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I hele landet utenom Oslo 

Stor framgang for RV 
Rød Valgallianse har gjort sitt beste lokalvalg. RV gikk fram 
stort sett over hele landet unntatt i Oslo. - Strålende, sier 
nyvalgt fylkestingsrepresentant Mads Gilbert i Troms. Han 
mener at det nå er tålmodig arbeid for folkets interesser i 
mange år, som har ført til denne framgangen. Både i Tromsø 
og i Bergen ble kommunestyregruppa fordobla fra to til fire 
representanter. 

Stortingsmandater fra Hordaland og Troms er nå innen rek
kevidde. 

I Oslo mangla det litt over to hundre stemmer på å beholde 
de to mandatene RV hadde. Andre vararepresentant til 
Oslos bystyregruppe, Juan Carlos Orieta, mener at det nå er 
viktig for RV i Oslo å slå røtter i arbeiderklassen for å mot
virke oppslutninga om Carl I. Hagen blant arbeidsfolk. 

Om valget se side 2, 3, 9 og baksida 

To fornøyde RV-jenter som fikk folkets tillit, til venstre Anne Steinsland 
i fylkestinget i Østfold og til høyre Charlotte Kristiansen i Tromsø med 
fordobla kommunestyregruppe. Valget av Anne Steinsland viser at også 
ei mindre kjent jente kan bli valgt etter en mannlig RV-kjendis. 

Kamp i skolen om religionsfrihet 

Ny tvangskristning? 
Statsråd Gudmund Hernes satte ned et utvalg om et nytt religionsfag i sko
len. Utvalget var uten representanter fra ikke-kristne livssyns- og trossam
funn. Jødiske og muslimske trossamfunn sammen med Human-Etisk · 
Forbund har nå protestert mot utvalgets forslag om misjonerende undervis
ning. Under ledelse av Human-Etisk Forbund er det nå satt i gang en lands
omfattende protestaksjon mot forslaget som skal behandles i Stortinget i ok
tober. Rektor Inge Eidsvåg ved N ansenskolen var en av medlemmene i ut
valget. Han hevder at utvalgets forslag er mistolket, men mener at et nytt re
ligionsfag ikke kan gjennomføres på tvers av dagens motstand. 
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Se side 4, 5 og 11 

Skjerpa klassekamp i Europa 

Økt fattigdolll planlegges 
Fattigdommen blir nå tydeligere i Europa. Regjeringer 
og politikere utsettes for press for ta enda mer fra de 
fattigste for å gi til de rike. Det markedsliberalistiske 
tidsskriftet The Economist har laga en oversikt over de 
mest vellykka forsøka på å redusere folks levestandard. 

Foto: Ola Sæther 
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Til høyre postkortene som aksjonen har utgitt, og til 
venstre utvalgsmedlem Inge Eidsvåg, rektor ved Nansen
skolen. Foto: Ola Sæther 

Internasjonal solidaritet 

På blokadevakt i Esbjerg 

Foto: Kjersti Nordby 

Se midl:-iidcnc 
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Fin framgang, men ... 
RV har gjort sitt beste lokalvalg. Vi har 
vunnet 21 nye mandater, og tapt 9 (herav 5 
fordi vi ikke stilte til gjenvalg). 

Det er uten tvil en langvarig og konsekvent 
opposisjonspolitikk på folks vegne som nå 
har gitt resultater over hele landet. Men 
resultatet i Oslo, tidligere en av våre aller 
beste kretser, minner oss om at det ikke er 
nok å nå et nivå og tru at vi kan vokse 
videre. Både organisering, kamp for viktige 
konkrete saker og særlig konsentrasjon om 
arbeiderklassens interesser, vil være 
avgjørende for ytterligere framgang - vel og 
merke på grunnlag av dagens politikk. 

RVere har stor tillit i fagbevegelsen, ofte på 
tross av vårt ideologiske syn. Får vi også i 
valg oppslutning på tross av vårt 
sosialistiske mål? Det er ikke tilfeldig at 
nettopp RV er det fremste partiet for forsvar 
av folks interesser mot overgrep fra 
myndighetene, mot korrupsjon og usosial 
omfordeling. Men ofte gjør RV et arbeid som 
det ville vært naturlig at ærlige borgerlige 
politikere hadde utført. Vi burde bli flinkere 
til å bruke disse eksemplene til å få fram at 
disse feila er systemfeil, og at varige og 
grunnleggende forbedringer bare kan 
oppnås under sosialismen. Men gjør vi det? 
Hvertfall ikke godt nok. Kanskje vi ikke helt 
trur på sosialismen sjøl? 

Valgresultatet i Oslo er en vekker på mange 
måter. RV har helt tydelig ikke hatt gode nok 
kontakter i arbeiderklassen til å kunne 
forutse eller ane Hagens enorme 
oppslutning i arbeiderstrøka. Kontakten i 
arbeiderklassen, og særlig med dem som har 
falt ut av den mer vellykka og etablerte 
industriarbeiderklassen, må være for dårlig. 

Hvordan kan denne kontakten knyttes? 
Flytte til disse bydelene, eller kanskje 
organisere flere lag der? Noe må gjøres, og 
det for viktigere formål enn det som er RVs 
egne partibehov. 

~ 
Medlemsovis for Rød Valgallianse 

FRÅ LEIINGA 

Gratulerer med 
godt RV-valg! 

Jørn Magdahl. 

Selvfølgelig er det viktigste 
ved dette valget framgangen 
for Fremskrittspartiets rasisme 
- og NEI-partienes samla tilba
kegang. Men vi må ha lov til å 
være litt sjølopptatte -og glede 
oss over det beste RV-valget 
noengang. Grovtellingen viser 
32.891 stemmer og 1,7% ( +0,2) 
i fylkestingsvalget - og 31.415 
(1,5) i kommunevalget. Slut
talla blir noe høyere -bl.a. har 
vi fått ca. 600 stemmer flere i 
Oslo. Hvis vi regner med de 
tre RV'erne i Notodden er vi nå 
77 parlamentarikere som er 
valgt på RV-grunnlag (+12) - i 
tillegg kommer noen som er 

Foto: Ove Bengt Berg 

valgt på tverrpolitiske lister. 
Når vi denne gangen (som i al
le valg utenom i 1991) får stør
re andel ved fylkestingsvalget 
enn ved kommunevalget må 
forklaringen være: 

- Færre (reine) lister ved kom
munevalget denne gangen. I 
Vestfold, f.eks., hvor vi stilte 
flere lister enn sist har vi fått 
700 flere stemmer i kommu
ne- enn fylkestingsvalget 
(hvor resultatet var en for
dobling). 

- Større konkurranse fra byg
delister ved kommunevalg. 

Eritrea, miljø og 
utvikling 
Sigurd Jorde bar skrevet et hefte om et prosjekt for Rød 
Valgallianse som har fått støtte fra Norad og Studieforbundet Ny 
verden. 
Eritrea er et lite land nordøst i Afrika som for 3 år sia frigjorde lan
det sitt etter 30 år med krig. Sporene etter krigen er tydelige. RV 
har hatt et prosjekt hvor det er sett på hvilken rolle miljøprobleme
ne spiller i gjenoppbygginga. Har eritreerne lært av våre feil og kla
rer de å unngå gjøre de samme feilene? 
Heftet er på 24 A4-sider og kan bestilles fra 

RV 
Osterhaus gate 27 
0183 Oslo. 
Telefon 22 98 90 50 eller faks 22 98 90 55. 

Ansvarleg.11,daktør: 
Ove Bengt Berg 
lkkie signerte ortiklar 
er skrivne av redaktøren. 
Bladbunad/ ombrekk:, Ove Bengt Berg 

- Lavere valgdeltakelse ved 
fylkestingsvalget. 

Dette er noen foreløpige vur
deringer av RV-resultatet - før 
vi har foretatt noen systema
tisk gjennomgang av resultater 
og erfaringer: 

1) RV kan i enda større grad 
enn før vise til en rekke glim
rende enkeltresultater basert 
på høy partiprofil, markerte 
kandidater og skarp og kon
kret lokalpolitikk. Der vi har 
vært inne går vi stort sett ytter
ligere fram. I Kragerø (8,4%) 
har Ole Andre Engrav og co. 
f.eks. bekjempa et hyttefelt i 
skjærgården. I Borre har Alf 
Henriksen og co. vært i spissen 
for å bevare akuttmottaket på 
Horten sjukehus. I Nord
Norge har innsatsen i EU- og 
EØS-kampen bidratt til at RV 
har tatt en rekke nye manda
ter. I Østfold kom vi inn uten 
Jon Michelet på førsteplass. 
Som Anne Steinsland sa: «Folk 
har stemt på RV - ikke en en
keltperson!» 

2) RV har hatt et pent sig fram
over i nesten hele landet uten
om Oslo og deler av Akershus. 
Sannsynlige faktorer er stor
tingsrepresentasjonen - og 
større plass i riksmedia. 

3) RV hadde et betydelig gjen
nombrudd ved skolevalga -
med 6,4% og nesten fordob
ling. For første gang siden 70-
åra har vi reell sjanse til å bli 
noe mer enn et generasjons
fenomen. Samarbeidet med 
Rød Ungdom blir svært viktig 
framover. 

4) Vi gikk tilbake med over 
3000 stemmer (ett mandat) i 
Oslo (og deler av Akershus) -
og ville falt ut hvis det var 
stortingsvalg. Resultatet var 
mye dårligere enn menings
målingene tyda på. Det må ha 
skjedd mye helt på tampen. 
Årsakene kan være mange og 
kompliserte - bl.a muligens: 

Erling Folkvord var ikke 
kandidat. 

Oslovalget blei et «regje
ringsvalg» 

Valgprofilen var for lite 
skarp - og valgkampen for li
te synlig. 

Indre krangel la demper på 
entusiasmen i valgkampen. 

5) Til tross for gode resultater 
var det få nye steder vi kom 
inn. (Vestfold i fylkestinget, 
Andebu, Askim, Vestby, 
Leirfjord, Sortland (2). En del 
lag som har gjort mye bra ar
beid greide det ikke denne 
gangen heller. Nå er det om å 
gjøre at disse ikke går i depre
sjon, men fortsetter arbeidet -
og kanskje får litt ekstra' dra
hjelp ved neste korsvei,1 

/ 
På bakgrunn av valgresultatet 
blir det en viktig debatt fram
over: Om linjene i den anti-ra
sistiske kampen. Hvordan for
ene de militante anti-rasistene 
med massebevegelsen, hvor
dan kjempe mot trollet med de 
fire huer (nazisme, Hagen, sta
lig rasisme, hverdagsrasisme)? 

Jørn Magdahl 

Energilandet Norge 
og den fattige verden 
Det nasjonale og internasjonale miljøansvaret. 

RV har nå gitt ut et nytt hefte skrivi av Knut Henning Thygesen. 
Heftet er utgitt sammen med Studieforbundet Ny Verden og finan
siert av Norad via SNV. Det er på 60 A4-sider og koster 40 kroner. 

Det kan besti lles fra 

RV 
Osterhaus gate 27 
0183 Oslo. 
Telefon 22 98 90 50 eller faks 22 98 90 55. 

Adæsse: 
Osterhaus' gQ1e 27 
0183Oslo. 

n: 22 98 90 58~ telefalcs: 22 98 90 55 

Raud Valallianse Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Telefon 22 98 90 50 Telefaks 22 98 90 55 
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VALGET 3 

Den store framgangen 
Tromsø 

Strålende valg 

Charlotte Kristiansen og Mads Gilbert. 

Den nyvalgte fylkestingsre
presentanten i Troms synes 
det er flott at alle fikk fram
gang over hele valget, og gra
tulerer alle. For det var jo bare 
i Oslo vi gikk tilbake, sier 
Mads Gilbert. Vi må ikke 
glemme resultatet fra hele lan
det sjøl om vi gikk tilbake i 
Oslo. I Troms var RV partiet 
med størst total framgang. 

Mads Gilbert peker på tre 
årsaker til det glimrende resul
tatet: 

Først: Vi begynner å lykkes 
med det langsiktige og tålmo
dige arbeidet for å vinne folks 
tillit. Det bærer nå resulta ter. 
Han minner oss om Maos his
torie om den gamle oldingen 
som ville flytte fjellene. Også 
for oss er massene de store hel
tene. Vi i RV har hele tida vært 
trofast i forhold til politikken, i 
forhold til EU, kvinnekampen, 
i fagbevgelsen og til en viss 
grad i miljøkampen. Vi har i 16 
år vist at vi er til å stole på, 
men det tar tid. 

For det andre: Vi har en god 
og riktig politikk. I år lagde vi 
ett kommuneprogram og ett 
fylkestingsprogram. hver på 
en A4-side. Kontante og kon
krete paroler. I valget holdt vi 
videre en høy profil. 

Vi har kjørt på demokrati, 
og pekt på det blodig urettfer
dige at 72 % stemte nei, mens 

Kongsberg 

Foto: OBB 

Ap oppfører seg som om vi 
har stemt ja. 

For det tredje har vi sterke 
politikere. Særlig vil jeg fram
heve RVs nestleder Charlotte 
Kristiansen.Det at hun er ei 
ung jente som modig taler 
makta midt imot har sammen 
med hennes fryktløshet gjort 
henne til en populær frontfi
gur. 

Ellers har vi klart å avsløre 
SVs dobbeltrnotral i miljø
spørsmål, og deres utydelighet 
i forhold til Arbeiderpartiets 
politikk. Den største feilen vi 
gjorde var kanskje at vi ikke 
samarbeide med de grønne i 
fylkestingsvalget, da hadde vi 
fått en ett ekstra mandat. De 
grønne har en mer offensiv stil 
og en riktigere miljøpolitikk 
enn vi har. 

- Og nd kan dere klare et stor
tingsmandat? 

- Ja, det kan vi klare, hvis 
det er noe mål da. Masse
bevegelsen trenger oss, vi 
trenger massebevegelsen.. Vi 
er råttent svake på åta vare på 
folk. De må vi klare nå samti
dig som vi rekrutterer nye. 
Derfor ønsker vi å beholde 
mer av ressursene lokalt for å 
få til nettopp det. 

- Kom igjen folkens, nå kan 
vi brette opp arma, sier fylkes
tingsrepresentanteten. 

Framgang 
Du ble gjenvalgt Veslemøy 
Fjerdingstad, og RV gikk fram til 
2 prosent? 

-Det er viktig at folk veit 
hvem jeg er og hva jeg står for. 
Jeg tror vi gjorde en genistrek 
da tre av oss satte oss ned og 
gikk gjennom manntallet og så 
etter mulige velgere. 

På grunnlaget av den gjen
nomgangen sendte vi brev til 
250 velgere. I brevet skrev vi at 
det var nødvendig å stemme 
RV hvis de ville ha den politik
ken representert i bystyret 
fortsatt. Vi skrev også at vi 
mente at RVs ene hadde gjort 
mer av seg enn SVs represen
tanter. 

Vi har fått tilbakemelding 
gjennom at flere takka for bre
vet, og jeg er overbevist om at 
vi fikk mange stemmer gjen
nom dette brevet. 226 stemmer 
fikk vi i Kongsberg , forteller 

Veslemøy Fjerdingstad. 

Foto: OBB 

RVs hittil eneste representant i 
en folkevalgt forsamling i 
Buskerud. 

Østfold 

Samarbeid nyttig 
- Samarbeidet med NKP sikra 
fylkestingsplassen og ga oss 
stor framgang i Fredrikstad, 
forteller en fornøyd nyvalgt 
fylkestingsrepresentant i 
Østfold, Anne Steinsland. Vi 
trudde mandatet skulle ryke 
når vi fikk resultatet fra 
Sarpsborg der vi tapte nesten 
400 av våre 500 stemmer fra 
forrige gang, men vi blei redda 
av framgangen til lista i 
Fredrikstad. 

- I Askim har vi reagert på 
rådmannsveldet, uten at vi 
fikk gjennomslag på det. Vi 
har gått imot enhver ny E-18 i 
området, og har slåss for lokal
sjukehuset. Men SVs store pro
blemer har nok også tjent oss. 
Det jeg vil kalle en populist
fløy i SV vant på nominasjons
møtet, og dette ga oss mulig
het til mobilisere de mer vanli
ge SVerne og SV-velgerne til å 
stemme på oss. 

I Moss har de i mange år dri
vi et godt lokalarbeid, og de 
har vært mye i avisa med valg
kampdekning. De mangla bare 
70 stemmer på å få to manda
ter. I Halden mangla de 45 
stemmer på mandat. 

- I fylkestingsvalget fikk vi 
mange steder, blant annet i 

Bodø 

Anne Steinsland, Askim. Hun 
viser at RV er uavhengig av 
mannlige kjendiser for å få 
oppslutning om en sosialis
tisk politikk. 

Fredrikstad, flere stemmer i 
fylkestingsvalget enn vi fikk i 
kommunevalget. Det skyldtes 
nok den jobben RV og Jon 
Michelet har gjort og som han 
er respektert for. Men det er 
klart at uten samarbeidet med 
NKP, så ville vi ikke ha klart 
gjenvalg, mener Askims repre
sentant i RVs landsstyre, Anne 
Steinsland . 

Trenger verken 
glasshus eller Brigt 
Dette valget viste at vi heldig
vis verken er avhengig av 
«glasshus» eller «Brigt», sier 
Brigt Kristensen i Bodø. RV 
hadde fire mandater, fikk nå 
tre mandater og mangla bare 
100 stemmer på det fjerde. 
Hadde vi hatt 100 stemmer 
ekstra, hadde vi også slått Frp, 
og vi var bare 20 stemmer fra å 
slå SV. 

Vi har vist oss som den le
dende opposisjonskrafta i for-

rige periode. Vårt bystyremed
lem Ebba Engan tok opp et 
brennbart tema med et hem
meligstempla brev om kom
munale bevilgninger til et 
Saltstraumprosjekt. Den siste 
uka tok hun også opp mang
lende omsorg for eldre som ble 
avslørt i ett konkret tilfelle. Det 
var nesten synd at vi ikke sto 
på og var enda litt mer aggres
sive, jeg tror vi kunne gjort det 
enda bedre, forteller en for
nøyd Kristensen fra Bodø. 

Aksel Nærstad: -

Bergen 

Politikk for folk 
- Aslak Sira Myhre, hva skyldes 
denne enorme framgangen for RV 
i Bergen? 

- Vi har stått for en politikk 
som er viktig for folk. Vi har 
tatt opp saker for indre by som 
har gjort RV til byens tredje 
tørste parti. De to viktigste 

sakene har vært mot vegbyg
ging og boligforhold, saker 
som vi har protestert kraftig 
på. 

Det er planer om et enormt 
parkeringsanlegg under halv
øya Nordnes med tunneler og 
firefelts veger. Vi er ikke bare 
mot veganlegga, vi er også 
mot all bilkjøringa, og vil blant 
redusere vegene inn til Bergen 
fra fire til to felt. 

Det er bare RV, SV og 
Venstre som har vært mot dis
se planene, men vi kommer til 
å aksjonere sammen med be
boerne mot disse gjennomfø
ringa av disse planene. 

Den andre saka dreier seg 
om boligspørsmåla. Et kom
munalt firma river og selger 
boliger til private. Boligene ri
ves for å gi plass til breiere ve
ger. Det eneste vervet Torstein 
Dahle fikk etter siste valg var 
nettopp som styremedlem i 
dette selskapet. Dette vervet 
har han brukt svært fornuftig. 
Han har forsvart leietakernes 
rettigheter. Dels har han brutt 
taushetsplikten og gå tt til pres
sa med opplysningene, dels 
har han gått direkte til beboer-

Kristiansand 

Aslak Sira Myhre, en av RV 
unge driftige medlemmer i 
Bergen. 

Foto: OBB 

ne og opplyst dem om deres 
rettigheter og at de betaler for 
mye. 

- Eksternt var SVs svake 
valg viktig. SV kasta også sin 
lokale listetopp, og høyredrei
ninga til Solheim har sjølsagt 
også spilt inn. 

- Internt er det viktigste at vi 
nå hadde en god lis tetopp med 
mange gode folk. 
Organisatorisk var vi velorga
nisert med flere folk som jobba 
godt. 

- N å. har Bergen RV 50 ny
innmeld te, og Revolusjonært 
forbund er på veg inn igjen, 
kan en travel og fornøyd ber
gens-RVer fortelle oss. 

Uredd jobbing 
- RV har beholdt stillinga i 
Kristiansand trass i at antallet 
bystyrerepresentanter har blitt 
redusert, forteller RVs nye 
vararepresentant på fylkes
tinget, Einar Holum. 

Han er vara i samarbeids
lista med de Grønne i 
Vest-Agder fylkesting, for 

Birthe Simonsen. 
- Siri Grønnes og Leif 

Gusland har i hele forrige peri
ode markert seg som uredde 
talspersoner for folks interes
ser. Siri har særlig jobba med 
skolespørsmål, og oppnådd 
stor tillit både hos foreldre og 
skolefolk, forteller Holum. 

Flere på Stortinget! j{ 

- Nå kan vi tenke stortingsman
dater også i Hordaland og 
Troms, sier RVs tidligere leder, 
landsstyremedlem Aksel 
Nærstad som en kommentar til 
valgresultatet. Det ga en glede
lig framgang for RV. Det er bare 
i Oslo og deler i Akershus at det 
er tilbakegang, oppsummerer 
Nærstad. 

Skolevalga 
Resultatene fra skolevalgkam
pen viser at vi har mye å hente. 
Det gir perspektiver framover 
om at vi ikke er nødt til å vinne 
bare et par tideler ved hvert 
valg. I Oslo, Hordaland og 
Troms kan vi lett gjøre store 
byks framover. 

Aksel Nærstad, tidligere RV
leder, nå landsstyremedlem. 

Foto: Espen Mathisen 

Valgkampen avgjør 
Nærstad mener valgresultatet 
viser at RV får oppslutning fra 
langt mer enn grunnfjellet. 
Disse ekstrastemmene må vi 

hente inn hver gang med aktiv 
innsats i valgkampen. God el
ler dårlig valgkamp teller der
for svært mye for RV. Der vi 
har framstått som et klart alter
nativ, og vært mest offensiv på 
kritikk av kapitalismen og ra
sismen, har vi gjort det best, 
mener RVs tidligere leder. 

Akerhus 
Her har vi ikke drivi en skikke
lig valgkamp, og vi har ikke 
klart å markere kandidaten vår 
skikkelig, og det er viktig. 

Oslo 
Etter mitt syn er det fire ho
vedårsaker til tilbakegangen i 
Oslo: 
- En lite offensiv valgkamp 
uten de store sakene, og med 

få valgkampmedarbeidere. 
Det var ingen entusiasme 
rundt kandidatene. 
- RV undervurderte uten tvil 
oppslutninga om Hagens poli
tikk. Vi hadde ingen klart nok 
offensiv mot Hagen. Det kun
ne vi heller ikke ha, fordi det 
finnes for store uenigheter in
nad i RV om dette. Vi burde 
kjørt en hardere antirasisme, 
og klart for åpne grenser, og 
EØS-regler også for andre enn 
europeere. Det kommer likevel 
ikke millioner hit. 
- Vi mister også stemmer til 
Hagen. Det går «opprørsstem
mer» mellom RV og Frp. 
- Vi klarte ikke å hente ut urig
domsstemmene i det omfanget 
skolevalga skulle tyde på 
(rundt 9 prosent i Oslo). 
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4 SKOLEKAMP 

Nytt kristendoms/ ag i skolen 

Nytvangs ·stning? 
Forslaget 
NOU1995:9 
Identitet og dialog 
Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning 

• Det innføres et utvidet kristendomsfag som også skal inneholde lære
stoff om ikke-kristne religioner 

• Behovet for å frita elevene for undervisninga skal være uaktuelt, og 
skjer det, skal det likevel stilles krav til hva elevene skal lære 

• Å være med i et trossamfunn som får offentlig støtte, skal ikke gi grunn
lag for fritak for den nye obligatoriske undervisninga 

• Kapitlet med læreplanen for annen religions- og livssynundervisning, 
tas ut av læreplanen 

Human-Etisk Forbund 

Tvang til kristen tro 

• Retten til å fritas for undervisning i 
kristendomsfag i grunnskolen fjer
nes, og det samme gjelder retten 
for lærerskolestudentene til å bli 
fritatt for opplæring i kristen
dom. 

• I den vidergående skolen skal 
også retten til å fritas for under
visning i religion fjernes. 

• I den videregående skolen skal 
det utarbeides et «religions
fag» for de emner som har 
«klarest konsekvenser for sy
net på liv, helse og mennes
kelige relasjoner.» 

Av Ove Bengt Berg 

- Livssynsfaget ble kjempet fram fra stif
telsen av Human-Etisk Forbund og del
vis opprettholdt av forbundet. Opp
nevnelsen av Erling Pettersen som leder 
for utvalget er etter min mening en sær
deles provoserende handling overfor al
le de ikke-kristne minoriteter man nå 
håper å innlemme i det konfesjonelle 
kristendomsfaget, men for humanetike
re grenser det mot det utrolige: Går det 
an for en regjering å håne Norges største 

livssyns-minoritet ved å plassere vår 
hovedmotstander gjennom 30-40 år 
som leder for et utvalg som skal utrede 
vårt livssyns status og våre barns «iden
titet» innen rammen av et obligatorisk 
kristendomsfag? Jeg omtaler nå selvsagt 
ikke Erling Pettersen som person, men 
institusjonen IKO, som i kampen om 
kristne formålsparagrafer og livssyn i 
skoleverket har utvist større misjonsiver 
enn noen annen kirkelig instans, skriver 
redaktør i Humanist. Levi Fragell i nr 4 
for i år. 

ansvarlige toppfolk innen kir tisk majoritet på den ene 
side og bl. a. en markert 
og stolt muslimsk minori
tet på den annen. Sett at 
den indiske regjering opp
nevnte et utvalg for å utre
de fellesfaget, med direktø
ren for Institutt for hinduis-

ke og politikk, og viser til de 
80-85 % som står i statskir
ken. Det er nå på tide å ta til 
motmæle mot dette argu
ment. En ting er at selve sta
tistikken dekker over et 

- Vi lever i et kristent land, svarer selv 

vidt spekter av holdninger og 
trosoppfatninger. Men det viktigste er 
at prosentargumentet er grunnleggende 
uetisk. ... La oss tenke oss at den indiske 
regjering ville innføre et felles religions
og verdifag i India, et land som jo har en 
tilsvarende deling i en 80 - 85 % hinduis-

tisk indoktrinering som ut
valgsleder. Sett at utvalget foreslo et 
obligatorisk «utvidet hinduismefag.» 
Norge ville formodentlig sendt en 
parlamentarikerdelegasjon for å protes
tere, skriver Fragell i Humanist. 

Utdrag fra høringsuttalelse 
fra Human-Etisk Forbund 
HUMs krav til et felles fag: 

1. Konfesjonsforankringen må 
oppheves 

2. Fagets navn må endres som 
følge av en opphevelse av 
konfesjonsforankringen 

3. Verdslige livssyn må bli pre
sentert som en del av livs-

synsmangfoldet fra 1. klasse 
av. 

4. De kristne religionspedago
giske føringene må endres 
fundamentalt. 

I sin kommentar mener HUM 
ut innstillinga fullstendig 
overkjører både tilhengere av 
andre religioner og verdslige 

Lærerforbundet 

livssyn når den på side 18 ut
trykker «... kristendommen
som det «jordsmonn» den etis
ke bevissthet skal vokse i». 

På side 33 skriver utvalget «I 
egenskap av å være «en dyp 
strøm» kan kristendommen gi 
motverdier og et motvirkende 
menneskesyn; den kan gi 
trygg verdimessig ballast som 

bedrer motstandskraften mot 
markedsverdienes manipule
ring.» HUM mener at dette 
framhever kristendommen 
helt unødvendig fordi en rek
ke andre livssyn også gir mot
verdier mot et slikt redusert 
menneskesyn. 

På side 19 skriver utvalget at 
«Bibelfortellingene skal gjen-

Vtl ha konfesjonsfritt fag 
- Leder i Lærerforbundet, Anders 
Folkestad, hvorfor er 
Lærerforbundet så positiv til et 
forslag som har møtt så mye mot
stand? 

- Det var et vanskelig spørs
mål å svare på. Men poenget er 
som du ser i vår uttalelse, at vi 
ser dette som et skritt i riktig 
retning. Vi har også tidligere 

ønska oss et konfesjonsfritt re
ligionsfag. 

- Støtter LF opp om den kristne 
formålsparagrafen i skolene? 

- Ja, hvertfall slik som para
grafen praktiseres i dag. 

- Hvis deres merknad om et konfe
sjonsfritt fag blir avvist, støtter 

dere da likevel at retten for elever 
og lærere til å bli fritatt for under
visning/opplæring oppheves? 

- Nei, hvis utvalgets forslag 
om et forkynnende kristen
domsfag går gjennom, vil ikke 
denne tilslutninga være gyldig 
fra vår side. Da må fritaksord
ninga i en eller annen form 
opprettholdes? 

- Hvorfor har dere har ikke slutta 
dere til aksjonen? 

- Fordi vi har gitt et visst po
sitivt tilsagn, vil vi ikke henge 
oss på den. Vi tror at skal vi få 
til et forslag i vår gate, må en ta 
utgangspunkt i dette forslaget. 
Vi mener at aksjonen vil låse 
alle leire i fastlagte mønstre. 

erobre plassen som hovedkil
de i undervisningen ... » og 
«Bibelen er en slik universal
historie som gir en referanse
ramme og forståelseskon
tekst» (side 70). 
HUM mener at identitetsut
viklingen for elever fra hjem 
med verdslige livssyn og an
dre religioner har liten støtte i 
disse postulatene. 

- Det gjør ikke inntrykk på dere at 
så mange ulike grupper går sam
men om en protest? 

- Jo, jeg skjønner at de føler 
forslaget som et angrep, og det 
har en sammenheng med at de 
føler seg for lite involvert og 
satt på sidelinja i utvalgsarbei
det. 
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Fridtjof Nansen: 

Alvorlig 
fare 
Fridtjof Nansen skrev i 1908 i 
tidsskriftet Samtiden at 
«Sammenblandingen av reli
gion og etikk i oppdragelsen, 
som avhengige av hverandre, 
inneholder en alvorlig fare». 
Han hevdet at de religiøse 
dogmene er en «fullstendig 
privat sak», men etikken er av 
«vital betydning for sam
funnet». 
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SKOLEKAMP 

Fra Lærerforbundets uttalelse 

«Opphev den 
konfesjonelle for ______ 
«Lærerforbundet ser med 
bekymring på at det blir mer 
og mer vanlig med delt 
undervisning etter ulike pla
ner i livssynsspørsmål. Med 
et s tørre innslag av elever fra 
fremmede kulturer og andre 
religioner og livssyn enn tid
ligere, er det uheldig å skille 

elevene slik forholdet er i 
dag.» 

«Vi stiller oss derfor positi
ve til innholdet og hovedret
ningen i forslagefom et utvi
det kriste!ldomsfag.» 

«Men i et åpent og inklu
derende religionsfag vil det 

da være mer hensiktsmessig 
å sløyfe tilknytningen til den 
evangelisk-lutherske lære i 
lovtekst og generelle lære
plandeler og la innvinkling
en av lærestoffet i kristen 
troslære komme til syne i 
selv læreplanen for fag. 
Lærerforbundet går derfor, i 

Utvalgsmedlem Inge Eidsvåg 

• ga» 
motsetning til utvalget, inn 
for å oppheve fagets konfe
sjonelle forankring.» 

«Lærerforbundet støtter 
utvalgets forslag om at all
mennlærere ikke skal kunne 
fritas for undervisning i et 
nytt felles religionsfag eller 

et utvidet kristendomsfag.» 

«Lærerforbundet støtter 
utvalgets forslag om opphe
ve muligheten til å få 
fritak fra faget Kristen 
domskunnskap med livs
synsorientering i allmennlæ
rerutdanninga.» 

lkke nytt fag under motstand 
Av Ove Bengt Berg 

- Rektor ved Nansenskolen, Inge 
Eidsvåg, hva er din bakgrunn for 
å komme med i utvalget? 

- Jeg vil tro at det har 
sammenheng med det arbeidet 
ved Nansenskolen som jeg 
leda i 91-92. Det var et dialog
prosjekt der alle de store religi
onene og livssynene i Norge 
deltok, og som resulterte i en 
essaysamling som er utgitt på 
Universitetsforlaget. 

- På bakgrunn av Nansens egne 
uttalelser om forholdet mellom 
etikk, stat og religion, synes du 
det er riktig at du som 
Nansenskolens rektor står bak en 
innstilling som tilbakeviser hans 
grunnide om at religion er en pri
vat sak? 

- Det er ikke i egenskap av 
rektor på Nansenskolen jeg 

Rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvåg. 

sitter i utvalget, men som 
privatperson. Jeg var veldig 
bevisst på at jeg ikke ville opp-

Foto: Thomas Vermes 

tre på vegne av Nansenskolen i 
utvalget. 

- Dessuten mener jeg at det 

Færreen11h 
trorpåGud 
Med utgangspunkt i 
at det er mer enn 90 
prosent av den norske 
befolkninga som er 
medlem av statskirka, 
slås det enkelt og 
greitt fast at Norge er 
et kristent land. 
Hvertfall at «nesten 
alle når det kommer 
til stykket er kristne». 
Men det stemmer 
ikke. 

Folks kristenhet er ikke lett å 
måle. Kritiske sosiologer hev
der at undersøkelser om folks 

holdning til religiøse spørsmål 
bare måler omfanget av det 
som kalles konvensjons- og 
kulturbetingede verbale re
flekser. I Humanist nr 3/95 tar 
sosiologen Kjartan Selnes for 
seg en rekke undersøkelser om 
nordmenns forhold til kristen
dommen. Trass de kristnes 
enorme ideologiske makt er 
det mest overraskende likevel 
at så få slutter klart opp om 
kristendommens bærende 
grunnlag. 

I 1991 utførte Norsk Samfun
nsvitenskapelig datatjeneste 
en undersøkelse om folks reli
giøsitet. Selnes nummererte 
spørsmål og avrunda svar som 
blei følgende: 

1. «Jeg vet at Gud 20% 
finnes, og det er jeg 
ikke i tvil om» 

2. «Selv om jeg er i 25% 
tvil, føler jeg at jeg 
tror på Gud» 

3. «Jeg tror ikke på 10 % 
Gud» 

4. «Jeg vet ikke om 12% 
det finnes noen Gud, 
og jeg tror ikke det er 
noen måte en kan finne 
det utpå» 

5. «Tror ikke på noen 24% 
personlig Gud, men at 
det finnes en høyere 
makt av ett eller annet 
slag» 

6. «Jeg tror nok på Gud 8% 
noen ganger, men 
enkelte ganger gjør 
jeg det ikke» 

for den offentlige skolen vil 
være helt utillatelig å ikke un
dervise i religion, livssyn og 
etikk. 

Hadde du regna med den mot
standen som er kommet fra jøde
ne, muslimene, humanetikerne og 
lærerorganisasjoner? 
- Nei, det hadde jeg ikke regna 
med. 

- Endrer det din holdning til for
slaget når du nå ser motstanden 
mot det? 

- Jeg har et veldig nøkternt 
og avslappa forhold til utvalgs
innstillinga. Jeg ser ikke på for
slaget som hellige skrifter som 
det ikke kan fravikes fra. Et fel
les religions- og livssynsfag 
kan ikke gjennomføres under 
sterk motstand fra religions- og 
livssynsminoriteter. Hvis det 
nye faget skal bli en realitet, må 
det bli en eller annen form for 

kompromiss. Nå synes jeg vi 
bør få til en mer lavmælt sam
tale. Målet bør være et felles 
fag der det ikke er religiøs for
kynning og der det undervises 
etter samme mønster om alle 
religioner og livssyn. 

- Men er det mulig i et samfunn 
der ett syn har hatt nærmest mo
nopol? 

- Det kan du spørre om. Det 
er mulig at vi i Norge ikke er 
modne for et sånt fag ennå. De 
har klart det i England, og det 
er mitt mål for Norge. 

- Vil du si at motstanden mot for
slaget som Human-Etisk Forbund 
har stått for har vært vellykka? 

- Nå mener jeg at spesielt 
HUM har tillagt utvalget syns
punkter og meninger som ing
en i utvalget har. På den måten 
har debatten fått et uforsonlig 
preg. 

arten 

45 % tror på Gud, 30 % ikke 
Som en kommentar til denne 
undersøkelsen skreiv de fleste 
avisene at 80% av nordmenn 
trodde på Gud i en eller annen 
form. Men det er jo hvertfall 
ikke en Gud slik kristendom-

-men beskriver den. Selnes tol
ker talla slik at 45% av nord
menn bekrefter at de har en 
gudstro, mens 22% klart angir 
at de ikke har slik gudstro. 
Selnes viser for øvrig til annen 
undersøkelse fra den samme ti
da der 30% sa at de var ikke
troende, 45% mer eller mindre 
gudstroende mens 26% ikke 
visste. 

Hver tredje avviser liv etter 
døden 
50% svarte at de trodde på et 
liv etter døden, mens 33% svar
te nei og 17% svarte vet ikke. 

Ikke-kristne forestillinger 
I en annen større norsk under
søkelse fra 1990 svarte bare 
36% at de trodde på et liv etter 
døden, mens 13% trodde på 
sjelevandring ,en høyst ukris
telig forestilling. 

40% sier at de tror på en him
mel, 70% tar klart avstand fra 
at det finnes en himmel og et 
helvete, mens 45 % sier at de 
ikke tror på noen himmel. 

Bare 10 % tror på Bibelen 
10 % tror at Bibelen er Guds 
faktiske og direkte ord som bør 
tas bokstavelig. 35% mener at 
Gud har inspirert Bibelen, men 
at den ikke m tas alvorlig. 43% 
sier seg enig i påstanden at 
Bibelen er e gammel bok med 
fabler, legender, historier og 
moralske læresetninger som 
menneskene har skrivi ned. 
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og Human-Etisk 
Forbund. 

«Et viktig prinsipp ved 
nedsettelsen av utvalget 
var at det skulle bestå 
av personer som hadde 
ulike syn på fagene, de-
res innhold og organise
ring, Hensiktenvar åla 
meninger og ut-

og . 
Ingen av utvalgets med
lemmer representerer 
derfor den institusjon 
de arbeider ved. De står 
fritt i forhold til eventu
elle oppfatninger de< 
selv eller institusjonen 
har markert i andre.an
ledninger.>► 

0 

' .,, 
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Hele 12% svarer at de ikke vet 
eller at spørsmålet ikke angår 
dem. 

Bare 32 % tror på Jesus 
Til påstanden «Jesus e-1; in 
frelser, som døde for . mine 
synder» svarer 32% at den 
passer godt til deres egen opp
fatning. Mens nesten like 
mange, 31 % svarer at på tan
den «Det er usikkert om Jesus 
overhodet har levet», passer 
godt eller delvis godt til deres 
eget standpunkt. Tar en med 
at 20% svarte vet ikke, er det 
altså over et flertall som er stil
ler seg tvilende til at Jesus 
overhodet har levd som en 
faktisk person. Det er et hardt 
slag mot kirka, som har fore
stillinga om Jesus som noe av 
det mest sentrale innafor kris
tendommen. 
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Kjersti Nordby 

Vi skal på solidaritetstur til 
Esbjerg for å vise vår aktive 
og fysiske støtte til våre 
danske kamerater som har 
vært i konflikt siden februar. 
På tross av daglige blokader, 
daglig konfrontasjon med 
politiet, slitet som det 
innebærer å være i streik og 
se andre ta arbeidet fra deg, 
har de ikke gitt seg. De 
fortjener virkelig vår støtte. 

Det er mye som tyder på at Ri-Bus har 
voksende problemer og er hardt pres
sa: Det kjører nå bare 20 busser i 14 ti
mer, mens full drift krever 28 busser i 
20 timer. Strekebryterne presses langt 
utover lovlige og forsvarlige forhold. 
De kjører i 10-11 timer uten pauser. I 
forrige uke ble en unge truffet av en 
skruebrækker i et fotgjengerfelt. I følge 

vaktplanen har de bare 37 sjåfører, sjøl 
om de hevder at de har 10 flere, mens 
behovet er 84 på tre skift. Og folket i 
byen saboterer bussene. Det er sykkel
forhandlerne som har bra tider i 
Esbjerg. 

Krav om snarlige resultater og forhåp
ninger om at de fristilte sjåførene skal 
sprekke snart, gjør systemet svakt og 
skruebrækkerne myke. En opptrap
ping av aksjonene nå vil tydeliggjøre 
dette for alle og kan føre til seier. 

Pressa snakker i tillegg om at blokaden 
er i ferd med å bryte sammen. Men vir
keligheten er at blokadedeltagelsen sti
ger jevnt etter en midlertidig nedgang. 
Det er dette vi skal være med på å byg
ge opp. 

Vi er 40 stykker som møter opp tors
dag morra på Oslo S, representanter 
fra 24 klubber og fagforeninger fra 
Trondheim, Bergen, Odda og Oslo. 
Det er mye transportfolk her, 
Midtnorsk og Oslo transport, folk fra 
TT i Trondheim, Bergen og omegn 
buss, sporveisbetjening i Trondheim 
og Oslo, lokførere og verkstedarbeide
re fra NSB, men også hotell- og restau
rantarbeidere, elektromontører og 

Intemas·on 
0 

a 

Politi 
etgdrti/ 

angrep. 

heismontører, folk fra Odda kjemiske, 
NKF og NTL. Det er den 3. solidaritets
bussen som reiser fra Norge. 

Vi reiser fordi Esbjergsjåførenes kamp 
er vår kamp. Det samme er i ferd med 
å skje i Norge, det er ikke vanskelig å 
kjenne seg igjen. En seier i Esbjerg vil i 
utsette privatisering og raseringa, i alle 
fall midlertidig. I tida som kommer 
blir vi nødt til å utvikle solidaritetsar
beidet over landegrensene. Den dagen 
behøver ikke være langt unna hvor vi 
vil komme til å trenge at arbeidere i an
dre land kommer hit for å støtte oss. 

I bussen får vi høre at det kommer til å 
være 2-300 blokadevakter utafor Ri
Busgarasjen, for lite til å stoppe utkjø
ringa. Blokaden vil starte klokka 5. For 
å komme tidsnok må vi opp klokka 4. 
Vi har lest om politivold og glefsende 
politibikkjer i avisene. Vi er spent på 
hva som kommer til å skje. 

Ravnevej fredag morra 
Resepsjonen på vandrerhjemmet vek
ker oss ikke klokka 4 som avtalt. Det 
blir en hektisk stemning når alle dras 
ut av dynene, bussen kjører avgårde i 
all hast. 

Vi parkerer et lite stykke unna. Når vi 
kommer ut av bussen hører vi bikkjeg
nelder som fra helvetes forgård. Det er 
fremdeles mørkt ute, og surt. Vi kjen
ner at spenninga stiger. Buing og skri- .. 
king. Det må være masse folk der! Og1' · 
skarpe smell... faen - skyter de der bor
te? Fanene ut av bussen. Noen faner 
tar det litt lengre tid å få montert enn 
andre, men vi skal marsjere bort i sam
la tropp. Lydene stiger der borte fra, 
utålmodigheten hos oss. Er vi klare 
snart eller?! Idet motorene fra bussene 
ruser opp og kjører ut, kommer vi mar
sjerende. «Nordmennene kommer!» 
lyder det fra høyttalerbilen. Vi er venta 
og får applaus og mottas med begeist
ring. Samtidig som bikkjene halser og 
slagorda runger. «Ribus UD!» 

Men vi greier ikke å stoppe dem i dag, 
De forhatte gule bussene ruser mot by
en. Purken drar, det holdes appeller 
fra høyttalerbilen. Det serveres kaffe 
og rundstykker, og de to IS-erne som 
er med oss selger avisa si. 

Støttekomiteen har skjønt det med kul
tur. De har laga «Blokadevagternes 
sangbok» hvor Norge er representert 
med Rudolf Nilsen og Nordahl Grieg. 
Og vi synger «Når jeg ser et rødt flagg 

smælde», «Farvel til Ribus» og 
«Solidaritetssangen» med sitt sterke 
refreng: 

Så reis deg opp og knyt din hånd 
og merk, hvad der er sket, 
nu vokser vares sammenhold 
og vor solidaritet». 

Og vi avslutter med Internasjonalen, 
fristilte sjåfører, demonstranter, folk 
fra Århus, Ålborg og København, de
legasjoner fra Tyskland, England, 
Sverige og Norge, alle med knytta ne
ver. Det er flere enn meg som har tårer 
i øya og klump i halsen og problemer 
med å få tonene ordentlig fram. 

Etterpå hører vi at 5 personer har blitt 
bitt av politibikkjene og sendt på lege
vakta for behandling. 

Så går vi i tog til byen, purken følger 
oss, og står oppmarsjert utafor buss
holdeplassen på jernbanestasjonen. De 
videofilmer oss hele tida. Når vi kom
mer ned til byen kryr det av purk, som 
om Esbjerg skulle være i unntakstil
stand. Hver gang en gul buss passerer 
viser vi fingern og buer. Purken spret
ter ut av bilene sine, klare til å gripe 
oss. De følger etter oss hvor vi går og www.pdf-arkivet.no (2020)
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står, vi farlige kriminelle fra Norge. 
Det mangler ikke på skjellsord og syr
lige k6mmentarer. Politiets «innsats» 
har kosta i underkant av 20 millioner 
danske skattekroner til nå. 

" Utafor politistasjonen 
klokka 10.00 

' Vi skal være med i en fredelig demon
strasjon og protestere mot fengsling av 
tre kamerater fra støttekomiteen som 
sitter uten dom. Purken har beleira po
litistasjonen, bikkjene er på plass. Vi 
skal bare levere et protestskriv som det 
tar 2 minutter å lese, men svaret lar 
vente på seg. Folk krever svar og roper 
slagord. Det virker som om bikkjene er 
svært opphissa og vanskelig å kontrol
lere. Jeg kjenner at hjertet galopperer 
og at knærne skjelver. Plutselig sliter 
de seg fram mot folkemengden og 
glefser... en fagforeningsfane seiler 
overende og en av våre norske kame
rater ligger nede. Han har blitt bitt i 
kneet og blir frakta bort i ambulanse. 
Purken driver rein terror og rykker 
fram i mengden, river med seg to styk
ker inn på politistasjonen. Ytterligere 
en person bitt. Skjellsorda hagler mot 
purken og folk er opprørte. 
Etter en stund roer det seg ned, og vi 
marsjerer mot Rådhusplassen hvor det 

-
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skal være internasjonal solidaritets
markering med appeller og kultur. 
Purken er sjølsagt også tilstede her, 
men i bakgrunnen og «at ease». Har de 
fått nok blod for denne gangen? 

På blokaden lørdag morra 
I dag er det opp halv fem. I dag skal vi 
komme tidsnok. Utkjøringa begynner 
litt seinere i dag, men det er ingen som 
vet helt nøyaktig når. Noen sier kvart 
over seks, andre ti på sju. Det kan virke 
som om det er litt tilfeldig når bussene 
kommer i trafikk om morran, nok et 
tegn på at Ri-busledelsen har proble
mer. 

Vi er på plass med fanene klokka seks. 
Det er færre blokadevakter idag, desto 
mer trengs vi. Purken har ikke kom
met ennå, men når de kommer kjører 
de rett inn i folkemengden og det er 
full buing. Vi inntar posisjonene våre 
tvers over veien, og venter. Purken 
kjører fram bilene sine litt lenger inn i 
veien. Vi teller ikke mer enn 3 biler, 7 
purker, 3 bikkjer. Men vi vet at de har 
mer i reserve rundt hjørnet. Bikkjene 
ligger på bakken og ser fredelige ut. 

I halv åtte-tida kommer skruebrækker
ne, en av dem skal fram til garasjen og 
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kjører tvers gjennom blokaden. Det 
vanker slag og spark og bulker i bilen. 
Resten av dem ankommer med politi
eskorte via en lang omvei. 

Like før åtte begynner ting å røre på 
seg. Og nå skjer mye på en gang. Vi 
slutter fronten mot garasjen. Purkene 
og bikkjene som står inne i veien be
gynner å gå mot oss. Og vi oppdager 
hva de har i reserve: En bråte med 
marjer er plutselig der, og 60 purk 
kommer ut, taktfast marsjerende, og 
slutter seg til dem som allerede er der. 
Og som fra intet kommer 15 bikkjer 
inn fra høyre, bjeffende og glefsende, 
og danner ei linje foran rekka av purk. 
De begynner å presse oss bakover for å 
avskjære oss og gjøre veien fri. 

Plutselig befinner jeg meg i fremste 
rekke en meter fra de snerrende og frå
dende kjeftene. Jeg husker hva som 
skjedde igår, heldigvis finner jeg en 
arm å ta tak i som tilhører en traust ka
merat fra Trondheim. Der står vi fylt 
av opprør, sinne, forakt og redsel mens 
de tjue bussene kjører ut. Sjelden har 
klassepurken vært tydeligere for oss 
enn nå. 
Men hundene angriper ikke i dag, og 
snart er det hele over. Vi skal til strei-

kebilrakken for å spise frokost sammen 
med de streikende og støttekomiteen. 
Men vi har greid å forsinke utkjøringa 
med over en time. Og kameraten fra 
Trondheim innrømmer at han trengte 
min arm like mye som jeg trengte 
hans. 

Etter dette må vi returnere til Norge. 
Men vi reiser ikke tomhendte hjem, al
le har fått et nytt innhold i ordet 
Solidaritet. Og vi føler en varme inn
vendig på tross av klasseundertryk
kinga vi har vært vitne til. Vi har knyt
ta noen bånd, nøsta opp noen løse en
der og sett noen sammenhenger. 

Og mange vil reise tilbake neste gang. 
Og at det blir en neste gang er uom
tvistelig, så sant konflikten ikke er løst 
i mellomtida. Støttearbeidet må trap
pes opp, det er en annen ting vi tar 
med oss hjem til fagforeningskamera
tene våre. Og neste gang må vi være 
flere. 

Hvis du vil vite mer om konflikten kan 
du: 
• få tilsendt Fri-Bus Nyt, henvend deg 

til: De fristillede chauffører, 
c/ o Chaufførenes Fagforening, 
Storegade 52, 6700 Esbjerg. 

• eller abonnere på Dagbladet 
Arbejderen, som har daglige 
reportasjer: 
Ryesgade 3A, 2200 København N. 
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Støttekomiteen i Esbjerg har følgendE 
adresse: 
Barakken, Fynsgade 57, 6700 Esbjerg. 

Den norske støttekomiteen kan du fl 

tak i ved å henvende deg til enten 
• Oslo transportarbeiderforening, 

22 20 08 78, eller 
• Oslo Sporveisbetjenings forening, 22 

084786. 

Ny internasjonal 
solidaritetsmarkering 
21. oktober 

Avreise fredag morgen. 

Påmelding: 
OTF tlf: 22 20 08 78, 
OSBF tlf: 22 08 47 88 
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8 KRONIKK 

«Etter mi meining bygga Trotsky kritikken av partileiinga på 
ei feilaktig oppblåsing av reelt eksisterande feil og problem. 
Dette ser ut til å vere eit typisk trekk ved all trotskisme», 
skriv Terje Valen i denne kronikken som innleier ein 
diskusjon om RV sitt tilhøve til trotskismen. Sjå og 
oversikten over trotskistiske organisasjonar på side 11. 

Trotskyss 
på partiet 
Av Terje Valen 

Noen sider ved trotskismen 
Vi veit no at representantar for den 
politiske retninga som blir kalla trot
skisme, arbeider for å få grep om 
Raud Valallianse. Dette gjør det 
nødvendig å lære meir om denne 
politiske retninga. Det er også nød
vendig fordi trotskismen som poli
tisk retning er relativt dårlig kjent i 
store delar av det progressive miljø
et i Norge. Eit viktig spørsmål har vi 
diskutert ein god del. Det er synet på 
nasjonen og kampen for nasjonal 
sjøl vråderett. 

Partisynet 
Eg skal her opne for diskusjon på eit 
anna felt, synet på det kommunistis
ke partiet. Det gjør eg ved å gå tilba
ke til Trotsky sjølv, saker han skreiv 
og den historiske situasjonen han 
skreiv i. 

Men først skal eg minne om et par 
historiske fakta som det kan vere 
greitt å ha med seg i denne situasjo
nen. Det er for det første slik at den 
trotskistiske rørsla alltid har vore 
splitta i stridande delar og at trot
skistane har stått for svært ulike po
litiske linjer. 

Inn som parasitter 
For det andre skal vi merke oss at 
det er ein sentral partibyggingsme
tode for trotskistane å gå inn i andre 
parti for å få oppslutning der, slik at 
dei kan gå ut at med større styrke el
ler overta partia. Kjent er den såkalla 
«franske vending» på 30-talet, då 
trotskistane gjekk inn i sosialdemo
kratiske parti for å bygge fraksjonar 
og gå ut igjen med større styrke. Det 
var ikkje særlig vellukka. Kjent er 
også «pabloismen» på 50-talet. Då 
var opplegget å gå inn i dei gamle 
stalinistiske kommlllli:stpartia og i 
sosialdemokratiske parti, vere der 
lenge, hjelpe utviklinga av sentristis
ke tendensar der og gi dei leiing. 

r, 
Uenig med Lenin 
Så til Trotsky og synet på det kom
munistiske partiet. I 1898 slutta 
Trot,.sky seg til det russiske kommu
nis~?rtiet si linje og organiserte ei 
revqj.usjonær gruppe i Odessa der 
,~5'11 ,1,,p.iderte. Han blei arrestert og 
sendt til Sibir. Derifrå flykta han og 

, kwn til London og møtte Lenin i 
1,902. Under den kjende partikong
ressen i 1903 braut han med Lenin 
og bolsjevikane (fleirtalet på kon
gressen) og samarbeidde ei tid med 
mensjevikane. Ein viktig grunn til 
brotet var synet på partiet. Trotsky 
støtta mensjevikane sin partimodell 
mot Lenin sin partimodell. 

I brosjyra «Våre politiske oppgå
ver» frå 1904 samanfatta han synet 
sitt slik: « Forskjellen mellom dei to 
partisystema (bolsjevikane og men
sjevikane sitt) er avgjørande når vi 
skal definere karakteren av arbeidet 
vårt. På den eine sida har vi eit sys-

tem med å tenke for proletariatet, å 
sette seg i staden for proletariatet; på 
den andre sida har vi ei system for å 
oppsede proletariatet og mobilisere 
det slik at det kan nytte det effektive 
presset sitt på viljen til alle grupper 
og parti. Desse to systema produse
rer resultat som, objektivt sett, er to
talt forskjellige. » «I den indre parti
politikken leier desse metodane 
(bolsjevikane sine), som vi nok skal 
sjå, til dette: partiorganisasjonen sett _ 
seg istaden for partiet, sentralkomi
teen sett seg istaden for organisasjo
nen og til slutt sett ein «diktator» seg 
istaden for sentralkomiteen.» 

Snudde i 1917, ... 
Dette synet stod Trotsky på fram til 
oktober 1917. Då gjekk Lenin til han 
og ei gruppe han hadde og spurte 
om han ikkje ville slutte seg til bol
sjevikpartiet og vere med på å gjen
nomføre den sosialistiske revolusjo
nen. Det ville Trotsky. Frå då av en
dra han tilsynelatande meining om 
Lenin sin partimodell og sa at han 
var ein nødvendig reiskap for å nå 
dei revolusjonære måla. Trotsky 
gjorde då også frå 1917 og noen år 
frametter eit stort arbeid innan bol
sjevikpartiet for at revolusjonen 
skulle lukkast. 

... og i 1924 
Til den 13. partikongressen midt i ja
nuar 1924 skreiv han debattinnleg
get «Den nye kursen». Han kunne 
ikkje sjølv vere tilstades fordi han 
var sjuk og hadde reist til 
Svartehavet for å komme seg. 

Då tok han opp problema med det 
bolsjevikiske partiet igjen. Han drøf
ter dei problema som oppstår når 
partiet skal vere statsberande. Han 
meiner at dette byråkratiserer parti
et og seier at: «Heile spørsmålet er å 
utøve leiarskapet utan å smelte sa
man med staten sitt byråkratiske ap
parat, for ikkje å utsette seg sjølv for 
byråkratisk degenerering.» Vidare: 
« Det er klart at eit slikt leiarskap ba
re kan realiserast på grunnlagaveit 
vibrerande og aktivt demokrati inne 
i partiet. Når derimot metodane til 
«apparatet» vinn fram, overgir par
tileiinga seg til å administrere gjen
nom dei utøvande organa sine (par
tikomiteen, byrået, sekretæren, osb). 
Når denne styremåten set seg fast, 
blir alle saker konsentrert i hendene 
til ei lita gruppe, av og til bare til ein 
sekretær, som peikar ut, fjemar, gir 
instruksar, gir straffar, osb. Med ein 
slik degenerering av leiinga, kjem 
den leiande rolla til partiet, den 
mangesidige kollektive erfaringa til 
partiet, i bakleksa.» Trotsky seier at 
denne byråkratiske måten å arbeide 
på spring ut av delar av «den gamle 
garden» i partiet. Og han seier at 
desse må tre til side slik at den friske 
ungdommen, den nye generasjonen 
i partiet, kan få overta. 

NEP-tida 
Nå er det slik at alt skjer i ein histo
risk samanheng. Den 13. kongressen 
var kalla saman for å vedta korleis 
partiet skulle løyse ein krise i den 
nye økonomiske politikken (NEP). 
NEP hadde fungert bra frå 1920 og 
fram mot 1923. Men då oppstod det 
eit stort problem. Prisane på jord
bruksvarer fall, medan prisane på 
industrivarer steig. I ein partikonfe
ranse i april 1923 viste Trotsky eit 
diagram over utviklinga av denne 
krisen. Det såg ut som ein saks og 
krisen blei då også kalla saksekri
sen. På denne tida hadde ingen no
en seriøse forslag til løysing. Krisen 
nådde høgdepunktet sitt omlag 
I.oktober 1923. 

Utover i 1923 fall også lønene til ar
beidarane i fabrikkane. Sommaren 
1923 oppstod ein salskrise for indus
trivarer og arbeidsløysa steig ein 
god del. Det er også tydelig at det 
hadde utvikla seg byråkratiske ten
densar i partiet som skapte ein del 
missnøye og uro på grunnplanet. 
Samstundes kom det endelige ne
derlaget for dei revolusjonære opp
røra i Vest-Europa etter l.verdskri
gen. Det var altså sterke tendensar 
til krise for den vidare utviklinga av 
sosialismen og Sovjetstaten. 

Politisk og sosial uro 
Det kom så langt at opposisjons
grupper oppretta kontakt med 
grupper av missnøgde arbeidarar 
rundt om i landet. Etter ein bølge av 
streikar og «uro» i industriområde 
juli og august blei det lagt ein plan 
for å organisere ein massedemon
strasjon etter mønster av demon
strasjonen mot tsaren på den blodi
ge sundagen, 9. januar 1905. Folk 
som ville Sovjetstaten til livs, fatta 
nyttmot. 

Sentralkomiteen reagerte på den
ne situasjonen i slutten av septem
ber ved å sette opp tre komiteer som 
skulle førebu forslag til tiltak for å 
løyse saksekrisen, lønesenkninga og 
den indre situasjonen i partiet. 
Trotsky avslo å vere med i den ko
miteen som skulle ta opp saksekrisa, 
fordi han «ikkje hadde tid». 

Kjørerego 
I denne situasjonen kom altså 
Trotsky sitt angrep på «den gamle 
garde». Den 8.oktober sendte han 
eit brev til sentralkomiteen der han 
var medlem. Han gjekk hardt ut. 
Først sa han at krisen var grunnleg
gande og sette heile NEP-politikken 
i fare. Dinest skreiv han at krisen 
hadde to grunnar. For det første eit 
grunnleggande ukorrekt og sykelig 
regime inne i partiet og for det an
dre arbeidarane og bøndene sin 
missnøye med den sørgelige økono
miske situasjonen som er oppstått 
ikkje bare som resultat av objektive 

vanskar, men av openlyse og grunn
leggande feil i den økonomiske poli
tikken. Trotsky sa at krisa bare kun
ne bli løyst gjennom rasjonalisering 
av den statlige industrien. «Sakse
komiteen» si løysing, som var lov
bestemte prissenkingar, var heilt 
feil. 

Saksekrisa 
Men på denne tida hadde alle andre 
forsøk misslukkast på å lette byrde
ne til bøndene som hadde aukt på 
grunn av dei stigande industrivare
prisane i høve til jordbruksvarepri
sane. På alle hald blei det no kravd 
at det var tvungne prissenkningar 
som måtte til. Og i byrjinga av okto
ber begynte prisane å bli senkte 
gjennom administrative vedtak. 
Først galdt det engrosprisane og så 
detaljistprisane. Dette var eit brudd 
med NEP-politikken, som føresette 
fri prisdanning i marknaden. 

Hvem har skylda? 
15.okt. 1923 kom så det skrivet som 
er blitt kalla «plattforma til dei 46». 
Dei 46 la heile skulda for saksekrisa 
på den diktatoriske handsamings
måten til partimaskina og kravde at 
det straks blei organisert ein konfe
ranse for å diskutere situasjonen. 

Etter meir korrespondanse mel
lom sentralkomiteen og Trotsky 
vedtok partileiinga å skunde på ar
beidet i dei komiteane dei hadde 
sett ned. Og den 7. november, på 
årsdagen for revolusjonen, opna 
avisa Pravda spaltene sine for dei 
forskjellige tendensane og meining
ane som delte partiet. 

Løsninga 
I desember leverte saksekomiteen 
resolusjonen sin om saksekrisa til 
politbyrået. Komiteen meinte at sak
sekrisa ikkje var ein fundamental 
krise som gjorde det nødvendig å 
stille spørjeteikn ved heile den øko
nomiske politikken som partiet had
de følgt siden forrige partikongress. 
Men krisa krevde likevel at politik
ken blei justert. Hovedårsaka til kri
sa var at ein ikkje hadde forstått 
godt nok at bøndene var viktigast i 
denne situasjonen. Ein annan grunn 
var mangel på koordinering mellom 
forskjellige delar av økonomien og 
framfor alt at statsindustrien og 
handelen ikkje hadde klart å nå 
fram til massemarkedet på landet. 
Så gjekk dei gjennom dei forskjellige 
felta i økonomien og foreslo tiltak. 
Dei foreslo ein del lågare priser på 
industrivarer, ein del auke i løneni
vået og strenge straffar for å halde 
tilbake løner. Det skulle også byg
gast fleire arbeidarbustader. Dei 
skulle ha priskontroll på både en
gros- og detaljvarer. Pluss noen an
dre tiltak. 

Resolusjonen blei vedtatt av polit
byrået 24. desember utan endringar 

Leo Trotsky, 
fortsatt årsak 
til stor 
diskusjon og 
usemje i 
sosialistiske 
partier. 

og trykt Pravda straks etter. 
Hovedsaka i resolusjonen var at dei 
held fast på partileiinga sin politikk 
og understreka at bøndene framleis 
var dei som NEP-politikken i ho
vedsak skulle tene. I motsetnad til 
Trotsky som heile tida hadde auge
ne sine retta på proletariatet. 

Hjalp ikke til 
Etter som desse justeringane blei 
sett ut i livet, blei saksen litt etter litt 
lukka og både den økonomiske kri
sen og partikrisen gjekk over. Det 
var lite grunnlag for å fortsette den 
harde kritikken mot partileiinga. Ho 
hadde slept laus ein offentlig debatt, 
gjort grundige undersøkingar, lytta 
på mange råd og levert løysingar 
som fungerte. 

Trotsky, på si side, stod fast på 
kritikken sin. Då sentralkomiteen 
møtte i januar 19224 gav han altså ut 
«Den nye kursen», der han tok opp 
att og utdjupa kritikken. Men situa
sjonen hadde for lengst løpt frå han, 
og han og stillinga hans i partiet blei 
kraftig svekka. 

Kjerna 
Etter mi meining bygga Trotsky kri
tikken av partileiinga på ei feilaktig 
oppblåsing av reelt eksisterande feil 
og problem. Dette ser ut til å vere eit 
typisk trekk ved all trotskisme. 

Opportunist 
For meg ser det også ut som om 
Trotsky i røynda hadde samme syn 
på Lenins partimodell heile denne 
tida. Det var bare det at han sjølv ei 
stund måtte inn i dette partiet der
som han skulle kunne få spele noen 
rolle i revolusjonen. Straks han kun
ne angripe partiet igjen, så gjorde 
han det, og med mest like argument 
som han hadde brukt i 1904-1917. 

Trotsky sjølv gav uttrykk for at 
han støtta Lenin sin partimodell, det 
var Stalin sin modell han kritiserte. 
Dette finn eg lite grunn til å feste lit 
til. Ei av de grunnleggande oppgå
vene til Trotsky og trotskistane har, 
etter mi meining, alltid vore å kjem
pe for å øydelegge parti som er 
bygd over den leninistiske model
len. 

Kilder 
For ikkje å gjøre Trotsky urett har eg 
brukt fjerde bind av E.H. Carr si 
Trotsky-vennlige «Russiske histo
rie», «The Interregnum. 1923-24» 
som grunnlag for framstillinga av 
den historiske bakgrunnen. Eg har 
elles brukt Trotsky: «The New 
Course». Ann Arbour Paperbacks, 
1965 og sjølvbiografien hans:«My 
Life» og Kneiz-Paz si bok: «The 
Social and Political Thought og 
Leon Trotsky», Oxford University 
Press 1978. 

Mellomtitler er satt til av red. 
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J uan Carlos Orieta er født i 
Buenos Aires i Argentina i 
1947. Som barn var han 

med faren sin på mange av 
de aktivitetene fagforeninga 
dreiv. På den måten lærte han 
klassestolthet i oppveksten, og 
fikk et samfunnsperspektiv 
som han mener har vært svært 
avgjørende for han som men
neske og politiker. 

Fra 1955 blei det innført et 
diktatur og peronistbevegel
sen blei utestengt fra det poli
tiske livet helt fram til 1973. 
Carlos blei politisk engasjert 
etter militærkuppet i 1966. 
Året etter var han med på en 
ulovlig streik for LO. Seinere 
blei han student og hjelpelærer 
på universitetet. I -72 tok han 
sosiologeksamen og var uni
versitetslektor i 1973 og -74. 

Politisk hørte Carlos til det 
venstresida i den peronistiske 
bevegelsen. Men etter den ku
banske revolusjonen blei den
ne bevegelsen splitta. 
Særegent for den revolusjonæ
re bevegelsen i Argentina var 
at den var antiimperialistisk og 
at den verken støtta Moskva 
eller Kina. 

I 1974 tok høyresida regje
ringsmakta og universitetene 
blei stengt. Han bodde i eksil i 
Paraguay. I 1980 blei han satt i 
fengsel der han satt i 2 år i en 
militærleir sammen med kona. 
Både han og kona utsatt for 
tortur. Der han blei kjent med 
Margarita Baez som blant an
net AKP hadde en støtteaksjon 
for. Heldigvis kom de med en 
gang under beskyttelse av FNs 
høykommisær for flyktninger. 
I 1982 blei det bestemt at de 
skulle reise til Norge. 

- Jeg hadde et forhåndsinn
trykk, og det gjorde meg be
kymret. Jeg visste at det var 
vanskelig for folk fra 3. verden. 
At det verken var lett å få jobb 
eller kontakt med innbygger
ne. Dette inntrykket blei dess
verre bekrefta altfor fort. Det 
er ikke noen forskjell på Norge 
eller de andre europeiske lan
dene i dette spørsmålet. I til
legg er blir du satt tilbake bare 
ved det å komme til et annet 
land, først og fremst på grunn 
av språket. Jeg var vant til å be
herske språket fullt ut med alle 
nyanser, det blei derfor sosialt 
uvant å ha språkproblemer. 
Det har i det hele tatt lang tid å 
«lande» i Norge. 

- Sjøl ønsket jeg å reise til
bake så fort som mulig. Men 
hensynet til barna gjorde det 
vanskelig. Her i Norge ville 
barna få fredelige oppvekstvil
kår. Før vi kom hit hadde jo 
barna levd under dårlig for
hold både fysisk og psykisk, 
og vi ønsket nå at barna skulle 
få det bra. 

- Vanskelighetene med å 
vende tilbake blei bekreftet da 
jeg var på besøk i Argentina i 
1986. Jeg hadde store proble
mer, og måtte ha hjelp av det 

norske Utenriksdepartementet 
for å komme meg hjem. UD sa 
da også at det ikke var lurt av 
meg å reise hjem til Argentina 
mer. Likevel forsøkte jeg to 
ganger til, men jeg må bare 
fastslå at det ikke er mulig for 
meg å komme tilbake til 
Argentina på svært lenge. 

I Argentina får vi ikke noe 
arbeid. Det finnes ingen poli
tisk vilje der til å integrere oss 
på nytt. Uten økonomiske 
midler ville vi blitt overlatt til 

Lærte ar
beider-
klassens 
kultur 
gjennom 
farens fag
lige aktivi
tet 

oss sjøl. Jeg 
må innstille 
meg på åle
ve i eksil, 
mot min 
vilje. 

I 
Norge har 
vi ikke klart 
å komme 
inn i andres 
nettverk, 
det er svært 

vanskelig å få kontakt med 
folk. Jeg er glad for den rollen 
Olaf Svorstøl, har spilt i latina
merikanske miljøer. Få andre 
har tatt kontakt. 

- Chilenerne tror jeg har 
hatt det lettere. Både SVere og 
folk fra Arbeiderpartiet tok 
imot disse som til dels parti
medlemmer. 

- Vi innvandrere føler at vi 
blir sett på som gjester. Når vi 
ikke kommer inn i nordmenns 
nettverk, blir vi ikke sett på 
som mennesker med en helhet, 
bare som gjester. Vanskelig er 
det også å komme inn i partier. 
Innvandrerne må få tilhørighet 
i sine partier, men det er van
skelig når en ikke blir betraktet 
som et helt menneske med res-

Fengsel i 
to årmed 
tortur 

surser, som 
er en større 
verdi enn 
bare å kom
me fra et 
annet land. 

- Når vi 
flyttet inn i 
borettslaget 
blei vi tatt 
hyggelig 

imot, vi blei invitert hjem til 
nordmenn, og naboene var hos 
oss. Vi har gode opplevelser 
med naboene. Men inn i deres 
nettverk kommer vi ikke. Vi 
føler på en måte at vi bor i et 
land der vi ikke er ønsket. Folk 
vil ikke sitte ved siden av deg 
på bussen. Det var for øvrig 
heller ikke så mange på RV
landsmøtet som tok kontakt 
med meg. Sånne opplevelser 
er en del av hverdagen for inn
vandrerne. Fremmed-frykten i 
Norge er en virkelighet, noe vi 
må leve med. Jeg er vant til å 
sitte aleine, det er som Mai 
Gythfeldt sa til meg på RV
landsmøtet, at RVere ikke er 
flinkere til å ta kontakt enn an
dre. 

- Jeg synes ikke RV som 
parti er flinkere til å integrere 
innvandrere enn andre partier. 

PORTRETTET 

Slå røtter 
påRotnSås! 

Hagen vant oppslutning i 
den klassen vi regner 

0 som var 
• Arbeiderklassesønnen fra Buenos Aires 

som ble universitetslærer i sosiologi, mener 
det er viktigere å slå røtter blant folk på 
Romsås ennå kaste egg på Hagen. Når na
zistene er organisert på Romsås, må også vi 
være der, sier Juan Carlos Orieta, RVs an
dre vararepresentant til det nye bystyret i 
Oslo. 

• Carlos er vant til å bli sittende aleine, enten 
det er på trikken eller på RVs landsmøte. 
Han mener at innvandrerne er lei av å bli 
sett på gjester. « Vi er hele mennesker som 
andre, og ønsker å bli sett på som en res
surs, og ikke et problem». 

Vi ønsker å bli tatt på alvor i 
RV. Som individer med både 
rettigheter og plikter. Vi vil be
traktes som et individ. Det er 
viktig for meg å få fastslått at 
vi ikke er gjester. Vi vil disku
tere andre saker enn innvan
dring, så som arbeidsledighet, 
helse- og sosialpolitikk og alt 
annet. Vi er lei av å bli sett på 
som et problem. Vi er en res
surs som andre, og vil bli brukt 
som andre. 

- Vi må gjøre mer for å få til 
et flerkulturelt fellesskap og 

samfunn 
Vi må over der alle 
til konkret deltar på 

lik linje, og 
der du blir 
respektert 
som indi-

innvan
dringspoli
tikk, ikke 
bare gene
rell disku-
sjon 

vid, ikke 
som «en 
annen». 
Innvand-
rere må 

diskutere politikk i Norge. Jeg 
er mest opptatt av politisk 
makt, og arbeider for at RV blir 
en viktig politisk faktor i 
Norge. Vi må gjøre mer enn å 
kritisere, vi må få gjennom vår 
politikk i LO og andre steder. 

- Sosialdemokratiet i Latin
Amerika kan ikke sammenlik
nes med det i Norge. 
Sosialdemokratene har spilt en 
reaksjonær rolle etter den an
dre verdenskrigen. De har stått 
i et motsetningsforhold til pe
ronistbevegelsen og den tradi
sjonelle venstresida. 

- I Latin-Amerika har alle 
land nå kommet under den 
markedsliberalistiske svøpen. 
Offentlige institusjoner privat
iseres i omfattende grad. 

Frontmot 
Høyre og 
FrP 

Fagbeve
gelsen er 
knust. I lø-
pet av de 
siste 15 åra 
er dessuten 
også fagbe
vegelsen 
knust. Det 
latinameri
kanske 

borgerskapet har sammen med 
imperialistene fått gjennom
salg for sin politikk. Før treng
te de militærkupp og militær
diktatur for å få gjennom sin 
politikk. Nå er dette unødven
dig. Folk stemmer frivillig for 
politikere som Argentinas pre
sident Menem. Resultatet er at 
fattigdommen har økt over he
le kontinentet. 

Dette må venstresida i 
Europa lære av. Mange i 
Norge ser de økende klassefor
skjellene i Norge. Da er det 
viktig å vite at mye av det som 
skjer i Norge i dag, skjedde for 
20 år sida i Latin-Amerika. 

Vi har nettopp hatt et valg 
som jeg mener har vært et ne
derlag for venstresida i oslo, 
og da inkluderer jeg også ven
strefolk i SV. Jeg synes ikke 
valgkampen har vært god. Det 
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er ikke nok å dele ut materiell. 
Vi må snakke mer med folk. 
Det er riktig som Magdahl sier 
at vi må utvikle RV til et virke
lig parti som reflekterer folks 
interesser. Rasismen har sin 
bakgrunn i økonomiske pro
blemer. Norge er ikke bare 
rikt, jeg har som sosialarbeider 
sett enorm fattigdom i Oslo for 
eksempel på Romsås. Og da 
lurer jeg på om ungdommen 
skjønner dette. Nazistene er 
organisert på Romsås, men er 
medlemmene i Rød Ungdom 
det? Går de bare blant de mer 
vellykka elevene på de videre
gående skolene? Jeg spør fordi 
jeg veit at mange av aktiviste
ne våre i Argentina kom fra 
borgerlige og småborgerlige 
miljøer, og de hadde store pro
blemer med å få kontakt med 
arbeiderklassen og blant folk i 
slumområdene. 

- Viktigere enn å kaste egg 
på Hagen er å slå røtter blant 
dem som har falt ut av videre
gående skole. Husk at Hagen 
vant i den klassen som vi reg
ner som vår, og det er en 
enorm utfordring for oss. 

- Jeg har foreslått å opprette 
et sentralt innvandrerutvalg i 
RV. Ikke for innvandrere, men 
for at RV skal bli flinkere poli
tisk på dette området. Hagen 
gjør det godt på dette området. 
Dørum har også lært mye av å 
være leder av kontaktutvalget 
mellom norske politikere og 
innvandrerne. RVs oppgave er 
å få innvandringsdebatten bort 
fra det generelle, vi må over på 
en konkret diskusjon der vi 
kan vinne vanlige folk for vår 
politikk. 

- Jeg kan ikke unngå å ten
ke på at Hitler nesten blei valgt 
av et flertall i folket. Etter min 
mening er det viktigere å utpe
ke Fremskrittspartiet og Høyre 
som hovedfienden enn høyre
sida i Arbeiderpartiet. Jeg er 
helt enig i at Ap står for en stat
lig rasisme, men likevel er det 
en forskjell, vi må lære oss til å 
se nyansene. 

- At det bare er i arbeider
klassen det er rasisme, er helt 
feil. Småborgerne har nesten 
ikke kontakt med innvandrere, 
men når de får muligheten, for 
eksempel på å unngå å an1>ette 
meg til tross for mitt hovedfag 
i sosiologi, gjør de det på en 
mye mer subtil måte. Rasisme 
er det likefullt. 

- Det skjer en politisk inn
skrenking i Argentina i dag. 
For meg er det ikke lenger mu
lig å få jobb verken i det priva
te eller i de få offentlige jobbe
ne som finnes. Jeg kunne nok 
reist tilbake hvis jeg hadde en
dra syn politisk. Det har noen 
av mine tidligere venner gjort. 
Sånn har det berget mulighete
ne deres til overleve økono
misk. Men et sånt knefall lig
ger ikke for meg, avslutter RVs 
andre vararepresentant til 
Oslo bystyre. 
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10 FATTIGDOMMEN I EUROPA 

I hele Europa 

t fattigdom vedtas 
Velferdsordningene i 
Europa endres forsiktig 
bit for bit, men det må 
kraftigere lut til, 
hevder tidsskriftet The 
Economist i sitt siste 
ukenummer i august 1 

år. 

Av Ove Bengt Berg 

Velferdsstaten skifter ansikt, 
skriver The Economist fornøyd 
i sitt nr fra 26. august. Samtidig 
kunne Nationen 30. august of
fentliggjøre den siste OECD
rapporten som gir Norge øko
nomiske anbefalinger. Alt pe
ker i samme retning: Nå koor
dineres og sammenliknes alle 
nedskjæringstiltak i Europa. 

Refrenget er som 
Arbeiderpartiet spør om i 
Norge: Har vi råd til dette? 
Trass i dårligere tider for folk, 
har Tyskland, Belgia og Irland 
klart å redusere de offentlige 
utgiftene fra 1985 til 1992. 
Tyskland brukte i 1985 rundt 
28 prosent av bruttonasjonal
produktet til sosiale utgifter, 
mens staten i 1992, inkludert 

Suppekjøkken i Russland. 

utgiftene for det tidligere DDR 
og med en arbeidsløshet på 9,3 
prosent i august, likevel hadde 
greidd å redusere utgiftenes 
andel av bruttonasjonalpro
duktet med et par prosent. 
· Det var bare i de skandina
viske landa at sosialutgiftenes 
andel av BNP hadde økt, sær
lig i Sverige, skriver The 
Economist. Men firmaet 
Eurostat, som er kilden, offent
liggjorde ikke tall for Norge. 

Skjerpa krav 
The Economist oppsummerer 

Foto: Ola Sæther 

de tre måtene sosialutgiftene 
blir redusert på. Den første 
metoden er å gå løs på tillegg
sytelser som ble gitt mer eller 
mindre automatisk. Nå kuttes 
arbeidsledighetsstønaden i de 
fleste landa hvis mottakerne 
nekter å akseptere opplæring, 
ikke søker nytt arbeid eller 
nekter å motta hvilken som 
helst jobb. I Tyskland blir ytel
sen redusert med en firedel 
hvis den arbeidsledige nekter å 
motta en tilbudt jobb. Dette 
har for øvrig de tyske sosialde
mokratene kalt «amerikanise-

Fattige usynliggjøres 
The Economist melder 
om hvordan fattige i 
Frankrike usynlig
gjøres. For det første 
reduserte Frankrike 
antallet av de arbeids
ledige kraftig ved å 
endre definisjonen på 
arbeidsledighet. 

En sosialdemokratisk ordfører 
i byen La Rochelle, tidligere 
justisminister Michel Crepeau, 
kunngjorde i juli i år forbud 
mot tigging, drikking av alko
hol og dagdriveri på offentlige 
plasser. Han oppfordra samti
dig innbyggere til å gi 100 franc 
til veldedighetsorganisasjoner 
for at de skulle kunne ta seg av 
de fattige. Framfor å gi en franc 
eller to til en utslått for at han 
skulle kunne drikke seg full. 
Og sånn oppfører ordførere 
seg over hele Franskrike, enten 

En av Oslos økende antall uteliggere. Foto: Ola Sæther 

de kommer fra Le Pens parti, 
kommunistpartiet eller gallis
tene. Men denne politikken har 
møtt motstand. Statsminist
eren sjøl, Alain Juppe, har for
dømt dem som prøver å gi seg 

sjøl god samvittighet på en lett
vint måte. 

Et forbud mot tigging må 
følge visse regler, har innen
riksministeren Jean-Louis 
Debre orientert ordførerne lan-

ringa av den tyske velferdssta
ten». 

Når det gjelder pensjoner 
har Frankrike økt antallet år en 
må ha vært i jobb for å få full 
statspensjon. Akkurat som den 
prøveballongen Arbeiderparti
et sendte ut i sommer. 
Storbritannia, Tyskland, Italia, 
Portugal og Spania har økt 
pensjonsalderen eller planleg
ger å gjøre det. 

Nivået senkes 
Den andre må ten er å redefine
re stønadsbehovet. Sverige har 
senka arbeidsløshetsstønaden 
fra 90 prosent til 80 prosent av 
tidligere lønn, og redusert 
grunnpensjonen med 2 pro
sent. I Finland er også arbeids
ledighetstrygden redusert. 
Over hele EU er barnetrygdens 
nivå enten ikke økt i samsvar 
med prisstigninga, eller blitt 
skattlagt, noe som har ført til at 
realverdien av barnetrygden 
er redusert med en tredel sia 
1989. Både i Belgia og i 
Danmark er egenandelene økt. 

Kraftigere behovsprøving 
Den tredje og mest kontrover
sielle strategien er behovsprø
ving. Tidsskriftet viser til 
Storbritannia hvor denne må
ten har kommet lengst. Sida 

det rundt om. Så lenge tigging 
ikke er forbudt etter lovene, 
kan tigging bare forbys hvis 
det kommer i konflikt med an
dre hensyn. For eksempel ved 
at fotgjengere hindres. Og et 
slikt forbud kan heller ikke 
vedtas for hele sommersesong
en for en hel by. Problemer blir 
det også hvis tiggerne nekter å 
flytte seg, eller hvis de flytter til 
et annet sted. Statsminister 
Juppe mener at forbud mot tig
ging ikke løser problemet: De 
fattige er der likevel. 

Statsministeren har foreslått 
20 000 nye ekstra boliger i til
legg til de 40 000 som alt er 
planlagt. Men The Economist 
spør som Olav Gran-Olsson: Er 
dette nok? Og foreslår neste 
skritt: 

Forby fattigdom i hele 
Frankrike. Eller vedta en lov 
om plikt til å være lykkelig i al
le områder med over 
20 prosent arbeidsledighet ... 

OBB 

1978 er behovsprøvinga av alle 
ytelser dobla, og 34 prosent av 
ytelsene €r nå behovsprøvd. 
En laborpolitiker kaller denne 
behovsprøvinga for «velferds
statens gift», og tidsskriftet 
mener at kontinentale europe
er grøsser ved behovsprøving
stanken og at den som et ek
sempel på innføre av ameri
kansk hjerteråhet. 

Men i Belgias og Tyskland er 
det innført inntektstest for fa
milietillegg, og det vises også 
til at pensjonene i Nederland, 
Norge og Danmark har blitt 
delvis behovsprøvd. I Spania 
er lønningene til lærlingene re
dusert. Siste dagen i august 
gikk arbeidsdirektør Ted 
Hanisch ut i Arbeiderbladet og 
hevda at begynnerlønningene, 
særlig i bygg og anlegg, var for 
høye og burde senkes. Mange 
tyskere som aldri eller knapt 
har arbeids, og neppe kommer 
til å få arbeid, for nå i stedet be
hovsprøvd stønad til livsopp
hold direkte fra regjeringa. 

Øksekutt, eller lirking? 
The Economist konstaterer at 
de gjennomførte ordningene 
har vært gjennomført tilfeldig 
og stykkevis. Arbeiderklassen 
i Europa har gått med på en 
samfunnskontrakt der de har 

hatt rett til like behovsprøvde 
ytelser, samtidig som skatteni
vået har vært og det offentlige 
har spilt en stor rolle i det øko
nomiske livet. The Economist 
peker på at det ikke finnes 
grunnlag for en slik enighet 
lenger, men sier ikke direkte 
hvem det er som vil skifte linje. 

Tidsskriftet stiller seg tvilen
de til om det er mulig med tak
tikken med å lirke å lure for å 
få ned de sosiale utgiftene. Det 
vises til innflytelsesrike 
kommisjoner i flere land som 
har konkludert med at bare 
fundamentale endringer «kan 
redde det beste av velferdssy
stemet». 

Det uttrykkes også bekym
ring for at det kan bli politisk 
vanskelig å få til nedskjæring
er som monner etter markeds
økonomenes drømmer. Som 
dystert eksempel trekkes det 
fram at borgerlige sosialminis
tre i Sverige og Finland måtte 
gå av som følge av forslag om 
nedskjæringer, og at dette 
skremmer politikerne over he
le Europa. 

Men da må The Economist 
ha skjønt lite om sosialdemo
kratiets rolle, og tidsskriftet 
kan umulig kjenne til det nor
ske Arbeiderpartiets planer og 
vellykka praksis. 

Øktetyske 
lønns/ orskjeller 
Tysk LO melder om at tyske arbeidstakere har fått heva kjø
pekrafta med 1,9 prosent de siste 14 åra, mens arbeidsgiver
nes profitter er nær fordobla . I fjor hadde tyske lønnsmotta
kere en nedgang i inntekt på 3 prosent, mens arbeisgiverne 
kunne øke profitten med 16,5 %. 

Tvangsprostitusjon 
Flest fra Øst-Europa 
Stadig flere kvinner fra Øst-Europa blir lokket til Vest
Europa for der å bli tvunget til prostitusjon. Dette går fram 
av en studie som den internasjonale organisasjonen for mi
grasjon la fram i Geneve i begynnelsen av juni. På denne må
ten har kjønnshandelen med kvinner fra Øst-Europa over
steget kjønnshandelen med kvinner fra den tredje verden. 
Etter rapporten er langt de fleste kvinnene yngre enn 25 år. 
Skremmende er den store andelen av disse tvangsprostituer
te som er mellom 15 og 18 år gamle, melder pressebyrået 
epd. 

Tigger-universitet 
I Tyskland er det nå opprettet et «universitet» for å lære den 
stadig økende skaren av arbeidsløse og fa ttige til å forbedre 
sine metoder for å tigge. 

Indonesia - en ny tiger? 
Pål Steigan har skrevet en rapport fra en studierei
se i november og desember 1994 fra Indonesia. 
Heftet er på 36 A4-sider, og er utgitt av 
Internasjonalt utvalg i AKP med støtte fra NO
RAD og Studieforbundet Ny verden. Det koster 
kr 30 og kan bestilles fra 

AKP 
Osterhaus gate 27 
0183 Oslo, 
Telefon 22 98 90 60, faks 22 98 90 55. 
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DIVERSE 

Ikke penger til 6-årsreformen 

Enhetskolen angripes 
Regjeringa vil ikke 
betale det kommunene 
mener er kostandene 
ved seks års reformen. 
I tillegg skal nå 
Stortinget behandle en 
innstilling som vil føre 
til større klasser og 
større skoler. 

Av Ove Bengt Berg 

RV reagerer 
Risør RV har tatt opp proble
met med kostnadene for seks 

Også Hernes er framme med sparekniven for å svekke velferds-
staten. Foto Håvard Houen 

års reformen. Med seksåringe
ne blir antallet elever flere, og 

en konkret skole blir dermed 
for liten. Det blir nødvendig 

Balkan-komiteer? innen VEU og NATO. 
Det som nå skjer i Serbia er 

bare første steg for en vestlig 
kolonisering av hele Øst
Europa og Sentral-Asia og det 
norske borgerskapet ønsker å 
være en juniorpartner for 
Tyskland og USA i denne pro
sessen. 

Lederartikkelen i Opprør 6/95 
oppfordrer til å danne balkan
komiteer på grunnlag av et 
program fra mars 1993. Det 
framgår av alt som er blitt 
skrevet om Balkankrigen at 
Finn Olav Rolijordet har helt 
rett når han sier at det er tvil og 
sprik som særkjenner situasjo
nen innen RV. Det sier seg selv 
at en da ikke har den nødven
dige politiske enhet for å dan
ne balkankomiteer; det hersker 
full forvirring om hva som er 

plattformen. 
En av Rosa Luxemburgs 

mest kjente setninger går slik: 
«Først klarhet, deretter fler
tall» (Erst klarheit, dann mehr
heit). Hva er det RVere på det 

nåværende tidspunkt kan væ
re enige om når det gjelder 
Balkan? Hva er vår minimum
splattform? 

Er vi nå enige om at dette er 
en imperialistisk omforde
lingskrig med Tyskland, USA, 
England, Frankrike, Tyrkia, 
Italia og Iran som sentrale ak
tører, så skulle det også være 
enighet om at norske militære 
styrker ikke har noe der å gjø
re. Men det er nå situasjonen at 
norske flygere, i følge Aften
posten, deltar i rekogniserings
arbeide for NATO-bombingen 
av Serbia. Og vi vet utmerket 
godt at «Telemarksbataljonen» 
skal inngå som komponenter 
for imperialistisk militarisme 

Den aller beste innsats vi 
derfor kan gjøre mot de folke
ne som utsettes for denne mili
tære koloniseringsprosessen, 
er å arbeide for at det norske 
militærvesenet ikke får solda
ter til sine prosjekt! Det er ikke 
nødvendig å hisse seg opp 
over tysk, fransk eller ameri
kansk militarisme så lenge vi 
har Kosmo & co som er glø
dende tilhengere av å interna
sjonalisere det norske forsva
ret; det vil si gjenopplive 1800-
tallspraksisen med koloniale 

Trotskistiske organisasjoner 
AvRuneSoma 

Debatt om «trotskismen» er 
satt på dagsorden i Opprør. 
For å rydde litt opp i debatten 
allerede i utgangspunktet, kan 
det være fornuftig å gjøre to 
ting:_ 

a) A løst definere hva «trot
skisme» er. 

b) Å skissere de viktigste 
strømingene som define
rer seg som trotskister. 

Hva er trotskisme? 
Hva er så «trotskisme»? I AKP 
har betegnelsen vært brukt 
som et stempel på alt som er 
vondt og galt. Slik ble f.eks. er
kemaoistene i gamle KUL kalt 
for trotskister. En slik bruk av 
begrepet blir meningsløs. Om 
noe i det hele tatt skal kunne 
kalles «trotskisme», må dette 
bety partier/ grupper som be
visst knytter seg an til viktige 
deler av Leo Trotskijs teoretis
ke skrifter, og/ eller til den his
toriske tradisjonen innenfor 
den revolusjonære bevegelsen 
som ble skapt med dannelsen 
av Venstreopposisjonen i det 
russiske bolsjevikpartiet på 20-
tallet. 

Noen viktige referansepunk
ter i denne sammenhengen er: 

- Trotskijs teori om den per
manente revolusjonen 

- Analysa av Sovjetstatens 
degenerering og framveksten 

av det stalinistiske byråkratiet. 
Synet på stalinismen som en 
politisk ideologi for det sovje
tiske (og seinere det kinesiske, 
øst-europeiske osv) statsbyrå
kratiet. 

- Analysa av KOMINTERNs 
degenerering fra et revolusjo
nært redskap til et redskap for 
det sovjetiske byråkratiet. 
Kritikken av KOMINTERNs 
politikk i Kina på 20-tallet, so
sialfascisme-politikken i 
Tyskland før Hitlers makto
vertagelse og folkefrontpoli
tikken under den spanske bor
gerkrigen. 

- Vektlegginga av arbeider
råd og sjølorganisering som en 
nødvendig forutsetning for 
oppbygging av sosialisme. 

De fleste trotskistiske partier 
vil også knytte seg an til Lenin. 
Trotskij sjøl betegna sin beve
gelse som «bolsjevik-leninis
tisk». 

Kort historisk riss 
Trotskismen som strømning 

oppsto med danninga av den 
sovjettiske Venstreopposisjon
en. Partikampene i Sovjet 
spredte seg innad i KOMIN
TERN, og i de fleste land ble 
det danna opposisjonsgrup
per. I begynnelsen så de på seg 
sjøl som en intern opposisjon i 
kommunistpartiene. Hitlers 
maktovertakelse i Tyskland 
(1933), og det tyske partiets 
manglende evne til å stoppe 

denne, ble sett på som et avgjø
rende brudd. Fra da av var 
oppgaven å bygge opp nye 
partier og en ny Internasjonale. 
Den 4. Internasjonalen (Fl) ble 
stifta i 1938. I Norge dannet 
kommunistlederen Jeanette 
Olsen en egen gruppe rundt 
tidsskriftet «Oktober». Mange 
av medlemmene var tidligere 
MotDagister. 

Siden dannelsen av Fl i 1938, 
har den trotskistiske strøm
ninga opplevd en rekke split
telser, avskallinger og nye 
samlinger. På samme vis som 
med m-1-partiene, finnes det 
ofte ulike grupper i samme 
land. Her følger en liten (og 
langt fra fullstendig oversikt) 
oversikt over situasjonen i 
Europa. 

Fjerde Internasjonalen (Fl) 
finnes forsatt, og har grup
per/ seksjoner i 40-50 land. 
Den mest kjente av Fls ledere 
etter krigen er nylig avdøde 
Ernest Mandel. Fl er uten tvil 
den største «trotskistiske» 
strømninga på verdensbasis, 
og den eneste som ikke består 
av ett «moderparti» med «av
leggere» i andre land. 
Hovedtyngden av medlemme
ne finnes i Europa og i Latin
Amerika. Viktige partier i 
Europa er: Socialistiska Partiet 
(Sverige), SAP (Danmark), 
SAP (Holland) SAP /POS 
(Belgia), LCR (Frankrike), PRS 
(Portugal), AQI (Italia). 

med en ny skole, for at antallet 
elever ikke skal bli for mange. 
Dette vil imidlertid staten og 
departementet ikke betale for. 
Det eneste regjeringa bekrefter 
er at «staten skal betale det re
formen koster». Risør RV har 
også skrevet brev til stortings
representantene for Aust
Agder for å få dem til å reage
re.RVs stortingsgruppe har og
så skrevet brev til departemen
tet, men departementet avviser 
kravet og viser for øvrig til at 
mange skoler har flere elever 
enn det Kirke- og undervis
ningsepartementet har anbe
falt. 

Smith-utvalget 
Som et ledd i omlegginga av 

ekspedisjonskorps utenfor 
Europa. 

Det er et noe barnslig trekk 
ved RV at den skal ut over lan
degrensene for å slåss mot im
perialisme og militarisme 
mens vi har rikelig av det i vårt 
eget land. Allerede i 1963 var 
Georg Johannesen oppgitt 
over frelseskulturen på ven
stresida og skrev: «Den dagen 
kan komme da nordmenn 
oppdager at de befinner seg i 
Norge. Der er de omgitt av og 
regjert av alt det de ønsker å 
slåss mot.» 

Hvis vi vil gjøre noe nyttig 
for å stoppe driften mot en tre
dje verdenskrig og omfattende 
koloniseringskriger, bør vi 
stoppe vår egen norske milita
risme og utbygge et slikt ar
beid med RVs «søsterpartier». 

Selv blant borgerlige analyti-

I en rekke land jobber Fl-fol
ka innenfor breiere revolusjo
nære strømninger eller masse
partier. Dette gjelder f.eks . 
Enhedslisten (Danmark), 
Rifondazione Communista 
(Italia), PT (Brasil), Frente 
Amplio (Uruguay), P ADS 
(Senegal) osv. En del av RV
medlemmene som kom fra 
AMG - deriblant undertegne
de - har kontakt med Fl. 

Militant/Storbritannia har 
spilt en viktig rolle som ven
streopposisjon i britiske 
Labour Party. Militant-tenden
sen hadde i mange år som 
prinsipp å jobbe innafor de so
sialdemokratiske partiene, og 
hadde «avleggere» i flere euro
peiske sosialdemokratiske par
tier. Masseeksklusjoner har 
ført til at Militant nå er organi
sert som eget parti, og de er 
ved siden av SWP (se seinere) 
det største venstrefløyspartiet i 
Storbrittania. Har en gruppe i 
Sverige (Arbetarforbundet 
Offensiv - ekskludert fra de 
svenske sossarna). AUF i Oslo 
ekskluderte en gruppe 
Militant-sympatisører for en
del år sida. En del av disse job
ber nå i RV. Skiller seg fra Fl 
ved bl.a. motstand mot separat 
kvinneorganisering og et 
svært kritisk forhold til nasjo
nale bevegelser (Sinn Fein 
osv). 

IS-tendensen har det brittis
ke Sodalist Workers Party 
(SWP) som «moderparti». 
Forgrunnsfiguren er Tony 
Cliff, som utvikla en egen teori 
om So~etunionens karakter 

velferdsstaten har regiennga 
også tenkt på skolen. Det er 
nedsatt et utvalg kalt opplæ
ringslovutvalget som blei leda 
av jusprofessor Eivind Smith. 
Dette utvalget foreslår at mak
simalt antall elever i klassene 
kan økes. I dag er det på 28 ele
ver i grunnskolen og 30 i ung
domsskolen. Maksimalt antall 
elever i hver enkelt skole fore
slås strøket. Anbefalt grense er 
i dag på 450 elever i grunnsko
len og 750 i den videregående 
skolen. 

Videre foreslår utvalget at 
en skal kunne ha elever fra for
skjellige alderstrinn i hver en
kelt klasse. Dette vil lett kunne 
bli et kjempesparetiltak: Først 
fulle klasser så langt det går, 

kere hersker det enighet om at 
den nåværende epoken har 
mange likhetstrekk ved ver
den fra 1910-1914. Det som 
kjennetegnet arbeiderbevegel
sen, spesielt blant ungdomsor
ganisasjonene på denne tida, 
var kampen mot militarisme 
og krig. Nå har vi en bevegelse 
som er godt i gang i kampen 
mot rasisme og nazisme, men 
det som kan utvikles er innsik
ten i at generalstabene trenger 
disse tingene for å skape fien
debilder, foråp mobilisere be
folkningen for krig. 

Jeg er altså mot noen dannel
se av balkankomiteer, men jeg 
ønsker meg en debatt på spørs
målet om hvordan kampen 
mot krig og militarisme kan bli 
integrert i det anti-fascistiske 
arbeidet som allerede er godt i 
gang. 

(Statskapitalisme). IS har også 
utvikla et eget teoretisk grunn
lag på andre områder (kampen 
i tredje verden mm). På det or
ganisatoriske området skiller 
de seg i praksis fra dagens Fl 
bl.a. gjennom ekstremt stor 
vekt på egen partioppbygging. 
(Negative til RV, står utenfor 
Enhetslisten i Danmark osv.) 
Norsk gruppe: Internasjonale 
sosialister (IS), som vel skulle 
være kjent for de fleste. 

SWP /USA er antakelig det 
største venstrefløyspartiet i 
USA (sjøl om alle er små), og 
brøt med Fl for ca. ti år sida da 
de mente Fl hadde et for nega
tivt forhold til folk som Castro, 
Mandela og sandinistene i 
Nicaragua. Driver forlaget 
Pathfinder som har boksjapper 
i flere land i Europa og har fle
re små-grupper tilknytta den
ne virksomheten. Mye bra bø
ker - endel finnes hos Tronsmo 
eller gjennom IS. Nærmeste 
bokhandel er i Stockholm. 

Lutte Ovriere er det største 
partiet til venstre for kommu
nistpartiet i Frankrike. Har 
vært framme i debatten i RV 
fordi de ikke tok stilling i den 
franske folkeavstemminga om 
Maastricht - i motsetning til Fl
partiet LCR. Fikk nesten 5% av 
stemmene i første runde i pre
sidentvalget nylig. Små «av
leggere» i noen land. Liten ak
tivitet i breie bevegelser - øn
sker bare arbeidere som med
lemmer. 

Andre mindre europeiske 
grupper som vel må sies å væ
re av det mer kuriøse slaget er: 

1 1 

og så puttes «overskuddet» i 
aldersblanda klasse. 

Reager . 
Det er viktig at det blir reagert 
på dette angrepet på enhets
skolen. I disse tider avgis det 
høringsuttalelser til Smith-ut
valgets innstilling. Hva sier 
din fagforening? Sier forel
dreutvalgene noe? Hva med 
kommunestyret og de kom
munale undervisnigskomitee
ne? RVs stortingsgruppe kan 
gi nærmere opplysninger, og 
også om personer som har stu
dert innstillinga svært nøye og 
satt i gang protester. 

Stortingsgruppas telefon er 
22 31 33 21, telefaks 22 313848 

Som et eksempel på hvordan 
dette nøye henger sammen er 
det et faktum at de internasjo
nale fascistorganisasjonene har 
satt opp brigader som kjemper 
i kroatisk milits, som igjen be
tyr at det tyske Fjerde Riket 
skaffer seg et militært brohode 
på Balkan. Enten vi liker det el
ler ikke, så er det norske mili
tærvesenet aktivt med på den
ne prosessen og det er her vi 
trenger litt tenkning for å for
binde antimilitarisme med an
tifascisme. 

Det er ikke bare fascistene 
som må stoppes, men det må 
også de internasjonale norske 
militære undertrykkingsstyr
kene. Begge retninger er glø
dende tilhengere av imperia
lismens utbredelse. 

Jan Hårstad 

* International Spartacist 
Tendency (Spartakistene) had
de opprinnelig sitt moderparti 
i USA, med avleggere bl.a. i 
Tyskland. Blei skandalisert og 
marginalisert gjennom å støtte 
til den sovjettiske invasjonen i 
Afghanistan. 

* PCI Frankrike 
(«Lambertistene» - etter lede
ren Pierre Lambert). Utbrudd 
fra den franske Fl-seksjonen på 
50 tallet. 

* WRP Storbrittania 
(«Healyittene» - etter lederen 
George Healy). Utbrudd fra 
den brittiske Fl-seksjonen på 
50-tallet. Skuespilleren 
Vanessa Redgrave er med her. 
Har hatt et nært forn.old til 
Libya og Ghadaffi. 

,I r------, 
I Vi trenger 
I fortsatt penger 
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Raud Valallianse sine folkevalde representantar 1995-1999 
Fylkestingsrepresentanter: Nesodden Eivind Reiersen Arve Kjær Odda Terje Kollbotn Arnfinn Rørvik 
Østfold Anne Steinsland Kragerø Ole A. Enggrav Solveig Vaade Vågan Svein Olsen 
Akershus Eilev Ryste Oslo Olav Drevland Karin N. Rasmussen Gunnar Aarstein 
Vestfold Alf Henriksen Oslo Berit J agrnann Helen Bøe Voss Sigurd Solberg Saltdal Håvard Pettersen 
Telemark IS-repr., RV-vara: Sagene/Torshov Fridtjov Thorkildsen Terje Mindrebø Rana Atle Hiller 

Mari-Ann Bjørnfla ten Skien Mehran Keshavarz Sogn og Fjordane Ole Gunnar Leirvaag 
Vest-Agder Repr. fra De Grønne: Oppland Porsgrunn Astri Berdal Berg Høyanger Magnar Wøien Leirfjord Ama Meisfjord 

RV-vara: Einar Holum Lillehammer Helge Galterud Notodden Morten Halvorsen Einar Rysjedal Sortland Christoffer Ellingsen 
Hordaland Steinar Nørstebø Asgeir Drugli Førde Knut Solberg Rose-Mari Moen 
Sør-Trøndelag Peder Martin Lysestøl Buskerud H alvartl Rauland Balestrand Åge Eitunsgjerde 
Nordland Einar Jetne Kongsberg Veslemøy Fjerdingstad 

Aust-Agder Troms 
Troms Mads Gilbert Møre og Romsdal Tromsø Charlotte R Kristiansen 

Frode Bygdnes Vestfold Risør Knut Henning Thygesen Ålesund Kjell Stephansen Elisabet Sausjord 
Sandefjord Thorstein Trøgstad Hege Kristin Kirkhusmo Siri Andersen 
Borre Alf Henriksen Sør-Trøndelag Rikke Kristiansen 

Kommunestyrerepresentanter: Terje Randem Vest-Agder Trondheim J ann Krangenes Harstad Frode Bygdnes 
Østfold Anne Lise Olafsen Kristiansand Siri Grønnæss Sylvia Sandra Pettersen 
Moss Bjørn A. Grønna Nøtterøy JømMagdahl Finnmark 
Askim Bjørn Alm Gry Dillan Hordaland Nordland Alta Øystein Røsland 

Andebu Jens Petter Odberg Bergen Torstein Dahle Bodø Brigt Kristensen Vigdis Røsland 
Akershus ChikuAli Ebba Engan Heljar Killi 
Bærum Anders Ekeland Telemark Trond Myklebust Audhill Sund Hammerfest AJvin Vaseli 
Vestby Kjell Wærnhus Bamble Ole Petter Dyrkom Trond Kvist Alstahaug Margit Steinholt Tove Størdal 

Røystetal for RV 1995 
1991 1995 

Krets antall % man- antall % +/- i % man- +/-
stemmer dater stemmer dater 

Østfold ....................... 2086 ........... * ............ 1 ................ 1948 ........ 1,8 .......... -0,1 .......... l ............ -
Moss ...... .............. .... ..... 276 .. ...... ... * ..... ....... 1 ..... ...... ... .... 420 ... ..... 3,3 .. ....... +l,1 .. ..... ... 1 ........ ... -
Askim .. .... .... ................ ... 80 ........... * ............ 0 ..... ..... .. ... ... 181 ... ..... 2,9 ... ..... . +l,6 .... .... .. 1 ..... .... +l 
Halden ... .... ... ....... .... .... . 138 ...... ..... * ........ .... 0 ............. ..... . 219 ..... ... 1,6 ... .. .... +0,6 ... ..... .. 0 ......... ... -
Fredrikstad ....... .. ......... 116 ........... * ............ 0 ... ................ 308 ........ 1,0 ...... ... +0,6 .......... 0 ...... ...... -
Rygge ... ....... .................. ...... .. .. ... .... * .. ............ .............. ... .. .. 93 ..... ... 1,6 ........ . +l,6 .......... 0 ....... ..... -
Akershus .......................... * ........ 1,6 ............ 1 ................ 2651 ........ 1,2 .......... -0,4 .......... 1 ............ -
Asker .. ... .... .... .... ..... ..... . 488 ........... * ............ l ..... ......... .. .. 418 ....... . 1,8 .......... -0,3 .......... 0 .......... -1 
Bærurn ........................ 1073 ........... .. ........... 1 ......... ........ 1003 .. .... .. 1,9 ..... ..... -0,2 ........ .. l ............ -
Ås .. ..... .. ... .... ... ................ . 95 ........ ... * ..... ... .... o ...... .. ........... 146 ...... .. 2,3 .. .... . +0,80 .... ...... o ............ -
Vestby .. ... ... .. .. .. ...... .... ... . .57 .... ..... .. * .... .. ...... 0 ..... ... .......... . 158 .... .... 2,8 ..... .. +l,80 .... .... .. 1 ..... .... +l 
Ski ................................. 105 ........... * ............ 0 ................... 152 ........ 1,2 ......... +0,3 ... : ...... 0 ...... ...... -
Nesodden .... .. .... ......... .. 167 ... ........ * .. ... ....... 1 .... ........ ..... .. 225 ... ..... 3.2 .. .... ... +0,7 ... ....... 1 ............ -
Skedsmo .... ... ..... .. ...... ... 165 .......... . * ..... ....... 0 ..... ..... .... ..... 164 .... .... 1,0 ..... ..... ..... - ... ..... ... - ............ -
Lørenskog ..... .... ...... .... . 160 ..... ...... * ............ 0 ............... .... 157 ........ 1,3 ......... +0,l .......... 0 ............ -
Eidsvold ...... .. .... .... ......... 23 .. . , ... ........ ..... ..... 0 ..... . ... ..... .... ... 66 .. ..... . 0,8 .. .... ... +0,6 ... .... ... 0 .......... .. -
Oppegård .. ........... ..... ..... 63 ... ........ * ....... ..... 0 ..... .. ... ........ ... 90 .. ...... 0,8 .... .... . +0,2 ...... .... 0 .. ........ .. -
Frogn .. ... .... .. .. ... ... ...... ....... . * ........ ... * ... ......... * .... ........... .... .. 58 ........ 1,0 .. ... .... +0,1 .......... 0 ............ -
0slo .......................... 11055 ........ 4,1 ............ 2 ..... . .......... 8009 ...... 2,97 .......... -0,9 .......... 1 .......... -1 

Røa ..... .. .. .... .... ...... ..... 299 ...... .. 2,4 ... ........ . * ...... ... ........ .. 236 .. ...... 2,1 ........ .. -0.3 .......... 0 ....... ..... -
Stovner ..................... 300 ........ 2,9 ..... ....... * ................... 275 ...• ... 3,0 .. ....... +0,l .. .. .... .. 0 .. .... .. .... -
Bøler ... .. .... ..... ....... ..... 208 .. ...... 2,8 .... ...... .. * ...... ..... ..... ... 188 ........ 2,9 ..... .. .. +0,l ....... ... 0 ............ -
Sagene/Torshov .. ... 927 ........ 6,2 ....... ..... * ................... 823 ... ..... 7,2 .. ....... +l,0 ...... .... l ..... .... +1 

Hedmark ...................... 431 ........... * ............ 0 ..... ............. 481 ........ 0,6 ......... +0,l .......... 0 ............ -
Oppland ........................... * ........ 0,5 ............ 1 .................. 671 ........ 0,8 ......... +0,3 .......... 0 ............ -
Lillehammer ................ 205 ........... * ............ 1 ... .... ............ 313 ........ 2,8 .. ....... +l,1 ........ .. 1 .. .... ...... -
Gjøvik ... ...... ... ....... ............ * ........... 0 .. ......... . * ........... .. ...... 186 ... .. ... 1,4 ......... +0,3 .......... 0 ....... ..... -
Vestre Toten .... ..... ....... .. 77 ... .. ... ... * ...... ...... 0 ....... ... ...... .... . 83 ........ 1,3 .. ....... +0,l ...... .... 0 .. .... ...... -
Buskerud ..................... 566 ........... * ............ * ..... ............. 841 ........ 0,8 ......... +0,3 .......... 0 ............ -
Drammen ... ...... ... ... .. ... . 166 ........ 0,6 ..... ..... .... ....... .... ..... ... 218 ..... ... 0,8 .. ....... +0,2 ... ....... 0 ........ .... -
Kongsberg ... ..... ... ... ...... ...... ... ... ........ .......... . 1 .............. .... . 226 ........ 2,2 .... .. ... +0,4 .......... 1 .... ........ -
Røyken ... ..... .. .... .... .. ..... ....... ...... .... ... ........ .. ....... .... ..... .... .. ... 61 .. ...... 0,8 ....... .. +0,1 ... ....... 0 ... ......... -
Øvre Eiker ... .... .... ..... ...... 34 .... ......... ...... ...... 0 .. .... ..... .. ..... .. .57 .. .. .... 0,8 .... ..... +0,3 .......... 0 ....... .... . -
Vestfold ....................... 992 ........... * ............ 0 ...... ........... 1815 ........ 1,9 ......... +0,9 .......... l ......... +l 
Sandefjord .............. ..... . 358 ...... ... ........ ........ 1 .. ... . ............ .399 ........ 2, 1 ......... +0 ,2 ......... 1 ...... ...... -
Borre ............................. 482 ........ 4,2 ....... ..... 2 ................... 945 ....... 8,6 ......... +4,4 .... ..... . 3 ... ... ... +1 
Nøtterøy ............ ... ........ 443 ... .... .4,7 .. .......... 2 ..... . ........ .... .582 .... .... 6,0 ......... + 1,3 .......... 2 ............ -
Tønsberg ... ........... .... .... 127 ....... ... ......... .... . 0 ...... ... ......... . 246 ........ 1,4 ......... +0,7 .......... 0 ............ -
Larvik ........ .. .... ... .......... 122 .... ......... ........... . 0 ....... ............ 242 .. , ... .. 1,3 ......... +0,6 .......... 0 ....... ..... -
H olmestrand ... .............. 16 ........................ . 0 ....... ....... ....... 30 .... ... . 0,7 ......... +0,3 .......... 0 ............ -
Andebu .... ... .................... ....... ................. ... ....... ... ........... .... 86 ........ 4,0 ......... +4,0 .. ........ 1 ......... +1 
Tjøme .. ...... ............... ..... ................... ......... ................. ..... .... 48 ........ 2,2 .... ... .. +2,2 .......... 0 ............ -
Telemark ... ................ 1037 ........... * ............ 1 ... ............. 1387 ........ 1,9 ......... +0,5 ........ .. l .... ........ -
Bamble .......................... 386 .... .... 6,2 ............ 2 ................... 273 ....... .4,5 ... ....... -l,7 .......... 2 ............ -
Kragerø ........................ 178 ........ 3,2 ............ l ............. ...... 418 ........ 8,4 ......... +5,2 .......... 4 ......... +3 
Skien ............................. 363 ......................... 1 ................... 419 ........ 1,9 .... .... . +0,3 .......... 1 ............ -

~°:t;;::J·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~.~.~ .·.·.·.·.·.·.·.i;:::~:::::::~ :::::: :: :::::::::1~~i ::::::2~:~ ::::::::::~~'..~ ::::::::::! :::::::: ::~.~ 
Aust-Agder .................. 295 ........... * ............ 0 ...... ............. 368 ........ 0,9 ......... +0,2 .......... 0 ............ -
Risør .............................. 131 ........ 3,7 ............ l ................... 201 ........ 6,0 ......... +2,3 .......... 2 ........ . +1 

Raud Valallianse Osterhaus gate 21, 0183 Oslo 

1991 1995 
Krets antall % man- antall % +/- i % man- +/-

stemmer dater stemmer dater 
Arendal ... .... ...... ........... 102 ... ....... . * .............. ................... 149 .. ...... 0,9 ...... ... +0,3 .......... 0 .. .......... -
Vest-Agder2 ................ 410 ........... * ............ * ....... .......... 1411 ....... 2,2-........ +0,3- .......... 1 ......... +1 
Kristiansand ......... .... ... 518 ...................... .. . 1 ... .... .. ......... . 668 ........ 2,1 ......... +0,4 .... .... .. 1 .. .......... -
Mandal ...... .......... .... .... ... 61 ........... .. ........... . 0 ....... .............. 82 ........ 1,4 ......... +0,4 .......... 0 ...... ...... -
Vennesla .... ... .... ... .......... 13 ..... ........ ... ........ . 0 ....... .............. 13 ........ 0,2 ......... +0,2 ......... . 0 ....... ..... -
Rogaland ..................... 668 ........... * ............ 0 ....... ............ 920 ........ 0,6 ......... +0,2 .......... 0 ............ ..._ 
Stavanger ...... .... .. ......... 306 ......... .. * ............ O ............. ..... .479 ........ 1,1 .. ....... +0,4 .......... 0 ......... ... -
Sandnes ..... ... ................ 175 .......... . * ............ 0 ................ ... 216 ........ 1,0 ........ .. +0,2 ....... ... 0 ........ .... -
Haugesund ...... .............. 63 .... ... ... . * ....... .. ... 0 ....... ....... ...... . 84 ........ 0,6 ...... ... +0,2 ... .. .... . 0 ..... ... .... -
Hordaland ................. 2688 ........... * ............ 1 ................. 3822 ........ 2,0 ......... +0,7 .......... 1 ............ -
Bergen ............. .... ...... . 2809 ...... .. 3,2 ......... ... 2 ....... .... ...... 4031 .. ..... .4,5 .... .... . +l ,3 .......... 4 ..... .... +2 
Odda ............................. 379 ........ 8,9 ............ 3 ................... 326 ........ 8,7 ... ...... . -0,2 .......... 3 ............ -
Voss ...................... .... .... 330 ........ 4,4 ............ 2 .................. . 190 ........ 2,8 ... ...... -1,6 .......... 1 .... ...... -1 
Sogn og Fjordane ....... 573 ........... * ............ 0 ....... ............ 569 ........ 1,2 ......... +0,1 .......... 0 ............ -
Høyanger .. .... .... .... ....... 146 ....... 5,9 ....... .... . 1 ........ ..... .. .... 169 ........ 7,1 ......... +l,l ..... ..... 2 ..... .... +l 
Førde ........... ... ......... ..... 117 ........... * ............ l ........... ..... ..... 66 ... ..... 4,3 ......... +l ,6 .......... l ..... ....... -
Naustdal.. .................. ... .. 15 ........... * ............ 0 ....... .. ... ........ . 19 .. ..... . 1,6 ......... +0,5 .......... 0 ............ -

~=l~:':~dj'::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·.·.i;::::::::::: :~ ::::::: ::: :::::::::::~ :::: ::::6:~ .·.·.·.·.·.·.·.·.-~z:~ ::::::::::~ ::::::::::~.: 
Møre og Romsdal ....... 641 .. ....... .. * ............. - ....... ............ 737 ........ 0,8 ......... +0,2 .......... 0 ............ -
Ålesund ...... ........ .......... 345 ........... .. ............ l .... ... ... ... ... ... 331 .. ...... 2,1 .... ..... +0,l .. ........ l .... .. ... ... -
Molde ... ..... .... ...... .... ...... .... * .. ..... .. .. * ....... .. ... 1 ........................ * ............. ............... * ......... -1 .. .......... * 
Kristiansund ..... ........... .... * ........... * ........... . 1 ......... ...... ..... .... * .......... .* ...... ...... ... * ......... -1 .. ... .... ... * 
Sør-Trøndelag .: ........ 2506 ........... * ............ 1 ................. 2677 ........ 2,4 ......... +0,3 .......... 1 ............ -
Trondheim ... ..... ..... .... 1826 ..... ... 3,1 ............ 2 ................. 2028 ........ 3,1 .. ..... ....... 0 .......... 2 ............ -
0rkdal ..................... ....... 64 .. .... ..... * ........ .... 0 ....... ... ........ .. . 76 ........ 1,7 ..... .... +0,4 ....... ... 0 .. ........ .. -
Nord-Trøndelag ......... 428 ........... * ........... 0 ....... ............ 462 ........ 0,8 ........ +0,1 .......... 0 ............ -
Nordland ................... 1816 ........... * ............ 1 ................. 2368 ........ 2,5 ......... +0,7 .......... 1 ............ -
Bodø ... .... .... ............... .. 1444 .... .... 8,5 .. ......... .4 ..... .. .......... 1145 ....... . 7,5 .......... -l,0 .. .... .... 3 ....... ... -1 
Alstadhaug ...... ............ 121 ... .... .3,9 ....... ..... l ..... ......... ..... 167 ....... . 5,6 ...... ... +l,7 ....... ... 2 ......... +l 
Vågan .... ... ................. ... 183 ....... .4,7 ... ...... .. . 2 .......... .... .... . 279 .. ...... 7,3 ......... +2,7 .... ... ... 2 .. .......... -
Saltdal. ... ... ..... ...... .... ..... 127 .. .... .. 5,l ....... ..... l ....... .............. 77 ..... ... 3,4 ... ...... . -1,7 ..... ..... l ....... ..... -
Rana ..... .... ...... ........ ...... . 220 ... ... ..... * ............ 1 ............ .. ..... 347 .... .... 4,1 .... ..... +2,0 .......... 2 ......... +1 
Vefsn ......................... .... 120 ....... ... ... .... ... ... 0 .... ... .......... .... 84 ........ 1,6 ....... .. . -0,5 ... .... ... 0 .. .......... . 
Narvik ... ........... ........... . 108 ......................... 0 ....... ..... ....... 111 ..... ... 1,3 ......... +0,l ........ .. 0 .. ........ . -
Leirfjord ........................ . 36 ...... .. 3,2 ... ..... .... 0 .... ................ .45 ........ 4,6 .... ... .. +1,4 ..... ..... l ....... .. + 1 
Vestvågøy ..... ... ....... .... ... 42 .. ........ .* ............ 0 ...... .. .... ........ .46 ...... .. 1,1 ........ . +0,2 .. ... ..... 0 ..... ....... -
Sortland .. ..... ................. .. 79 ... ... ................... 0 ................. .. 204 ........ 5,5 .... ... .. +3,4 .......... 2 ......... +2 
Troms .... ............. .. ...... 1003 ........... ... ..... ...... l ....... .......... 3141 .. ...... 5,2 .... .... . +3,7 .......... 2 ......... +1 
Trom sø .................... ..... 843 ..... ... 3,7 .. .... ...... 2 ................. 1466 ........ 6,5 ......... +2,8 .......... 4 ...... ... +2 
Harstad ......................... 184 ........................ . 1 ................... 261 ........ 2,7 ......... +0,8 ..... ..... l ............ -
Lenvik. .... ..... ................... 27 ............... ...... ... 0 .......... ... ........ 61 ........ 1,3 ......... +0,7 .......... 0 .... ..... ... -
Finnmark ...... .......... ..... 382 ........... * ............ 0 ....... ..... ....... 523 ...... .. 1,7 ......... +0,5 ......... . 0 ............ -
Alta .... ... ............ ..... ...... .301 ....... .5,l ............ 2 ................ .. .365 ...... .. 6,1 ......... + 1,0 .......... 3 ......... +l 
Hammerfest... .............. 144 ........ 3,7 ............ l .................. . 331 ........ 8,0 ......... +4,3 .......... 2 ... ...... +1 

Merknader: 
1 RV stilte i år som en del av Solidaritetslista på RVs program. 
2 RV stilte fellesliste med De Grønne. 
3 RV stilte som sist fellesliste med SV. 
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