 6G og regelforbedringer for deltidsarbeidsløse (foreløpig ikke behandlet)
• 5% økning av barnetrygdsatsene. Barnetrygd utbetales til fylte 18 år
• 20% økning i trygda for minstepensjonister med uføretrygd.
• 20% økning i trygda for minstepensjonister med alderstrygd
• 20% økning i overgangsstønaden for eneforsørgere.

Kommuneøkonomi:
• For å sikre kommunene
nødvendig kompensasjon
for utgiftene til reform -97
(6-åringer
i
skolen).
Investeringstilskuddet økes
til 100 000 pr. 6 åring
• For gjeldssanering av kommunal gjeld i Husbanken og
Kommuna lbank en.
Gjeldssanering bør bl.a. omfatte gjeld knytta til barnehagebygging og miljøinvesteringer
• For at den enkelte kommune
skal sikres et minstebeløp i
fri inntekt på kr. 16 000
• For at den kommunale skattøren utenom Oslo skal være 13,5%
• Øking i statlig overføring til
kommunene, økte rammer
og økte øremerkede tilskudd med 9 milliarder kroner

Samferdsel:
• 1 milliard til tiltak for kollektive transportmidler i storbyene.

Miljø/energi:
• Redusere oljeinvesteringene
• Staten må bruke forkjøpsrett dersom utenlandske selskap forsøker å kjøpe seg
inn i norske kraftverk.

Boligspørsmål/Byfornyelse
• Utvide reglene for tildeling
av bostøtte
• Økte bevilgninger til byfornyelsen, tilskudd til forsømt vedlikehold til beboerne, ikke til private gårdeiere og entreprenører
• Renta i Husbanken setter til
4% for lån etter 1.1.1984,
6% for lån innvilget før
1.1.1984.

6-timersdag/kvinnelønn:
• 200 millioner til forsøk med
6-timers normalarbeidsdag
med full lønnskompensasjon.
• Bedt Regjeringa starte omfattende forsøk som omfatter alle fylker og bransjer innen private, statlige og
kommunale virksomheter.
Statlige tilskudd til virkelige merutgifter, etter at det
er tatt hensyn til lavere sjukefravær, økt produktivitet
mm.
• Heving av kvinnelønna:
• 1,1 milliard til heving av
minstelønna i stat og kommune til lønnstrinn 15 (158
OOOkr)
• 1 milliard til å minske lønns-

gapet mellom meim og
kvinner, til lønnsheving i
typiske kvinneyrker som
hjelpepleiere, barnehageassistenter, reinholdere!, sjukepleiere, førskolelærere,
grunnskolelærere mm

EU:
• Nei til all EU-tilpasning og
alle bevilgninger som har
med EU å gjøre

Eldre/funksjonshemmede:
• Ingen bevilgning til frivillighetssentraler. Pengene overføres til støtte til frivillige organisasjoner i regi av eldre
og funksjonshemmede og til
likemannsarbeid
• Opprette eldreombud med
særlig ansvar for å fremme
de eldres ·interesser i samfunnet og sikre at deres behov og rettigheter blir ivaretatt.
• Økt støtte til likemannsarbeid og ordninger med peronlige assistenter for funksjonshemmede. Økt støtte
til funksjonshemmedes oranisasjoner.
• Bort med egenandel for
hjemmesykepleie. Ingen økning i egenandel for kortidsopphold på institusjon.
Styrking av eldreomsorg og
psykiatrisk omsorg.
• Bedt Regjeringa avvikle ord-

-ningen med egenandeler for
hjemmebaserte tjenester og i
hjemmesykepleien
• Bedt Regjeringa legge fram
plan for nedbygging av
egenbetalingsordningene
for helse- og sosialtjenester.
• Innstramningene i retten til
uførepensjon fra 1991 oppheves.

Om kommunenesøkonomi
RVs AU vedtok 1/8 følgende:
I sommer er forslaget om å gi
kommunene fri beskatningsrett lansert på ny.
Forslaget - som har fått støtte
fra ulike hold - bør bli en viktig
debatt i kommunevalgkampen. Det mest brukte argumentet for fri beskatningsrett
er at dette vil gi kommunene
større mulighet til sjølbestemmelse. Rød Valgallianse er ikke enig i dette, og går imot ei

slik endring i skattelovgivinga.
Kommunenes største problem
- og det viktigste hinderet for
sjølbestemmelsesretten - er
den skrale økonomien i kommune-Norge. Uten penger kan
ikke kommunene utføre lovpålagte oppgaver eller sette inn
ressurser til drift av ikke-lovpålagte tiltak. De kommunene
som har oppsamlede underskudd og gjeld er tvunget til å
foreta kutt i tjeneste. I stedet
for å være organer med sjølbestemmelsesrett, er kommune-

styrene redusert til rene nedskjæringsinstrumenter
for
statsapparatet og regjeringa
sentralt.
Det er flere måter å løse dette
problemet på. Den ene er å lesse byrdene over på vanlige arbeidsfolk og pensjonister ved å
øke personbeskatninga og avgiftene i kommunen (rikfolk
betaler ikke skatt). Fri beskatningsrett for kommunene stimulerer til den måten å løse
kommune-Norges økonomis-

ke problemer på. Den andre
måten er å øke overføringene
fra staten til kommunesektoren
betraktelig.
Rød
Valgallianse støtter denne måten å løse problemet på.
For d et første har staten gjennom de siste årene opparbeidet seg enorme pengereserver.
Statsformuen er nå p å 255 milliarder kroner.100-110 av disse
milliardene er rene bankinnskudd og kan tas ut kontant på
dagen! I løpet av 1995 vil stats-

formuen øke med ytterligere
11 milliarder (iflg. revidert nasjonalbudsjett 1995). Aldri tidligere har det vært mer å hente
for kommunene hos staten enn
akkurat nå. Statens enorme reserver taler mot at kommunene skal løse sine økonomiske
problemer ved å øke personbeskatningen lokalt.
For det andre vil ei ordning
med fri beskatningsrett føre til
ulikheter kommunene imellom. Langt de fleste kommunene vil la seg friste til å sette

opp skattene. Men det fins noen få rike kommuner som vil
kunne sette ned skattene.
Disse kommunene vil igjen
kunne dra til seg flere rikfolk
som stort sett løser sine udekkede behov gjennom private
løsninger. Arbeidsfolk og vanlige pensjonister vil bli stengt
ute fra disse kommunene bl.a.
som følge av høge boligpriser
og avhengighet av et godt utbygd kommunalt tilbud. Dette
er ei utvikling som RV ikke ønsker.

--------------------------------------------------------------------------------Kjøp aksjer i Klassekampen!
For 1000 kroner kan du bli medeier i Klassekampen. Det kan også partilag, fagforeninger, miljø- og
kvinneorganisasjoner m.m.

Vennligst send informasjonshefte med muligheter for aksjetegning i Klassekampen AS til:

Navn·......................................................................................................... .
2000 aksjer vil bli lagt ut til salg for kr 1000,- pr stk. Aksjeutvidelsen skjer primært for å styrke det
økonomiske fundamentet til avisa, men også for å skaffe midler til nye forbedringer. Vi ønsker også et breiere eiergrwmlag for avisa. Vi vil at du skal være med som eier! Etter aksjeutvidelsen vil
det være 22 000 aksjer i avisa.

Adresse· ..................................................................................................... .
Postnr ..................................... Sted· ........................................................ .
Slippen sendes til:

Lørdag 26. august vil tegningsinnbydelsen og grundig informasjon om aksjesalget stå i
Klassekampen. Dersom du er interessert i å kjøpe aksjer, kan du også få informasjonen direkte tilsendt.
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KRIGEN I EUROPA

Krigen i Europa

RVs siste vedtak om Balkan
RVs AU fattet 7. august følgende vedtak om situasjonen på Balkan, blant annet under prtess
av påsdxtander i Klassekampen om «handlingslammelse».
1. Kroatia har gått inn i Krajina. Denne gangen
er det serbisk sivilbefolkning som drives på
flukt, slik bosniske muslimer er blitt det før i
sommer. USA støtter den kroatiske krigføringa . Tudjmanregimet i Kroatia har hele tida
støtta seg på Tyskland. Når det nå får en mild
irettesettelse fra tysk side, så er ikke dette noe
annet enn spill for galleriet.

2. I Norge har partiledere som Solheim og
Dørum tatt til orde for at stormaktene må løse
problemene på Balkan gjennom sterk militær
opptrapping. Den siste utviklinga avslører dette som ansvarsløs populisme. Spillet til de im-

perialistiske stormaktene er en medvirkende
årsak til problemene - ikke løsninga. Den militære opptrappinga øker faren for en storkrig
mellom Serbia og Kroatia - og til sjuende og sist
for en krig hvor stormakter går inn på hver sin
side.
3. RVs linje i forhold til konfliktene i det tidligere Jugoslavia er:
1) Å avsløre de imperialistiske stormaktenes
spill for å øke innflytelsen sin på Balkan.
2) Motstand mot all sjåvinisme og etnisk rensing.
3) Støtte rettighetene til de nasjonale minoritetene - og de forfulgte sivilbefolkningene - i alle
deler av det tidligere Jugoslavia. Støtte til
fredsbevegelsen i det tidligere Jugoslavia.
4) Opptrapping av den humanitær støtten.
Hjelp til gjenoppbygning.
5) En mer åpen flyktningepolitikk. Øke antallet

kvoteflyktninger. Visumplikten oppheves. Gi
oppholdstillatelse til kosovo-albanere.
6) Støtte til de kreftene i Bosnia som fortsatt arbeider for en fleretnisk, flerkulturell og flerreligiøs stat. Her er internasjonal arbeidersolidaritet spesielt viktig. Odda Samorg har startet en
solidaritetsaksjon for gruvearbeiderforeningen
i det fleretniske Tuzla. Dette kan være et eksempel for andre fagforeninger.
4. RV er mot FN-opptrapping i NATO-regi - og
mot å sende norske soldater til en sk. «fredsopprettende» styrke. De såkalte sikre sonene
har underbygd politikken med etnisk oppdeling - og har gitt den muslimske sivilbefolkningen falsk «trygghet». Likevel vil en full tilbaketrekking fra FNs side nå, kunne føre til enda større lidelser. Det må sikres nødvendig defensivt militært forsvar av FNs humanitære arbeid.

Start støttearbeid for Balkan!
RVs landsstyre vedtok i mars
1993 følgende:
1. Utviklinga på Balkan siden
oppløsningen av Jugoslavia
har stadig blitt mer alvorlig og
brutal. Det er i dag fare for at
krigen kan spre seg fra dagens
krigsområder til andre deler
av Balkan. Den politiske labile
situasjonen i Øst-Europa øker
faren for at konflikten også kan
få et større omfang. I en slik situasjon i Øst-Europa øker faren for at konflikten også kan
få et større omfang. I en slik situasjon vil EF og andre stor-

makter trekkes inn i konflikten
i økende grad og faren for en
storkrig kan true Europa.
2. Folkene i det tidligere
Jugoslavia utsettes i dag for
store lidelser. 2 millioner mennesker er på flukt.
Det er nå økende behov for å
komme i gang med et aktivt
politisk stø ttearbeid for folkene i området og mot krigsutviklingen. Den kompliserte
borgerkrigssituasjonen
gjør
imidlertid støttearbeid vanskelig.
3. RVs landsstyre ser det i dag
som en viktig oppgave å bidra

til at det bygges opp en tverrpolitisk «Solidaritetskomite for
folkene på Balkan». Det første
målet er å få i gang en initiativkomite som kan drive propagandaarbeid og forberede en
større konferanse først på oktober.

Plattform Balkan støttearbeid
1. Krigen i det tidligere
Jugoslavia er en reaksjonær
krig.
Den er drevet fram av nasjonalsjåvinistiske krefter innen-

Tvilen dominerer i RV
RVs partisekretær Finn Olav
Rolijordet mener at det er den
interne tvilen innad i RV som
er årsaken til at det ikke er
op pretta noen solidaritetskomiteer for Balkan. Det er usikkerheten som preger RV i
denne saka, sier han.

- Våre meninger er såpass
sprikende i alle retninger at
noe organisatorisk støttearbeid i tråd med våre gode tradisjoner fra 70-åra ikke er mulig å få til nå.

1993 er følgende:
• Lokalt kan RV være med på
å presse Norge til å ta imot
flere flyktninger ved at kommunene sjøl sier at de er klare
til å ta imot.

- Det vi kan gjøre for å følge
opp «plattform-vedtake t» fra

• Det multietniske Tuzla er
det beste og mest kjente ek-

for det tidligere Jugoslavia, i
første rekke Serbia og Kroatia,
oppildnet av stormaktsinnblanding.
2. Antikrigsbevegelsen i alle
leire må få full støtte og trekkes fram i lyset.
Solidariteten m ed folkene i det
tidligere Jugoslavia kan ikke
bygges på å ta parti for den ene
eller andre part som står for etnisk rensing og undertrykking
av andre nasjonaliteter. Den
må støtte opp om den demokratiske opposisjonen mot krigen som finnes i alle deler av
sempelet på at det finnes ei
anna linje enn å støtte ulike
fascistiske regjeringer i eksJugoslavia. Her framstår konvoyen
Hardanger-Bosnia
(som er en del av de internasjonale arbeiderkonvoiene til
Tuzla) som et flo tt eksempel
på hvordan solidaritet kan
gjøres i praksis. RV-laga burde se på om det finnes m uligheter til å bli med/utvide dette engasjementet til andre deler av landet.

5. - Landsstyret i RV gikk i mars 1993 inn for
opphevelse av våpenboikotten mot Bosnia - og
har siden stemt for dette i Stortinget. Etter splittelsen av Jugoslavia var regjeringsstyrkene i
Bosnia mye svakere militært enn serberne og
kroatene. Siden har regimet fått mye våpen til
tross for boikotten. Likevel har Karadzics styrker vært i stand til å gjennomføre bestialske
handlinger mot sivilbefolkningen i Screbenica
og Zepa. Etter den pågående kroatisk-bosniske
offensiven er det så mye usikkert mht. det videre utviklingsforløp og styrkeforhold, at dette
ikke tidspunktet for å oppheve boikotten. Dette
må vurderes på nytt seinere.
6. RV krever at henvendelsen til Norge om å
sende 200-250 soldater til Bosnia, som er til behandling i den utvidede utenrikskomiteen i
dag må avgjøres i åpent plenumsmøte i
Stortinget.

det tidligere Jugoslavia, synliggjøre hva den står for og drive praktisk og politisk støttearbeid.
3. De nasjonale rettighetene til
alle nasjonene i området må respekteres.
Nasjonal undertrykking og
overgrep mot minoriteter og
annerledes troende, må fordømmes, uansett hvilken side
det kommer fra.
Folket i Kosova må sjøl få bestemme hvilken status området skal ha, samtidig som de
respekterer andre folkegruppers legitime interesser.
4. Nei til all innblanding som
fremmer stormaktsinteresser;
enten det skjer i EF, NATO eller FN-regi, eller direkte.
Politisk og humanitær innsats
må bygge på likeverdig behandling av partene og hjelp

til dem som blir utsatt for overgrep - ikke som støtte til noen
av de nasjonalsjåvinistiske
partene i konflikten. Boykotten
av Serbia, Montenegro og
Bosnia er ulikeverdige og konfliktfremmende og rammer i
første rekke folket og antikrigskreftene. Den må derfor
oppheves.
All væpnet intervensjon i konflikten må avvises, inkludert
innføring av flyforbudssoner
og marineblokader. Ingen norske soldater til såkalt «fredsopprettende, humani tære» intervensjoner. Vaktstyrker må
operere innenfor det mandatet
som i dag gjelder for FNs
fredsbevarende styrker.
5. Norge må ta imot alle flyktninger som ønsker å komme
hit. Stans planene om hjemsending av kosova-albanere.

Har vi ressursene?- Dette er et 2,5 år gammelt vedtak som vi ikke
u ten videre kan legge til grunn i dag.
Vi må på nytt analyse politikken og vurdere våre
ressurser før vi kan bestemme oss for hva vi kan
gjøre, mener Jorun Folkvord, leder i Rød
Ungdom.

Våpenembargoen mot Bosnia
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Det ser ut til å være uenigheter
også i RV om dette spørsmålet.
Fra standpunktet om at RV var
imot sanksjonene mot restJugoslavia i sin helhet (som det
vel var enstemmig? landsstyrevedtak på i 1993) er det nå
flere som hever sin røst for at
RV skal gå inn for en ensidig
oppheving av våpenembargoen mot Bosnia, mens sanksjonene mot Serbia skal fortsette
med minst uforminska kraft.
Etter mitt syn er dette å gå rett
i garnet til stormaktene og bli
en medløper for den intervensjonspolitikken de driver. La
seg bruke i splitt og hersk-spillet, som logisk fører til
«Solheim-politikk» hvis en løper linen ut.
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Stormaktsinnblandinga har fra
første stund bare forverra situasjonen og spilt korta opp i
hendene på nasjonalsjåvinistene i alle leire.
Det eneste anti-imperialistiske
standpunktet nå er også å kreve at ALLE sanksjonene skal
oppheves. En ensidig favorisering av en av partene vil bare
forverre situasjonen.
Er det egentlig OK med norske
kampstyrker nedover, dersom
de «bare» skal brukes for å
trekke FN-personell ut i en krisesituasjon? Jeg mener NEI.
Hovedplottet med NATOkontingenten på 50-60000
mann vil være en opptrapping
av den militære innblandinga
til stormaktene. Det er grun-

nen til at vi bør gå imot hele
konseptet i seg sjøl, ikke akseptere de premissene de prøver å få lagt. Dersom en uttrekking av FN-personellet skulle
komme på tale, ville det skje
mest smertefritt og med minst
skadevirkninger UTEN å sende inn kampsoldater. Det som
trengs vil være å forsterke
transport- og sambandskapasitet o.l.
Hvorfor skal vi ta NATO-generalene og vestlige statsledere på ordet, når de kommer
med sine påstander om hva
som er nødvendig? Når vi i tillegg ser på hva de har stelt i
stand til nå der nede?

A rnljot Ask
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Riktig
vedtak
Slik som situasjonen er i RV er
Jørn Magdahls linje for dialog
med partier som er tilslutta
den 4. internasjonale korrekt.
Om nå stalinistiske og maoistiske partier også skulle tillyse
verdenskongresser, ville det
være korrekt av RV å sende observatører/ gjester dit. Alle retninger undergår nå et hamskifte som det for RV gjelder å være korrekt informert om og også gi sitt bidrag til skal utvikles
i riktig og positiv retning.
Det blir en håpløs internasjoav
nal
praksis
Steinsholt/MolløChristensens posisjon: «RV
som parti har ingen plass på
slike samlinger. » Hvor skal
man da reise og hvem skal
man snakke med? RV bør være
overalt hvor det internasjonalt
skjer noe viktig og Opprør bør
offentliggjøre erklæringer og
program fra ulike retninger
slik at RVs nye generasjon får
anledning til selv å vurdere
vilke program de finner fornuftig. At en eldre generasjon
hovedsakelig skolert i maoisme skulle blokkere for en dialog med trotskister, er på grensen til det komiske i 1995.
Boye Ullmann er naturligvis
også forferde t over at RV skulle sende en observatør til verdenskongressen i Belgia og

skriver: «For eksempel, hvis
Komintern for tsatt hadde eksistert og gitt støtte til Stalin,
ville nok Jørn Magdahl eller
andre ha betenkt seg på å delta
på deres kongress!»
Det er ålreit med hypoteser,
men da bør de ha et skjær av
logikk i seg. Det hersker ingen
historisk dissens om at
Komintern på slutten av 20-tallet ble overtatt av Stalins fraksom
forvandlet
sjon
Komintern til et redskap for
Sovjets utenrikspolitikk med
katastrofale følger både i Kina
og i Tyskland. Når Josef Stalin
oppløste Komintern i juni 1943
var det nettopp for å utbygge
Sovjets posisjon blant stormaktene og ikke for å fremme noen
revolusjon verken i Hellas og
Italia, som befant seg i revolusjonære situasjoner i 1944-47.
Det tyske kommunistpartiet
ble på Hernerkonferansen i
1948 uten partidiskusjon beordret til å skifte navn til
«Tysklands
sosialistiske
Folkeparti».
Hvor lang tid skal det gå før de
gamle maoistene skal komme
på sporet av den erkjennelse at
det var Josef Stalin som rev
Lenins Komintern i filler?
De gamle maoistene må gjerne
holde på med sine fobier, men
da må de også skjønne at hvis
de tviholder på falske historiske og ideologiske forestillinger, kommer toget til å kjøre fra
dem hvis de ikke tar seg på tak
og kvitter seg med fordommer
og uvitenhet. De eneste som

tenker slik i Norge i dag er de
absolutt eldste gjenlevende i
NKP og det er selvsagt en mulig alliansepartner.
Helt til slutt: kan Boye
Ullmann redegjøre for hvor i
Trotskys samlede verker han
skulle gå imot leninismens (og
AKPs) syn på det nasjonale
spørsmål?

Jan Hårstad

Trotskistene bærer derfor et
stort ansvar for det franske ja
til Maastricht og for at EUmaskineriet kunne fortsette å
trampe på folk uforstyrret. Slik
blir det når man tukler med
det nasjonale spørsmålet.
I diskusjonen om RV sitt forhold til trotskistene er det derfor ikke så særlig relevant å
trekke fram et valgresultat. Det
er mer relevant å trekke fram
hva de står for å vurdere om
dette er forenlig med RVs prinsipprogram.

Daniel Ducrocq
Flaktveit.

Ikkemot EU
«Når en trotskistisk presidentkandidat i Frankrike får 1,6
millioner stemmer og over 5 %
oppslutning, bør vi begynne å
interesse oss for grunnen til
det», sier Jørn Magdahl til
Opprør nr 5/95.
Det er verdt å nevne at ved folkeavstemningen om Maastricht-avtalen i Frankrike har
trotskistene ikke appellert til å
stemme nei, de har appellert til
å la være å stemme. Når man
vet at det manglet kun 1 prosent for at det skulle bli nei til
Maastricht, forstår man hvilket
feilgrep trotskistene har gjort i
denne saken.
Tenk om de hadde appellert til
å stemme nei! Tenk om de hadde kaste t sine 5 prosent p å valgets vektskål!

Utmeldt i protest

AKPstøtterimperialismen
Arnljot Asks innlegg i Opprør
nr 4/95 er et tragisk eksempel
på hvordan dogmatiske reflekser hos deler av venstresida i
bosniaspørsmålet har leda
dem til full støtte til imperialismen. For alle som ikke lar seg
lure av de europeiske og nordamerikanske ledernes retorikk,
men ser på hvordan de ledende imperialistiske maktene

konkret har oppført seg de siste åra, er det åpenbart at imperialismen som helhet står fullt
og helt bak de serbiske ledernes storserbiske planer.
Å peke på det ene eller andre
landets «anerkjennelse» av
Slovenia, Kroatia eller Bosnia
som bevis på det motsatte, er
ikke holdbart. Må en virkelig
være nødt for å påpeke at en
diplomatisk «anerkjennelse»
ikke er en støtte om det kombineres med å opprettholde en
våpenembargo mot de landa
som blir anerkjent?
FNs våpenembargo mot eksJugoslavia som ble innført høsten 1991 med støtte fra alle
stormakter
inklusive
Tyskland! - tjente ensidig den
velbevæpna serbiske hæren.
Når krigen i Bosnia blei innleda i april 1992 avgjorde FN at
embargoen også skulle gjelde
for Bosnia. På denne måten har
den ødeleggende serbiske
overlegenheten på slagmarka
blitt forsterka. Det er først i
den siste tida, når Bosnia til
tross for våpenembargoen har
lyktes i å få en del våpen, særlig fra de muslimske landa,
som den ødeleggende serbiske
overlegenheten delvis er blitt
modifisert.
Våpenembargoen har seinere
blitt kombinert med andre tiltak. FN-troppene i såvel
Bosnia som Kroatia har i de
siste åra fungert som de facto
garantier for de serbiske erobringene, noe som har ført til
at de i Kroatia på folkemunne

går
under
navnet
«Serbprofor». Ved forskjellige
tilfeller - som i Srebrenica har FN ensidig avvæpna de
bosniske regjeringsstyrkene,
men ikke gjort noe forsøk på å
avvæpne serberne. De såkalte
sanksjonene mot Serbia kompenserer ikke ikke for denne
proserbiske politikken på noen
måte. Truverdige observatører
har gang på gang påvist ~t
grensene til Serbia, og mellom
Serbia og de bosniskserbiske
områdene, lekker som en sil.
Den europeiske imperialismen
har gjort alt som er mulig for å
støtte de storserbiske planene.
På sett og vis utgjør Bosnia den
europeiske
imperialismens
Vietnam, med den eneste forskjellen at de europeiske imperialistene ikke har egne krigførende tropper på plass, men i
stedet benytter seg av de serbiske nazi-stalinistene som
redskap for sine skitne formål.
Å ikke støtte Bosnia i dag er
som ikke å støtte FNL under
Vietnamkrigen. AKPs posisjon
i dag kan best sammenliknes
med dem som var «nøytrale»
under Vietnamkrigen og dermed objektivt kom til å støtte
USA-imperialismen.

Erik R odenborg,
medlem av
Sosialistiska Partiet i
Sverige
Oversatt fra svensk av red.

Bli medeier
i Klassekampen!
Lørdag 26. august kommer det en større presentasjon om aksjeutvidelsen av
Klassekampen.
Alt n å kan det sies at aksjene, pålydende kr 2,50, blir lagt ut til salg til en pris til
kr 1 000 pr aksje.
Antall aksjer som skal utvides er 5 000, fra 50 000 til 55 000.
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Penger til lokalvalgkampen
Fire tidligere RV-medlemmer i Sarpsborg og Fredriks tad. Fra venstre Hilde Nesøen, Jan Robertsen,
Tormod Tunby og og Edmund Berg. - Når melder de seg inn igjen?
Fire mangeårige medlemmer
av RV i Sarpsborg og
Fredrikstad, og som fortsatt
støtter RVs politikk, har meld t
seg ut i protest mot den behandlingsmåten det har vært
internt i RV. Hilde Nesøen i
Fredrikstad, en av de u tmeldte, mener at RV med behandlingsmåten i RV har oversett
egen organisasjon og opptrådt
udemokratisk.
Fredrikstad hadde to (betalende) RV-medlemmer. Disse
kom til at det ikke var mulig å
stille liste i Fredrikstad i år. De
og deres omland følte at det
trengtes en ny giv lokalt både i
politikken og blant medlemmer og sympatisører før det
var mulig å gå ut med et tilbud
å stemme på RV-lista. Dette
meldte de videre sen tralt.
Både Hilde Nesøen og Tormod
Tunby som RV-medlemmer,
og AKPere, reagerte derfor
veldig sterkt p å at det i Moss
over hodet på dem ble for-

handlet med Fredrikstad NKP
om listestilling i Fredrikstad.
Ikke en gang styremedlemmer
i Østfold RV, men medlemmer
av Moss RV forhandlet på vegne av RV, hevder de. Det er jo
brudd på klare lovregler, mener de.
Som RV-medlemmer hevder
de at de ble orientert om utviklinga om hva som skjedde
gjennom
NKP-laget
i
Fredrikstad. Det at RVs sentrale ledelse har godtatt denne
framgangsmåten er de svært
oppbrakt over. Det som gjør at
de reagerer ekstra hardt på
denne framgangsmåten, er at
de mener å kjenne igjen et udemokratisk mønster fra RV-ledelsen både i fylket og sentralt.
Det de tenker på er framgangsmåten når det ble bestemt
hvem som skulle stå øverst på
RV-lista i Østfold i sin tid, og
vedtaket om at Fylkeslistene
for miljø og solidaritet skulle
erstatte RV-lista.

De understreker at de ikke har
noe imot samarbeid med NKP
eller andre krefter på venstresida. Deres poeng er at et slikt
samarbeid skal komme som en
følge etter vedtak om felles politikk. De hevder at RV-lista i
Fredrikstad nå har få tt godkjenning på å framstå som et
fellesprosjekt mellom NKP og
RV, og a t NKPerne og deres
sympatisører på lista skal ha
fått tillatelse til å profilere seg
som NKPere i RV-sammenheng.
På dette grunnlaget ville de
overhodet ikke stå på RV-lista
i Fredrikstad. For å slippe å stå
på RV-lista i Fredrikstad, så de
ingen annen utveg enn å melde seg inn i SV. Men dette er
bare et kortvarig forhold, understreker de. De håp er p å å
k unne melde seg inn i RV igjen
så snart som mulig. Men det er
avhengig av at RV kommer
dem i møte med sjølkritikk
over fram gangsm åten, sier de.

Valgkamplotteri 1995
Lodd sotn selger seg sjøl!
Lagene har også i år en enestående sjanse til å spe p å valgkampkassa
gjennom loddsalg. Loddene er forhåndstrukket som i 1993. De fem
første gevinstene er reiser, de 195 følgende gevinster varierer mellom
friluftsutstyr, kunst, smykker, tekstiler, bøker og t-trøyer. Med så attraktive premier bør loddene nesten selge seg sjøl.
Hvert lodd selges for kr 20,-. Antall lodd er 20.000. Laget beholder kr
14,-pr. lodd til egen valgkamp . Loddene bestilles hos RV,
Osterh aus'gate 27, 0183 Oslo eller på faks 22 98 90 55.
RV sentralt tar bare kr 6,- pr. lodd til dekning av utgiftene. Kr. 6,- p r.
bestilt lodd må være betalt før vi sender loddene.
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Stortingsgruppa tok saka -følger kommunegruppene opp?

Kommunalt tjuveri

Ulovlig beslag i skattepenga
Et enstemmig Storting vedtok i desember 1991 å endre sosialhjelpslova og gi kommunene rett til å legge
beslag i tilbakebetalte skattepenger. I sosialtjenestelovas § 5-10 stod
det skrevet « . . . kan det kreves refusjon ... » . Denne muligheten ble
av svært mange kommuner, kanskje alle, tolket som om det sto « ...
skal det automatisk kreves refusjon av ... », for det var slik det ble
praktisert. Systematisk fikk sosialhjelpsmottakere over hele landet i
1994 inndratt av kommunens sosialkontor de skattepenga for 1993
som de hadde til gode, sjøl om de
ikke lenger mottok sosialhjelp.

Av Ove Bengt Berg
Dette førte til stor pågang til kemnerne rundt
om i landet, der folk etterlyste de skattepenga
de hadde til gode. I Oslo mottok kemneren 2300 telefoner daglig fra folk som lurte på hvor
det blei av skattepenga.

Saksbehandlingsfeil
I kommuner som Oslo, Tromsø og Drammen
har sosialkontorene lagt til grunn at lovendringa fra 1991 gir dem mulighet til å kreve
inn skattepenga til sosialhjelpsmottakerne automatisk. Disse og flere andre kommuner har
sjølsagt handla i samsvar med dette. Men hjelp
etter sosialtjenestelova er en individuell ytelse
som gis etter en konkret vurdering av den enkelts behov for hjelp. Byråsjef i sosialdepartementet, Karl Rotmo, uttalte i juli 1994 til
Aftenposten at «kommunene har gått langt ut
over det de har lovhjemmel til, og vi vil forsøke å rydde opp i misforståelsene.»

Individuelle vedtak nødvendig
I et brev til Bærum kommune i september 1994
skriver Datatilsynet «det kan således legges til
grunn at ett vedtak med gyldighet for alle klienter og som innebærer at det skal kreves refusjon av samtlige uten en konkret vurdering,
neppe kan være lovlig og kan være uforenlig
med sosialtjenestelovens intensjon om individuell behandling.» Det er altså i strid med sosialtjenestelova å sende over ei dataliste med
sosialhjelpsmottakerere til kemneren, og så be
dette kontoret legge beslag i skattepenga. Det

Raud Valallianse

må fattes individuelle vedtak, konkrete vedtak
for hver enkelt stønadsmottaker. Og dette gjelder vel og merke også etter lovendringa i 1991.

Innkreving
Datatilsynet legger til at når det gjelder innkrevingsmetoden, at «siden krav og motkrav ikke
stammer fra samme rettsforhold, kan motregning som hovedregel ikke benyttes.»

Riktig framgangsmåte

sittende igjen med mye overskuddsinformasjon. Sosialregistre regnes som meget følsomme opplysninger, og koblingen er et klart
brudd på sosialtjenestelovens paragraf 8-8»
(om taushetsplikt).

Oslo tok 35 millioner
Oslo kommune. klarte på denne lovstridige
måten å inndrive 35 millioner kroner fra Oslos
sosialhjelpsmottakere, Oslos fattigste. I det
året Oslo hadde et netto driftsresultat på 2 705
millioner kroner, under ledelse av et «arbeiderbyråd». Tromsø kommune tok 2 millioner
kroner. Mens Kristiansand fant det riktig å gi
«avkall på» 2 millioner kroner for å ikke bryte
lova.

En av de kommunene som gikk riktig fram,
var Asker. Der sa sosialsjefen at de ikke bare
kunne forsyne seg av folks skattepenger. De
gjorde
individuelle
vurderinger.
Sosialhjelpsmottakerne blei orientert og innkalt
til
diskusjon
av situasjonen.
Først etter denne
prosedyAlle RV-lag bør undersøke hva som har skjed d i egen
ren vurkommune.
d e r t e
•
H vor m ye av skattepenga blei trekt inn i 1994?
Asker
• Blei den nå oppheva loven praktisert riktig, med inkommune om de
dividuelle behandling?
skulle
• Krev at kommunen betaler tilbake feilaktig innbruke
krevde skattepenger til sosialhjelpsmottakerne
mulighet
• Fasthold at her har kommunetoppene feilaktig blitt
til å trekfrikjent for brudd på taushetsplikta
inn
ke
skatte• Sjekk at kommunen nå praktisere de ny lovbestempenga.
melsene: Ingen reduksjon uten etter individuell beOg det er
handling.
slik lov• Påvis at dette er et eksempel på at kommunen tar
teksten til
fra de fattige og gir til de rike
lovendringen i
•Hvorhar innvandringsfiendene vært i denne saka?
1991 legEr det ikke blitt bekrefta at de ikke er de fattige
ger opp
«hvite nordmenns» forsvarere?
til med

Undersøk i din kommune

s

i

t

t

«kan», og
det
er
heller ikke noe annet enn dette som det legges
opp til i forarbeidene til loven.
Dette innrømte også leder i sosialkomiteen i
Stortinget, Sylvia Brustad fra Ap da hun 27.
april i år sa i Stortinget at «Minstekravet ved
bruk av lovhjemmelen var imidlertid at alle
skulle vurderes individuelt og at det skulle fattes enkeltvedtak for hver sosialhjelpsmottaker
refusjonsadgangen skulle brukes for».

Brudd på taushetsplikta
Byråsjefen i sosialdepartementet sa et kommunenes praksis var et klart brudd på bestemmelsene om taushetsplikt, og det på en måte
som rammet dem svakest stilte. Byråsjef
Rotmo sa at «når komplette klientregistre
oversendes til kemneren for kobling, blir han

Osterhaus gate 21, 0183 Oslo

Ap-statsråd: Bryt
lova

Erling
Folkvord
fra RV interpellerte
om
tolkinga
av
dennyebestemmelsen i sosialtj enes telova 19. oktober 1994.
sa
Der
statsråd
H i l l
Martha
Solberg at
«det
gir
med andre
ord kommunene
adgang til
å skjære alle over en
kam, slik at
også de sakene hvor det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom skattetrekk og sosialhjelp,
omfattes av refusjonsadgangen.» Dette trass i
at en av hennes ekspedisjonssjefer, Knut
Brofoss, bare 12 dager tidligere hadde skrevet
til Tromsø kommune at «det således ikke vil
være tilstrekkelig å fatte et generelt vedtak om
at kommunene benytter refusjonsadgangen
overfor alle aktuelle sosialklienter, vedtaket
må fattes som en individuelle avgjørelse for
hver enkelt person.»

RV fremmer lovforslag - regjeringa mot
Fredag 16/ 12 leverte RV følgende lovforslag i
Stortinget til sosialtjenestelova: 1. § 5-10 oppheves. 2. Denne lov trer i kraft straks. »
Regjeringa gikk mot lovendringa. Men den
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fikk ikke støtte fra sin egen stortingsgruppe.
Bare Høyre og Fremskrittspartiet støtta regjeringa. RVs første lovforslag blir lov.

Hva med lovbrudda?
I dette tilfellet har en rekke ledende tjenestemenn i kommuner og blant politikerne brutt
sosialtjenestelovas bestemmelser om taushetsplikt. Dette er en alvorlig forseelse som straffes
hardt, ikke minst mange på lavere nivå i helseog sosialetatens har er fått erfare. RVs stortingsgruppe anmeldte alle disse bruddene på
lova til riksadvokaten 19. april 1995.

Datatilsynet
Sos.dep

overlater

ansvaret

til

Men her dreide det seg om maktas fremste representanter. Hva gjør en da?
RV's stortingsgruppe skreiv 4/10-94 at
«Såvidt jeg kan se, hand1ei dette om at kommunale myndighetspersoner på svært høyt nivå, bevisst har opptrådt i strid med lovens
bokstav for på denne måten å sikre kommunen en økon omisk ford el som kommunen ikke
ville fått u ten en slik lovstridig handlemåte.
Det er kan således ikke være i tvil om at handlemåten for de ansvarlige side oppfyller kravet
i straffelovens § 121 om forsettelig eller grovt
uaktsom handlemåte.» Reine ord for penga.
Datatilsynet trekker seg på den måten at de
overlater til Sosialdepartementet åta ansvaret
for praktiseringa av lova. Den 5. juli i år skrev
datatilsynet til riksadvokaten at «Forøvrig har
Datatilsynet ingen kommentarer til anmeldelsen».

Makta ter seg
Riksadvokaten gir Sosdep en korreks fordi departementet hevdet at de som hadde fått noe
avslørt om seg, sjøl måtte anmelde det forholdet de sjøl ikke hadde noen mulighet til å vite
om.
Med Datatilsynets ansvarsfraskrivelse, kunne
riksadvokaten konkludere med at det ikke var
begått straffbare handlinger, fordi det ikke var
mulig å bevise at lovbruddet skyldtes «at noen
tjenestemann bevisst, eller grovt uaktsomt, har
brutt sin taushetsplikt».
Så greit er det i Norge 1995 når maktas representanter står i fare for å bli straffa. Men så har
også Norge en riksadvokat som prinsipielt har
hevda at det må gjelde andre regler for han til
å snike på trikken enn for vanlige folk.
Det er også interessant å merke seg at byråsjef
Rotmo i Sosialdepartementet ikke lenger jobber der. Det har gitt statsråden mulighet til å si
at Rotmo ikke mente det han sa. Eller som det
heter i den offentlige maktutredninga fra 1970åra: De departementsfunksjonærer som ikke
tilpasser seg de skrevne og uskrevne regler,
blir «spydd ut».
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