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Kristiansand bystyre om 6-årsrefonnen

Nei,-hvisi e
staten betaler!
Etter forslag fra RVs Siri Grønnæs vedtok Kristiansand bystyre at
seksårsreformen i Kristiansand bare blir bygd ut i den grad den blir
fullfinansiert fra statlig hold.
Vedtaket blei fatta med 43 mot 10 Ap-representanter. Tidligere statssekretær Randi Øverland i Hernes sitt departement arbeidet indignert mot det vedtatte forslaget.
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RVs eneste bystyrerepresentant i K risiansand, Siri Grønnæs.

Foto: Hanna H. Hansen

RVs finansmerknad i Stortinget

Slik Norge kunne ha blitt i 1996 Under behandlinga av statsbu d sjettet for 1996 la Erling Folkvord fra RV
fram et økonomisk program for Norge for 1996. Forslaget endrer ikke på
det kapitalistiske systemet, men viser hvor mye bedre nordmenn kunne ha
fått det om rikfolk i Norge hadde begynt å betale skatt.
Forslaget fikk bare RVs ene stemme. I motsetning til Dagsrevyen og Olav
Gran-Olsson, informerer Opprør om forslaget, og gjengir det i sin helhet
som ekstrabilag på midtsidene.

Ekstra midtbilag
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Forsida til det heftet som
RVs stortingsgruppe har
gitt
ut
med
si~
finansmerknad, og som er
sendt alle folkevalgte RVrepresentanter.
Heftet heter: «Det er ikke
penger det står på, men
at kapitalistene ikke
betaler skatt».
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AKP-leder Aamdal

lærerne svikter elevene

AKP må redde RV!

Etter mønster fra aksjonsdagen 17. juni har RVs arbeidsutvalg vedtatt å gjøre 2. desember til en landsomfattende aksjonsdag mot statsbudsjettet. Det er
først og fremst RVs merknad i Stortinget til statsbudsjettet som skal spres.
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Redaktør Paul Bjerke

Skyld ikke på Klassekampen!

Se side 10

Aksjonsdag 2. desem.ber

På, ·

I

Stortinget vedtok nytt kristendomsfag

Mot stemmene til RV, SV og Fridemokratene vedtok
Stortinget å skjerpe kristendomsundervisninga i Norge,
og fjerne retten til fritak for lærere og elever.
Livssynsundervisninga blir i det nye faget omtrent fjerna.
De to største lærerorganisasjonenes passive støtte gjordedette overgrepet mulig. Aksjonen mot faget har foreløpig
lagt seg på en obseiverende linje.
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Trotskisme

Klassekamp, eneste motsigelse?
Se side 5
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FRÅ LEIINGA

Fundamentalisme
Mange ser på kristendommen som en human
ideologi som bare tenker på menneskehetens
beste. Fakta om kristendommens århundrelange
fysiske og psykiske undertrykking blir avvist.
20-11-95et vises til at også kirkens menn blir
påvirket av kampen for et bedre liv på jorda,
anført av som humanister, menneskerettsforkjempere og sosialister.
Men den forbitra kampen mot
livssynsundervisninga i den norske skolen, og
innføringa av det nye forkynnende
kristendomsfaget, varsler om den nye aggressive
stilen vi kan få se fra norsk kristenhold. Behovet
for ideologisk ensretting vil øke ettersom
kapitalismen og imperialismen utvikler seg.
Kapitaleierne vil sjølsagt gi en dose kristendom
til Europas hjemløse millionmasser for å hindre
opprørstanker.
I USA ser vi tydelig hvordan ekstrem
høyrepolitikk går hånd i hånd med kristen
fundamentalisme. Vil norsk tradisjon kunne stå
imot denne alliansen?

~ampen om Opprør, en kamp om RV
A utgi et nummer av Opprør med hovedvekt på
kvinnepolitikk, skrevet i hovedsak av kvinner, er
en god ide. Problemet er bare at det er ansatt en
redaktør, og at jobben ikke er ledig. Akkurat som
heller ikke partilederjobben, partisekretærjobben
eller andre oppgaver i RV er ledige.
Innen et parti skulle en tru at det var mulig å
komme til enighet om hvordan et felles ønske
skulle kunne gjennomføres. Kvinneutvalg~t og
arbeidsutvalget i RV valgte imidlertid
konfrontasjonslinja. I stedet for å prøve å komme
fram til en løsning med redaktøren, ble i
realiteten redaktøren avsatt gjennom et
uforberedt vedtak under et eventueltpunkt på
arbeidsutvalgets møte i oktober.
At kvinnepolitikk er et forsømt emne i RV er
denne saka et godt eksempel på. Argumentet om
at «dette er kvinnekamp» har fø~ til at få tør
stille spørsmål om alle de praktiske, politiske,
juridiske og økonomiske sidene ved å sette
redaktøren til side.
Etter redaktørens kraftige protester, så
arbeidsutvalget seg tvunget til å oppheve sitt
opprinnelige forslag. Det er nå fastslått at
redaktøren er ansvarlig redaktør for alle
nummer av Opprør, også et kvinnenummer.
Når RVs mest høylytte forkjempere for en ny
og ubyråkratisk sosialisme velger en
framgangsmåte som i dette tilfellet, er det
vanskelig å ikke komme på den tanken at en her
har funnet et godt påskudd for å sette til side
eller renske ut «upålitelige elementer». En slik
kamp dreier seg egentlig ikke bare om hvem som
skal redigere Opprør, men om hvordan RV skal
være.

~~

Medlemsavis, for Rød Valgallianse

Raud Valallianse

RVs
strategiske profil
grunn til å understreke en annen side av saken: Et normalt
parti er en allianse mellom ulike sosiale krefter - og mellom
folk som kan ha ulike syn i viktige spørsmål. I konflikten i
Oslo RV ser det ut til å skorte
på forståelse for dette •- ikke
minst blant dem som har snakket for at RV skal være en allianse.
Alternativ til SV

Jørn Magdahl.

Hårstad tøyser om programmet
I forrige nummer av Opprør
skreiv Jan Hårstad: «Sett fra et
teoretisk og intellektuelt synspunkt er RVs program en
skand ale. Hvis d et fremdeles
er marxister i RV bør de snarest begynne å u tarbeide et
nytt program for RV.» De harde påstandene er belagt med
noen allmenne betraktninger.
Når det gjelder konkret analyse er Hårstad denne gangen
skammelig blank.
For å være ærlig mistenker
jeg Hårstad for å ha lest feil
program. Den eneste sidehenvisningen han gir passer med
1993-programmet, ikke programmet
fra
1995.

Programmet gir for første
gang RV en helhetlig revolusjonær strategi. Det er klart
marxistisk, uten å være dogmatisk - og det tar stilling i en
rekke · kontroversielle prinsippsp ørsmål. Jeg forstår d erfor ikke hva H årstad mener
med at det «har karakter av å
være skrevet i ånd av stalinistisk folkefrontspolitikk. »

Parti - og allianse
Undetegnede er av dem som
har slåss iherdig for RVs utvikling fra en parlamentarisk allianse til et sjølstendig PARTI med et strategisk program, en
allsidig politisk praksis og en
debattstil som kan føre til større enhet. Men jeg finner også

ut fra en oppfatning om at han
tar dem på alvor. I denne situasjonen er det av største viktighet at RV framstår med en
konkret klassepolitikk. Jeg vil
derfor varmt anbefale alle
medlemmer å ta seg tid til å lese gjennom RVs «merknad til
statsbudsjettet», som er trykt i
dette nummeret av Opprør. På
områder som skattepolitikk,
kvinnepott, kommuneøkonomi" representerer dette viktige
skritt framover.
Her er det en politikk som
kan gi folk tru på at ting kan
gjøres annerledes, som verken
virker livsfjern eller gir illusjoner om kapitalismen - og som
venter på å bli spredt vidt og
breit.

En undersøkelse har vist at av
dem som stemte RV ved fylkestingsvalget i høst, så hadde
30 prosent (ca. 10 000) støtta
SV ved stortingsvalget {da SV
hadde 7,9 %). Siden utviklinga
var stikk motsatt i Oslo, så forteller dette ikke likevel hele
sannheten om hvor sterk denne tendensen var mange steder. Samtidig valgte mange
førstegangsvelgere RV framfor
SV.
Mye av forklaringa på overgangen til RV ligger selvfølgelig i den lokale opprørsprofilen. Men mange SV-velgere
ligger nå nærmere RV også i
strategiske spørsmål enn de
gjør Solheim. Opprørsprofilen
baserer seg på en analyse av
borgerlig klassemakt. SV-velgerne ønsker ikke Solheims

I
«Åpent
forum»
i
Klassekampen har jeg skrevet
om de dramatiske endringene
i norsk imperialisme. Jan
Hårstad mente analysen var
vel og bra, men at jeg ikke forsto at hovedfienden sto i eget
land. Dette er feil. Jeg legger
vekt på fire områder:
1) Kampen om oljefondet og hvordan dette blir brukt til
å styrke norsk imperialisme i
utlandet.

EU -pa use. De er s keptiske til
«NATO-løsningene» - og de

d a t» fr a Norge til imperialistis-

vil gjeme ha et parti som holder fast ved perspektivet om
sosialismen.

En konkret arbeiderpolitikk
Mange velgere er lei Solheims
«prestemoralisme». T. o. m . en
del av hans gamle støttespillere i stortingsgruppa kritiserer
han nå for ikke å treffe vanlige
folk hjemme. Samtidig har
mange arbeidere stemt Hagen

Norsk imperialisme

2) «Ikke en øre ikke en sol-

ke militæraksjoner (Bosnia,
Telemark-bataljonen),
3) Mot EU /EØS /Norge som
den best forsvarte delen av
«Festung Europa».
4). Bruke den breie motstanden mot de franske prøvesprengningene til å reise kravet
om at Norge må ut av
Vestunionen. Alt dette er retta
mot det imperialistiske norske
borgerskapet.
JømMagdahl.

Likviditetsproblemer

Kampen om Opprør

Likviditetskrise har rammet
RV på slutten av året. Det har
nesten manglet penger til lønninger, og hvertfall til annen
aktivitet. Arbeidsutvalget har
drøfta et forslag om permitteringsvarsel til alle tilsatte, men
har endt opp med å vedta at
det - om nødvendig - kan
sendes permiteringsvarsel til
politisk tilsatte. Dette blir det
trolig ikke noe av.
Det store problemet er svikt
i inntektene. Det vil ikke si at

Arbeidsutvalgets vedtak 24.
oktober 1995 fatta med 8 mot 3
stemmer:
«Februarnummeret av Opprør
blir et eget kvinnenummer - .
Kvinneutvalget samarbeider
med kvinner i LS om det redaksjonelle. Denne jobber fram
avisa fra ide til ferdig produkt.
Avsluttende redaksjonsmøte
blir i bakkant av neste LS-møte.»
AU-vedtak 15. november 1995:
1. Vedtak på forrige AU om
eget kvinnenummer av Opp-

pengene ikke kommer inn,
men at de kommer for seint
inn. Den største posten er at
innbetalinga av beinpenger og
kommunale og fylkeskommunale ytelser ikke er kommet
inn til partikontoret.
Noen lag har vært seine med
innbetalingene. Den viktigste
grunnen er likevel at utbetalinga av ytelsene fra siste kvartal i år mange steder er utsatt
fra begynnelsen av kvartalet til
utløpet av kvartalet.
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Fordragelighet i Oslo RV nå, men bare

Stille før stormen?
Medlemsmøtet i Oslo
RV som oppsummerte
valget, hadde fordragelighetens preg over
seg. Det var uenigh et,
men medlemmene var
innstilt på å forsone
seg både med valgresultatet og hverandre,
og finne ut hvordan en
skulle løse politiske
problemer eksternt og
internt, og organisere
seg i forhold til det.

Ove Bengt Berg
De 37 frammøtte medlemmene
(ingen var yngre enn hvertfall
30 år) var innstilt på samarbeid. Men sannsynligvis bare
til den neste posisjonskampen
kommer. Og den kommer i
forbindelse med nomineringa
av RV-lis ta til stortingsvalget i
1997.

«Faglig-høyre» øverst på
stortingslista?

sjonær. Han likte ikke tendensen- til automatisk å beskytte
folk i «sin fløy». Han slo også
fast at problemene ikke kunne
løses gjennom å oppløse AKP.

Styret orka ikke mer
Per Arne Salo viste til at det
som er løst i RV ellers i landet,
ikke er løst i Oslo. Og her er
det tilbakegang. han minte om
at det forrige styret ikke orka
mer.

Uenig om det meste

Egil Bøym, kasserer i Oslo
R V, fu ngerende leder de dagene leder Svorstøl ik ke er i
Oslo .
sine politiske standpunkter eller kandida ter med et slikt syn.

AKP som eget punkt
Styret i Oslo RV hadde lagt
opp til å be AKP legge fram sine egne planer og AKPs planer
for Oslo RV. AKP ville ikke ha
denne debatten.
AKP h ar også avslått en invitasjon fra styret i Oslo RV om å
opptre som en felles aktør innad i Oslo RV som styret i Oslo
RV kan gjøre avtaler med.

I valgoppsummeringa som
styret i Oslo RV med 6 m ot 3
stemmer vedtok uka etter valget, heter det bl. a. : «Det er
Oslo-styrets klare oppfa tning , Bygg RV
at viktige konsesjoner nå m å
I si innleiing sa leder i Oslo RV,
gis til de deler av Oslo RV som
Olaf Svorstøl, at fløyene ikke
er utelukket fra vik tige posisjovar synlig opptatt av å bygge
ner. Det er åpenbart at d ette
RV. Svorstøl ville ut av den
må ha gyldighet for planlegødeleggende myra han mente
gingen av neste stortingsvalg.»
Oslo RV var i nå. RVs medlemOverfor Opprør er d et tyd em er har satt seg som m ål å omlig gitt u ttrykk for at dette bestyrte samfunnet, og derfor
tyr at de som støtter flertaHe t i
må tte m edlemmene organiseOslo-styret, som generelt føler
res til klassekamp, - ikke til
seg skvisa etter en serie nederfløykamp. Han synes ikke det
lag på medlemsmøter og etter
var merkelig om vi var uenige
når vi hadde så omfattende
velgernes rettinger av lista i
Oslo, nå må få topplassen på
målsettinger. <~Det verste nå er
stortingslista i 1997. Problemet
imidlertid klimaet der vi tolker
er bare at de som har flertall i
alt i verste mening», hevda
styret i Oslo RV, neppe har poOslo-lederen. Han mente at
litisk grunnlag for å få oppslutingen fløy i Oslo var politisk
ning på et medlemsmøte om
korrekt eller feilfri som revolu-

- Vi er uenig om det meste,
og er egentlig grunnleggende
uenig om avgjørende spørsmål. En organisasjon trenger
analyse, organisasjon og moral
for å kunne fungere. Vi i RV
har ingenting av dette, sa tidligere leder i Oslo RV, Arne
Rolijordet.
- Vi holder sammen på
grunn av en visjon. Vi kommer
fra ulike tradisjoner og har
brutt med ulike bevegelser på
ulike tidspunkter. Dette er ikke
særegent for Norge, mente
Rolijordet, som ellers understrekte at han var 95 prosen t
uenig med AKP, og 65 prosent
uenig med den andre fløya.
Det var tre uløste spørsmål for
å komme fram over: Hva, hvorfor og hvordan, sa han.
Som ellers slo fast at vi
krangla mens arbeiderklassen
går i frø. Det er OK at styret
legger opp til en fredelig diskusjon, men under pilsen etterpå er fløykampen like uforsonlig. Rolijordet ville at vi skulle
begynne med analysen, for vi
kan ikke oppnå tillit uten å
skaffe oss en ny basis.

Ingen driver RV
Gjertrud Skarholt mente at d et
i Oslo RV ikke eksisterte et forum for debatt, og at ingen
gjorde noe konkret praktisk.
Det finnes heller ingen møteplass der vi kan diskutere politikk, medlemmene møter bare
opp når det skal velges delegater eller nomineres.
- Folk driver ikke politikk.
Hun ønsket at AKP skulle
komme fram med sine stand-

punkter og delta i politikkutvikling i RV.

Overdriv ikke betydninga
av dumme utsagn
- Bli mer tolerante, sa Terje
Skog. For sjøl om Tobben sier
noe dumt, så er det en overdrivelse å si at det var så fryktelig.
Hans feil var ikke verre enn
den landsmøtet begikk når den
kalte LO-ledelsen en del av
borgerskapet, hevda Skog.
Han viste til at AKP nå har
tapt lands-RV for sine gamle
linjer. Men den gamle diskusjonen om hva som er revisjonisme vil alltid være der, og
det er bedre å ta den fram enn
å skjule den. Skog mente at det
ikke går til helvete med RV
uansett hvem som leder det, til
det var RV uansett for liten.
Skog mente ellers at medlemmene i Oslo RV er grunnleggende enig om det meste.
For det er så få som ønsker at
arbeiderklassen skal ta makta
og at vi må gjøre revolusjon.
Det er et vannskille.

Hågensen som leder?
Magnhild
Folkvord
stilte
spørsmål om hvor mye vi
trenger å være enig om for å
kunne jobbe sammen . Hun
mente at vi måtte kunne leve
med de uenighetene som fantes så lenge ingen foreslo at
Yngve Hågensen skulle bli led er i RV.

Slå pjaltene i hop
Rune Naustdal ville bygge et
revolusjonært parti, og lurte
derfor svært på h vorfor det d a
skulle væ re nødvendig å bygge to partier. Han foreslå i sted et å slå pjaltene i hop, for årasjonere med de få revolusjonære kreftene som finnes.
Uenighetene mente han at vi
var voksne nok til å leve med.

Demokratiproblem
Egil Bøyum mente a RVs viktigste problem var foroldet til
demokratiet. For vi overser
fullstendig mindretallet. Dette
har sine hisoriske røtter i den
bolsjevikiske tradisjonen.

Nytt angrep på velferdsstaten

uføretrygd, sykelønn og arbeidsledighetstrygd i prinsippet kan organiseres gjennom
privat forsikring. Disse ytelsene utgjør i dag rundt 200
mrd. kroner. Bare rundt ti prosent dekkes av forsikringsnæringen.
Forsikringsforbundet
har
tatt til orde for at det må være
stort rom for en mer effektiv
anvendelse av så svære midler
gjennom å overlate forvaltningen til private selskaper.
Det er mange forsikringsfaglige og bedriftsøkonomiske argumenter mot å overlate disse
ordningene til private forsikringsselskaper. Det skal vi
komme tilbake til i et seinere
nummer av Opprør.
Forslaget fra Forsikringsforbundet utfordrer hele idegrunnlaget bak den norske
veldferdsstaten. I dette ligger

et mål om å behandle alle mennesker likt fra vogge til grav.
Fremdeles er den ideen levende og akseptert i befolkningen, og ideen er den viktigste grunnpillaren i det som er
igjen av ekte solidaritet innbyggerne imellom. Men forslaget viser at privat sektor ønsker å ekspandere og istedenfor å forbedre seg på områdene hvor de allerede har virksomhet, sikler de på å overta
oppgavene i offentlig sektor bit for bit. Regjeringa snakker
gjerne om "å opprettholde velferdsstaten" . Svært ofte i samme åndedrett som de forsvarer
å øke utvinningen av oljen ...
Samtidig ser vi at de reduserer
overføringene til velferdsordningene.
Det er ikke særlig sannsynlig
at Forsikringsforbundet skal få
gjennomslag for forslaget sitt

Ikke nok å være snill
Vegard Holm mente at det ikke lenger nytta å gå rundt grøten og være snill. Det er ikke
noe å bygge en organisasjon
på. Han mente hovedproblemet i RV var mistillit.
Han for sin del trodde ikke
på at det innad i AKP var mulig med reeHe politiske diskusjoner. For AKPerne har ikke
re tt til å ha egne meninger.
AKP må ta forholda i Oslo RV
mer alvorlig, ellers går en og
en RVer ut.
Holm mente for øvrig at det
var mulig både å gjenvinne
stortingsmandatet og få flere
representanter i bystyret, sjøl
om Oslo RVs organisasjon
skulle bli dårligere.

utgangspunkt i, som det han
kalte «den sekteriske kvinnefålangen».
Han ønska seg mer toleranse, og at vi måtte leve med tap
av egne standpunkter.

Gjør noe sammen
Debatten blei avslutta med et
spørsmål om medlemmene
kunne bli enige om noe som
helst i diskusjonen. Kan en
komme lenger før vi gjør noe
sammen i praksis, ble det
spurt. Og vist til at bystyregruppa var den som har vært
aller mest aleine.
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Vi tar alt I vers.te. mening. Er
det ikke,. i Bibelen det,strir om 4
se splinle11 i sitt eget f!Ye, og
bjelken i andres?
Olav Svorstøl

Diskuter politikk,
ikke folk
Grete Bull var ikke av dem
som ønska å være snill. Hun
ville ikke godta hva som hels t
av p olitikk. Å si som «Tobben»
før kom m unevalget (byrådssamarbeid med Ap), hadd e ikke hun trudd var mulig å si for
en RVer.
Hun ønska seg flere møter
der det blei d iskutert politikk.
Hun var lei av å diskutere folk.

s.ystemet gjør at
det henger igjen en surmaga

En tteig-het i
kultur.

Rgi\,Bøyuro

AKP ikke problemet

Vima slutte åvære snill.

Arne Rolijordet mente i sitt andre innlegg at AKPs partiprosjekt var underordna RVs problemer. Sjøl om AKP legges
ned, vil vi stå med de samme
problemene og den «samme
møkka».
Problemet mente han var at
vi hadde så mange ulike aktivistiske miljøer som vi måtte ta

Vegard Holm

/~ -qil ikke. yære snill.
Grete Bull

Vi styres av en sekterisk kvinnefalang.
...µne Rolijo:tdet

Kristiansandsvedtaket

Private sjukepenger?
Velferdsordningene var ett av
temaene i RVs valgkamp. RV
ser klart den manglende politiske vilje og evne i regjeringen
til å opprettholde velferdsordningene. RV må imidlertid våkent fortsette denne kampen.
Nye framstøt mot velferdsstaten registreres stadig. På årsmøtet i Forsikringsforbundet i
år fremmet styreleder Bjørn
Elvestad (tidligere Vital-, nå
Skandia-direktør) forslag om
at folketrygdens andel av sykepngeordningenm bør overtas av private forsikringsselskaper.
Innslaget av private forsikringsordninger i den norske
velferdsstaten er lite. Men forsikringsselskapene ser et stort
potensial.
Forsikringsforbundet har ymtet frampå om at de tunge
overføringene - alderspensjon,

Bøyum slo fast at kampen om
RV er avgjort: RV blir et partiprosjekt. RVs politikk var derimot uklar.
Han synes ellers det var en
forferdelig vane med å hausse
opp tabber og utspill fra motsatt fløy. I Oslo RV får vi ikke
fatt i om det dreier seg om politisk uenighet eller fløydiskusjon.Bøyum mente det var begge deler, og at vi måtte utvikle
en annen stil.

Kristiansand-vedtaket om
seksårsreformen

på kort sikt. Men slike forslag
kan være holdningsskapende.
Derfor er det viktig å følge
med når de fremmes og samle
argumentasjon mot dem. Det
verste man kan gjøre, er å påstå at de er helt urealistiske og
overse dem.
En tankevekker er at forslaget ble fremmet av en mann
som har forsøkt å selge forsikringsselskapet han ledet til utlandet, mottok 2,5 ganger sin
egen årslønn i sluttvederlag da
han mislyktes med salget, og i
dag er i direktørsjikt t i et
svensk
forsikrings'"ttskap.
Han har ikke behov fu folkest.:ygdens ytelser. Men forsikringsselskapene kan sikkert
bruke 200 mrd. kroner - bl.a. til
lederlønninger og gunstige bonusavtaler ...
Maj Lindholt
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«Den økonomiske situasjonen
i Kristiansand kommune gjer
det umogeleg å yte pengar til
gjennomføring av seksårsreforma.
Seksårsreforma
i
Kristiansand kommune blir
difor berre bygd ut i den grad
den blir fullfinansiert frå statleg hald, dette i tråd med stor-

tingsvedtaket om Reform 97
der det klart går fram at staten
skal dekkje alle kommuen sine utgifter, både til investeringer og drift vedrørende
gjennomføring av reforma. »
Vedtatt med 43 mot 10 stemmer. 10 av 11 Ap-representanter i bystyret stemte mot vedtaket.

Heftetom
seksårsreformen
er kommet og kan
bestilles
på partikontoret

._____ _ __ _J
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SEKSÅRSREFORMEN

Kristiansandsvedtaket

Klar mot løftebrudd
Kristiansand kommunestyre har vedtatt å
nekte innføring av skolestart for 6-åringer
dersom ikke staten bevilger full dekning av
kostnadene som følge
av skolereformen.
Vedtaket vekker oppsikt langt utenfor
Kristiansand.
Men det hadde vakt mer oppsikt om dette forslaget fra
Kristiansand RV ikke hadde
blitt vedtatt. For det ville være

å akseptere løftebrudd fra våre
folkevalgte på Stortinget og
satt hele demokratiet i vanry

Dekker ikke nok
Samtidig med at tautrekkingen
om årets statsbudsjett pågår
for fullt, begynner kommunene å få oversikt over hva 6-årsreformen vil koste. Fra kommune til kommune viser skolesjefenes beregninger: De statlige tilskuddene som i følge
«Kostnadsberegningsgrunnlag
et» (NOU 1995:13) skulle dekke reformen og som.regjeringen bygger på, er på langt nær
nok, selv når en nøktern standard følges. Dermed svekkes
skolens nivå, eller andre kom-

munale tilbud må skjæres ned.
Kommunene tvinges-til halvveis, billige og uakseptable løsninger for våre minste. I
mange fattige kommuner vil
dette bli resultatet av reformen, og et nytt slag mot enhetsskolen tvinges gjennom.
Ulikhetene i skoletilbudet mellom fattige og rike kommuner
vil øke.

Sier stopp
Heldigvis går Kristiansand
kommune foran og sier stopp.
Men andre kommuner må følge opp dersom regjeringen skal·
presses til å holde de løftene
statsrådene Gunnar Berge og
Gudmund Hernes gav i full of-

Hvorfor nei til 6-årsreformen?

fentlighet på forsommeren.
Løfter de har gjentatt og gjentatt fra Stortingets talerstol, på
TV og i avisene. De garanterte
full statlig finansiering av reformen, både til drift og investeringer, da den var oppe i
Stortinget.

Hold løftene!
I et demokrati der kommunestyrene utøver en så stor del av
statens velferdspolitikk, må
man i det minste forvente at
klare løfter fra Stortinget følges
opp når det kommer med kostbare lovpålegg. Hvordan skal
velgere og skoleelever ellers få
tillit til de folkevalgte, til vår
styreform?

Andre må følge etter

Aktuelt RV-krav:
w. ~t-

. _ ¼:

fti¼

:¼i

ingen kommuner vedta budsjett som forutsetter at kommunene skal finansiere denne
reformen. Det vil i så fall bety
at de forutsetter at statsrådene
ikke holder ord.

Nå ligger det et stort ansvar p å
kommunestyrene og ordførere
som må gi Stortinget klar tilbakemelding og påse at en slik
forpliktende oppfølging skjer.
Det er det Kristiansand bystyre
har gjort. - De vil at Stortinget
holder ord. Hvis kommunestyrene ikke gir klar beskjed, svikter de sin rolle som sentral
medspiller i et demokrati.
I sak etter sak har kommunene godtatt statlige pålegg som
koster
kommunene
dyrt.
Resultatet blir kommunal armod, høyere avgifter, økte
egenandeler og dårligere tjenester. Ved årets kommunebudsjettbehandling før jul bør

&%
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Slutt på blind lydighet
Kristiansandsvedtaket viser at
det begynner å bli vanskelig
for folk og lokalpolitikere å akseptere at Kommune-Norge
lar Stortinget løpe fra sitt økonomiske ansvar og klare løfter
når ulike velferdsreformer pålegges kommunene.

Knut Henning Thygesen

\

Hervikutvalget har bel'egnet'at et investeringstilskt\dd på 20.000 pr 6-årlng, skal dekke beho-

Opprøret mot en ny
statlig reform er igang.
Fremst i denne kampen
står
nå
Kristiansand der de etter forslag fra RV, med
full
mediaoppmerksomhet, har avvist å

SP og Krf stemte imot, selv om
de i debatten deler RV sitt syn.
Men de resignerer og sier at reformen er vedtatt. Nå står
kampen om innhold og finansiering. Det kommer flere slag
om det i Stortinget.

uekke 6-åringene inn i

av motstanden mot reformen

skolen p å bakgnmn av
kommunens
økonomiske situasjon. Det er
gjort lignende vedtak
andre steder.

Finn Olav Rolijordet
RV fremmet under behandlingen av Innstilling fra kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen, forslag ·om: « 6-årings. reformen stoppes. På bakgrunn av den sterke foreldremotstanden mot 6-åringsreformen og de store problemene
som alt har vist seg i tilknytning til finansieringa av reformen i mange kommuner, mener Stortinget ilt reformen ikke
kan gjennomføres.» Vårt forslag fikk en stemme. Både SV,

Prinsipielt mot
RV er prinsippielt imot at 6åringene skal inn i skolen. Mye
nå er imidlertid J<nyttet til finansieringen. Det er helt opp-

lagt at statens regnestykkerikke stemmer med den lokale
virkeligheten. Flere og flere
kommuner,
inkl.
Kommunenes Sentralforbund,
kommer nå i et sterkt motsetningsforhold til staten pga av
kommuneøkonomien, overføringer osv. Ingen partier har
lenger noen helhetlig linje nedover i organisasjonen, uenighetene går på tvers i alle partier. Dette er en mulighet til å få
lagt press på partier som Frp,
H og ikke minst AP.
Etter min vurdering vil motsigelsen mellom kommune/ stat stå skarpere nå, enn f.eks.
under .HVPU-reformen. RV
må utnytte de mulighetene vi
har til å prege samfunnsdebatten om statens økonomiske politikk, ved å arbeide med reform 97. Gjennom å avsløre at
staten aldri har tenkt å fullfi-

nansiere reformen, kan vi peke
på de lange linjene i norsk politikk: offentlig sektor skal privatiseres, økt vekst i norsk
økonomi skal ikke tas ut i
kommunesektoren,
overføringene skal ned, kommuneøkonomien skal avgjøre kvaliteten og kvantiten på offentlige
tjenester.
Egen argumentsamling
Vår argumentsamling er rett
rundt hjørnet. Denne tar sikte
på å sette endringene i skoleverket inn i et helhetlig perspektiv.
Dette er EU-tilpasning, det
undergraver enhetsskolen og
åpner for privatisering. 6åringreformen kommer for at
staten skal nå målsettinga med
full barnehagedekning innen
århundreskiftet. Ungdommen
skal opplæres til å bli fleksible,
ikke bare på kunnskapen men i forhold til arbeidsmarkedet, opplæring til arbeidsledighet.
Vi skal fylle heftet med lokale eksempler -det får vi aldri
nok av. Alle dere der ute i
kommune-Norge som kjemper
mot endringene i skolen, og
mot 6-åringsreformen bes fortsatt om å høre fra seg. Vi har et
bestemt inntrykk av at dette
heftet blir populært og at det
vil trenge stadig oppdatering.

Chaffey, nyttig idiot for AKP?
Politisk sekretær i SV, Roger
H. Schjerva, skriver i Ny Tid
fra 3. november i år på komom
mentatorplass
Klassekampens aksjeutvidelse. Hans poeng er at
Klassekampen ikke ligger an·
til å bli det det hevdes om den,
«venstresidas dagsavis», men
fortsatt er ei avis der AKP har
full kontroll. Når Bjerke sier
«Ikke lenger partiavis for
AKP», så hevder Schjerva at
han bare sier det fordi han har
fått lov av AKP å si det.
Schjerva viser til at AKP i
dag eier 80 prosent av
Klassekampen A/S, og at aksjeutvidelsen vil føre til at denne innflytelsen bare reduseres
til 73 prosent. Schjerva mener
at avisa i stedet burde ha lagt
ut 30 000 aksjer til 70 kroner

stykket. Inntektene for avisa
ville ha blitt de samme, men
AKP ville ha mista flertallet
sitt, hevder SVs politiske sekretær, som fortsetter:
«Gjennom sitt aksjekjøp bærer Paul Chaffey vann og ved
til AKP. Avisa AKP er partiets
siste håp for å kunne komme
tilbake. Klassekampen driver
ikke propaganda for AKP i
dag, men når AKP ikke vil gi
fra seg kontrollen med avisa
må vi regne med at er for å
kunne bruke den til fordel for
AKP når det trengs. For å unngå konkurs markedsfører de
seg nå som «venstresidas
dagsavis», og idealisters godvilje og lommebok misbrukes.
Vi trenger en dagsavis for
venstresida som kan være er
reelt alternativ til Dagbladet

og VG. Både Klassekampen og
Ny Tid må inngå i en slik avis.
Dersom SVere nå bidrar med
penger til Klassekampen før
AKP har vært villig til å gi opp
kontrollen og før vi har sikret
Ny Tid gir vi Klassekampen
ingen grunn til å løsrive seg fra
AKP. Klassekampen erfarer nå
at SVere gir penger til avisa
uten at de behøver å fire. Det
vil gjøre arbeidet for en dagsavis for venstresida vanskeligere. Paul Chaffey bør tenke seg
om en gang til. » Skriver SVs
politiske sekretær som finner
det beklagelig at Chaffey, «en
konsekvent motstander av både blått og rødt diktatur», støtter en avis som har en tradisjon
med utskjelling av resten av
venstresida og støtte til brutale
terrorregimer.
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Partisekretær Rolijordet

Bli med på LO-debatten!
Denne høsten arrangerer LO en rekke lokale
startkonferanser for å
dra igang debatten om
LOs
handlingsprogram.
Programmet
skal opp til revidering
på LO-kongressen i 97.
LO tar sikte på å forhandlingsproenkle
grammet, gjøre det lettere tilgjengelig for
LOs medlemmer, gjøre
det mer målrettet, gjøre det mulig å oppsummere og se framover. At omfanget blir
endret, kan være positivt. Men det kan være
lurt å··se på om det betyr at viktige krav ikke
får sin plass.
Studiesirkler
Debattopplegget er lagt opp
som studiesirkler. Det foreligger et debatthefte på ialt 9 kapitler med gruppespørsmål
knyttet til hvert kapittel/tema.
Det skal diskuteres sånt som:
Arbeid til alle, utfordringer og
veivalg, internasjonalt samarbeid og solidaritet, fred og
nedrustning - alle disse kjedelige og innholdsløse formuleringene fra LO/DNA som vi
kjenner så godt.

LO framover
· DeJ:?attopplegget har både
begrensninger og muligheter.
Det er all grunn for opposisjonen i fagbevegelsen, RVere og
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andre, til å kaste seg frampå i
debatten. Det er en ypperlig
sjanse til å få reist en bred debatt om hva LO skal være,
hvordan LO skal jobbe, hvilke
krav LO skal prioritere.

Avvis moderasjonslinja
LO-ledelsen reiser nå rundt
og snakker på alle startkonferansene. De ønsker et visst engasjement. Men vet at det er
vanskelig å skape. De lanserer
ei målsetting på å engasjere flere enn noengang i debatten, rekord-deltakelsen er visst fra
1989. Dette er en voldsom utfordring. De vil videreføre sin
klassesamarbeidslinje, sin moderasjonspolitikk,
sitt
«Solidaritetsalternativ», mens
de fleste medlemmene har
vanskelig for å skjønne at dette
er noe å videreføre. For hva
har denne linja ført til? Flere
enn noengang er uten fast arbeid, de statlige forvaltningsbedriftene skal privatiseres,
overskudd i andre statlige selskaper blir investert i utlandet,
de rike beriker seg (Schnitler),
kvinnelønna er satt på dagsorden, men ikke mer, EØS-avtalen griper inn i norske lønnsog arbeidsforhold uten protester fra LO. Sånn kan vi fortsette å ramse opp i det uendelige.

LO og DnA sammen
Hvordan skal så LO-ledelsen skape engasjement innafor
si ramme? En måte å løse dette
på, kan være å skolere folk parallelt på DNAs prograrnrådslaging. Den skal nemlig også
gå som studiesirkler, og
mange fagforeningsfolk er
DNA-medlemmer. For LO-ledelsen har nok forventet ei slik
oppfordring som dette: opposisjonen i LO må sette dagsorden på diskusjonene på studiesirklene. Vi har alt å vinne.

Ved en konkret diskusjon kan
vi gå rett inn i motsigelsen
mellom fagbevegelsen og
Arbeiderpartiet, vi kan drive
fram en større forståelse for et
helhetlig politisk arbeid i LO
og vi kan drive fram en forståelse for at fagbevegelsen må bli
ei bevisst politisk kraft i seg
sjøl.

På tvers
Ulike metoder må tas i bruk
for å skape en diskusjonsbevegelse. Viktig er det å trekke
veksler på andre erfaringer
med faglig arbeid. F.eks bør
det etableres studiesirkler på
tvers av fagforbundene, på
tvers av offentlig og privat sektor, kvinner fra lavtlønnsforbund kan gå på sirkel med
menn fra lavtlønnsyrker, osv.
Som sagt, bli med på debatten,
sett dagsorden, konfronter arbeidskameratene dine med
DNAs praksis opp mot LOs
program, virkeligheten og
gjerne også RVs program.

EØS mot Husbanken
Sjøl så reiste jeg spørsmålet
på «min» startkonferanse om
den sosiale boligbygginga i
Norge nå i og med at rentesubsidieringa av Husbanken skal
opphøre grunnet EØS-avtalen.
De sosialdemokratiske tillitsvalgte i Fellesforbundet holdt
kjeft. Det er all grunn til å få
dem til å tale!

TROTSKISME
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Byrkjeflot om trotskismen

Internasjonale Sosialister

Allianser blir umulige

Allianser
nødvendige og
ønskelige

Ame
Byrkjeflot
i
Trondheim RV og AKP
mener at det viktigste
særtrekket ved trotskismen som ideologi,
er at den reduserer alle
motsigelser i verden til
en, til motsigelsen mellom borgerskap og
proletariat. Dette har
den følgen at allianser
er suspekte. Alle allianser blir ødelagte av
klassemotsigelser. Det
gjelder allianser mellom arbeidere og bønder og fiskere, innad i
kvinnebevegelsen og
spesielt innad i den nasjonale fronten.

Ikke bønder og nydemokrati

Arne Byrkjeflot, medlem av Trondheim RV og AKP.
Foto: OBB.

Omgruppering

Ikke sosialisme i ett land

Trotskistenes partimodell består av ulike grupperinger som
har fraksjonsfrihet. En åpen
modell som forandrer seg etter
hvilke oppbrudd som kan tenkes. Dette kalles omgruppering.

Trotsky mente at sosialismen
ikke kunne overleve i ett land
aleine, spesielt ikke i tilbakeliggende land som Sovjet. Han
gikk så langt som å fortsette
krigen mot Tyskland i håp om
å utløse en tysk revolusjon.
Trotsky mente at i imperialismens epoke, da verdensøkonomien står under finanskapitalens dominans, «kan
intet enkelt parti opprette sitt
program gjennom bare å ta
hensyn til sine nasjonale vilkår
og utviklingstendenser». I
Europa gjelder det «å skape et
nytt, mektigere og mer stabilt
fedreland - et republikansk
Europas forente stater som et
overgangsstadium til Verdens
forente stater.» (Sitert fra
Trotskys «Den permanente revolusjons epoke», redigert av
I. Deutscher, sidene 128, 129
og 63.)

Tredje verden ingen drivkraft
Trotskistene hevder videre at
det er arbeiderbevegelsen i vår
del av verden og ikke den tredje verden som er hoveddrivkrafta.

Overgangssamfunn
Veien til sosialismen går gjennom et overgangssamfunn.
Dette overgangsprogrammet
er formelt gjennomførlig under
kapitalismen, men bryter med
kapitalismens rammer. Slik
skal kapitalismen brytes sammen av en bevegelse som ikke
veit at den er antikapitalistisk.

Etter Trotskys død
- Men alle trotskistiske grupperinger passer ikke inn i dette
skjemaet, sier Byrkjeflot. For
eksempel har IS en leninistisk
partimodell. Han mener ellers
at trotskismen egentlig er av
ny dato. Som ideretning fikk
den sin form først ved danninga av den fjerde internasjonale i 1938, og kraft etter
Krusjtsjovs oppgjør med Stalin
i 1956. Slik minner. trotskismen
litt om kristendommen, fordi
den har oppsummert trotskismen etter Trotskys død.

Bønder er en upålitelig kraft
for arbeiderne og sosialismen.
Og muligheten for et demokratisk borgerlig nydemokrati finnes ikke.
- Det er ikke lett å få fatt i trotskismens ideologiske og praktiske politikk. Representantene
for deres politikk kan alltid finne grupperinger og standpunkter som ikke alltid har
synspunkter i.samsvar med de
generelle jeg her har lagt fram.
Men dette er hovedtendensen i de grunnleggende standpunktene til alle som mer eller
mindre regner seg til det som
kalles den trotskistiske retninga, sier Byrkjeflot. - Vi ser
dette på de standpunktene de i
hovedsak tar i praktisk politikk.

Tvunget til EU-motstand
- Men det finnes da ingen trotskistiske grupper i Norge som gdr
inn for norsk medlemskap i EU,
og dermed støtter Trotskys ønske
om Europas forente stater?
- Det ville være politisk sjølmord i Norge å gå inn for
norsk EU-medlemskap. Men
trotskistene argumenterte hele
tida for en annen front enn den
breie nasjonale fronten som
vant. De ville bygge på klassekampens grunn og vi skal prise oss lykkelige for at de er så
svake at de ikke fikk noen innflytelse for sin dødslinje. Den
samme linja skinner gjennom
fra AMG innad i RV.

OBB

Viktigst å lære av historia
Det er å anerkjenne
Trotskij som en framtredende
revolusjonær
marxist i motsetningn
til Stalin. Stalin er for
trotskister den nye byråkratiske herskerklassens fremste representant. Dette er trotskismens klassestandpunkt
- for arbeidsfolk - mot
den byråkratiske herskerklassen.

Hva er forholdet
mellom trotskisme
og leninisme?
a) Partimodellen
Trotskij var i likhet med
Rosa Luxemburg skeptisk til de autoritære
trekkene ved Lenins
partimodell anno 1903.
Trotskijmente etter 1917
at hans kritikk fra 1903
var gal. Det var den nok
- fordi Lenin i praksis
ikke var så firkanta og
sentralistisk som en
kunne få inntrykk av.
Men et konkret utslag
av dette var at Trotski
var forman i Petrograd
sovjetet i 1905, blant annet fordi bolsjevikene
var skeptiske til sovjetet
i; starten fordi det ikke
var under partiets kontroll. Men syn.et på par-

timodellen var
fundamental.

aldri

b) Revolusjonens karakter
Trotskijvar klar på den
russiske revolusjonens'
kombinerte
karakter,
både anti-føydal/borgelig demokratisk og
anti-kapitalistisk. Lenin
gikk i 1917 med sine
April-teser klart over til
Trotskys standpunkt til
de andre bolsjevikenes
overraskelse. Dermed
var grunnlaget lagt for
den tette alliansen mellom Lenin og Trotskij
fra sommeren 1917 til
Lenins død.
Etter år med politisk fiendskap.

Ville ikke Trotskij
vært nesten like ille
som Stalin?
a) Nei. Trotskijs - og
trotskistenes- teori og
praksis taler mot en slik
konklusjon. Trotskij ble
mer og mer bevisst på
hvor viktig demokratiet
er - hvor farlig forbudet
mot andre partier var,
hvordan forbudet tendenser og fraksjoner banet vei for byråkratiets
framvekst.
Trotskijs
metode - argumenter og

fakta, skiller seg grunnleggende fra Stalins metode - forfalskninger og
rein og skjær utskjelling. Stalin lagde GULAG - Trotskistene havnet der.
b) Det er i hovedsak to
typer folk som hevder
at Trotskij ville vært like ille. Det er høyresida
som skal bevisa at marxisme = GULAG og det
er Stalin-vennlige som
bruker det som argument for å ikke fordømme de ufattelig forbrytelsene som ble begått i sosialismens navn
av Stalin.

Hva med det nasjonale spørsmålet?
At det er noe fundamentalt galt med trotskismen og det nasjonale spørsmålet er en myte. Til nå har ingen som
hevder dette kommet
med noe belegg for det.
Den i RV som fortsatt
vil hevde dette må i det
minste ha lest brosjyren
«Har arbeiderne et fedreland?» av en framtredende baskisk trotskist - og hvor svaret er
et rungende JA. Alle
Fjerde Internasjonalens
seksjoner har vært ak-

tivt
mot
EU
og
Maastricht. Hvis den
som framsetter påstanden har den minste
sympati med Stalin, så
er vedkommende enten
schizofren eller en bevisst bakvasker. For
hvem har begått større
overgrep enn Stalin? Og
det er praksis som teller
for oss marxister, ikke
sant?

Får synet på trotskismen noen konsekvenser for RVs politiske praksis?
Ja - først og fremst for
den politiske stilen.
Typisk for m-1 tenkning
er å si at «det finnes bare en revolusjonær
gruppe» - og det er oss.
Et skifte her ville bety
mye for det interne klimaet i RV - noe som får
store praktiske konsekvenser. Det blir mye
morsommere å jobbe i
RV. Det ville styrke oss
ideologisk. I dag er Rød
Ungdom lett match for
IS. I og med at stalinisme/ maoisme = GUog
KulturLAG
revolusjon, er det ekstremt viktig å gjenreise
sosialismen som en demokratisk og humanis-

Bare sjelene
Uener pl

rasisme

over hele Europa utsettes for.

partiet som. noe annet. Det vi"--

- Hvordan er IS sitt forhold til

tige er hvilke grupper partiet
representerer, og det forholdet
partiet har til fagbevegelsen,
som er arbeidernes masseorganiasjon.

RV?

Anders Ekeland

Hva er trotskisme?

- Det grunnleggende i trotskis- Synet som AKP /RV har hatt
men er en fortsettelse av den
på Kina og Øst-Europa gjenspeiler hvilket syn de har om
internasjonale sosialistiske tradisjonen mot stalinismens forsosialismen. Det dreier seg
vrenging av marxismen, sier
egentlig ikke om mindre feil,
Tim Robinson i IS og redaktør
men om hva slags samfunn de
av den nye avisa Sosialistisk
tenker seg som sosialistiske.
En marxistisk analyse vil vise
arbeideravis.
- IS står i den
at
Sovjet,
bolsjevikiske
og
Kina
Albania faktradisjonen, og
det var en rettisk var kapitalistiske staning som netter. Denne er- ·
topp ledet en
Hagen og FrP ut
allianse melkjennelsen er
Innvandrere
inn
lom arbeidere
nødvendig
for å forstå
og bønder. Vi
hva
slags
ser at allianser
både er nødsamfunn vi
går inn for. Vi
vendige og øner tilhengere
skelige,
men
av praksisen
arbeiderklasom sosialisme
sen må likevel
nedenfra,
spille den ledende rollen.
som
også
-Var EU-kamTrotsky var.
Det er arbeipen viktig?
Første nummer av IS sin nye
derklassens
-Ja. Det var et 14-daglige avis.
egen aktivitet
viktig slag, og
som er nøkkealle slag som
len både til sosialismen og for
kan vise klassekampen, som
å kjempe for forbedringer her
EU-kampen gjorde, er viktige.
ognå.
Ellers er vi opptatt av den kon- Er Arbeiderpartiet en del av arkrete kampen. Nå er det svært
beiderbevegelsen?
viktig å bekjempe den fleksibi- Ja, det er vanskelig å se på
liseringa som arbeiderklassen

tisk
samfunnsform.
Men den som tror at ordet «Trotskij» er noen
vaksine, kan bare ta en
kikk på IS. Her finner
en den klassiske m-1
sekterismen «bare vi er
revolusjonære» med alle de sekteriske og opportunistiske konsekvensene det får. Et eksempel på det siste er at IS i
valget i 1993 oppfordret
til å stemme SV. Logisk
nok - RV er den farligste
konkurrenten ·_ de må
bekjempes med de fleste midler. Den ideologiske bakgrunnen for
dette er at IS ikke er villig til å innse at de
grunnlaget for Stalins
seier ble lagt av Trotskij
og Lenin.
Dermed har de ikke
trukkket de historiske
lærdommene
som
trengs for å skape en
demokratisk sosialisme. Uten å trekke disse
lærdommene har sosialismen ikke noen framtid. Derfor må en først
tilegne seg Trotskij - så
må vi lære kritisk av
Trotskij. Begynn med å
lese «Revolusjonen forrådt».
Anders Ekeland
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- Vårt forhold til RV er som til
andre arbeiderpartier. Noen
standpunkter har vi felles,
men det er ingen vits i å late
som om vi ikke er uenige. Vi
ønsker frihet til å kritisere.
Vår kritikk av RV som organisasjon er at den ikke har noe
klart politisk grunnlag som
medlemmene kan forholde seg
til. RV er mer en radikal reformistisk organisasjon enn en revolusjonær.

- Men bdde RV og AKP har jo tatt
oppgjør med ettpartistaten.
Hvorfor vil dere ikke heller melde
dere inn i AKP og RV framfor d
starte noe eget nytt?

- IS er nøye på å markere partiet
sitt i enhver sammenheng?
- Det er en lang sosialistisk tradisjon å markere sin tilstedeværelse. For øvrig har vi merket oss at det ofte er radikale
fagforeningsfolk som er mest
redd for politisering av konflikter.
Men jeg vil nevne at IS fikk
ros fra bussjåførene i Esbjerg.
De syntes det var helt kjempetopp at det kom sosialister fra
Norge og markerte sin solidaritet.

3.verden-konferanse
Kvinnekamp, antiimperialisme, folkekrig og diplomati
Hellerud videregående skole (Tveita i Oslo) 8. - 10. desember.
Fredag: Innlegg fra Nepals kommunistparti om regjeringsmakt under imperialismen.
Lørdag: Kvinneinnlegg fra Bangladesh, Nepal, '
Fillipinene, Kurdistån og Palestina.
' I, ,d L

' ,

J,'IJ.·.

Søndag: Folkekrig og diplomati.
Pris:
Voksne i arbeid kr. 150,- (40,-, 80,- og 60,- for enkeltdager). Ungdom og ubemidla: 100,- (30,-, 60,-,40,-).
Arrangør: AKP og Studieforbundet Ny Verden.
Påmelding til AKP tlf 22 98 90 60.
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<<Kvin11ene var i fle~~

påFo:

Inntrykk fra ·k
Vel hjemme igjen
etter 12 intense dager
i Kina, har jeg en
opplevelse av at jeg
fikk med meg for lite
fra Forum, at jeg var
på for få seminarer
og fikk snakket med
for få folk. En
naturlig avmakt,
kanskje, når jeg har
vært på en
konferanse med mer
enn 30 000 kvinner
og hvor det ble
arrangert 2-3000
seminarer.

ri CA.W,
koordinato AJ(P.
J-Iurt jobber so~ Stoklartd fra
,. laer innlegg. øteleder I(art
fra Nepal "o Til }tøyre ff!
Btrtda ~andef~r .A,siart womert•
Cofflffltttee

Og - jeg har lært masse, truffet mange spennende kvinner,
knyttet kontakter og fått lyst til
å lære mer. Om kvinners liv og
erfaringer, om virkningene av
kapitalismen, om hvordan
kampene føres på et mangfold
av felter og hvordan de samtidig handler om det samme .....

Kvinner og sosialisme

Feministiske svar på
marxistiske spørsmål?
Shulamith Firestone
sa en gang at vi må
stille feministiske
spørsmål og gi dem
marxistiske svar.
Kanskje må vi også
stille marxistiske
spørsmål og gi dem
feministiske svar? En
revolusjonær
bevegelse må forstå
den revolusjonære
krafta i' et
kvinneopprør, var
sosialistkvinnenes
svar.
Slik begynte løpeseddelen
som ble delt ut for å mobilisere til seminaret om «Kvinner
og sosialisme» på kvinnekonferansen. Det var kvinneutvalget i AKP i samarbeid med
kvinner fra kommunistpartier i Nepal, Filippinene,
Tyskland og Danmark som
arrangerte seminaret. Med på
forarbeidet var også kurdiske
kvinner og kvinner fra
Argentina og Bangla Desh.
Argentina og Bangla Desh
kom ikke på konferansen, trolig av økonomiske årsaker.

Imperialismens herjinger
daglig
Vi opplevde at kapitalens
og imperialismens herjinger
var tema på mange seminarer. Globalisering av økonomien at storkapitalens

makt styrer det som skjer og
får dødelige konsekvenser i
alle verdenshjørner. Om utgangspunktet var nedskjæringene i helse og utdanning i
Afrika, den internasjonale
kvinnehandelen eller rovdriften på kvinnene i uformell
sektor, så ble temaene knyttet
til det økonomiske systemet
som styrer verden i dag - og
kvinnene sa at systemet måtte
forandres.

Ingen snakket om
sosialismen
Samtidig så var det nesten
ingen som snakket om sosialisme. Når vi (AKP- og RVjenter) begynte å holde innlegg om at det var nødvendig
å erstatte kapitalismen med
sosialisme, og at vi måtte diskutere hvordan sosialismen
må bygges hvis den samtidig
skal være en del av veien til
kvinnefrigjøring, da ble vi
kontaktet av mange, som ville
diskutere mer.

Overfylt lokale
Det kom 70 folk (i et lokale til
50) - fra ulike deler av verden.
Joan Hinton (søsteren til
William Hinton som skrev
Fanshen) og som har bodd i
Kina i 50 år, organisatorer av
arbeiderdamer i Malaysia,
medlemmer av ei tysk kvinnegruppe, en aktivist fra
Praerie Fire Committee i San
Fransisco, to fra All Indian
Democratic
Women
Association med flere millioner medlemmer, flere fra
Filippinene, en tidligere mldame fra Canada, ei som var
koordinator for Orissa - for-

skere fra kvinnestudiene på
Asian Institute of Technology
fra India, kvinner fra Kina og
mange fler.

Feminister borgerlige?
Verden over har vår bevegelse en tradisjon som har
ført til at kvinnespørsmål har
blitt underordna, at kvinneaktivister ofte er blitt stempla
som borgerlige feminister og
at det har blitt brukt til å holde
kvinnekampen nede.
Samtidig står de som kaller
seg feminister for mange ulike standpunkter - fra borgerlige middelklassekvinner
som vil ha likestilling til feminister som vil ha systemforandring og som har klare
standpunkter på kjønn, klasse og rase. Vi trenger en dialog mellom de radikale feministene og de revolusjonære
kvinnene, fordi vi har viktige
ting å tilføre hverandre. En
revolusjonær bevegelse som
ikke forstår den enorme krafta i kvinners opprør og den
ødeleggende krafta i egen
kvinneundertrykking, kan ikke løse oppgaven sin - å gjøre revolusjon.

Mangfold
Representantene for de ulike
arrangørlandene holdt korte
innlegg. Coni fra Filippinene
snakket om at kvinner må
kjempe mot imperialismen,
Binda fra Nepal om nepalesiske kvinners situasjon,
Christiane fra Tyskland om
MLPD sitt arbeid og at de
skulle lage et kvinneprogram.

«Søstre,
solgt

kamerater»

ut-

Siri Jensen snakket om
kvinnekampen som revolusjonær kraft, om kvinnene i
arbeiderklassen og betydning
av kvinnebevissthet og særegen kvinneorganisering, om
det å jobbe på tvers (å forene
kvinnebevegelsen og kvinner
i fagbevegelsen). Hun la også
vekt på den undertrykkinga
som tar form av kontroll over
kvinners kropp, fordi slike
spørsmål ikke har blitt regnet
som viktig innenfor vår tradisjon. Og hun tok opp spørsmålet om revolusjon - kanskje det eneste seminaret som
la opp til en diskusjon om det.
Synspunktene fra Kjersti
Ericssons «Søstre, kamerater»
fikk stor gjenklang, bøkene
hennes ble revet vekk og
mange tok opp bestilling på
den engelske utgaven.

Diskusjonen er i gang
Kvinner fra mange land holdt
innlegg - og da diskusjonen
virkelig hadde tatt av, var de
2 timene ute - og vi måtte
overlate lokalet til neste seminar. Men det ble knyttet kontakter, mange ville være med
i nettverk.
Det er klart at revolusjonære
kvinner og radikale feminister ønsker å diskutere videre
forholdet mellom marxisme
og feminisme, hvordan kampen skal føres uten å videreføre undertrykkende strukturer og hvordan sosialismen
må bygges for at den skal være en vei mot kvinnefrigjøring.

Snakket med egne stemmer
Jeg har aldri vært på en stor internasjonal konferanse før (de
fleste har vel ikke det), men de
som hadde vært på kvinnekonferansene i København eller Nairobi eller miljøkonferansen i Rio, sa at i Beijing kom
3. verdens kvinner for fullt og
snakket med egne stemmer. På
tidligere konferanser har andre snakket på vegne av de
svakeste - på Forum snakket
de sjøl. Det var også overklassekvinner på konferansen men det var vanlige kvinners
liv og hverdag som dominerte
dagsorden.
De afrikanske kvinnene le_der kampen mot omskjæring
- ut fra egen kunnskap og på
egne premisser. I Nairobi var
det de hvite vestlige feministene som var synlige i denne saken. De asiatiske kvinnene var
der med full tyngde - kvinner
som jobber i uformell sektor
med småhandel og småproduksjon, kvinner som leder
fagforeningskamper i uformell
sektor, kasteløse indiske kvinner, revolusjonære kvinner fra
Nepal og Filippinene, kvinner
som jobber mot eksporten av

Realisi
Etter mange forsøk,
mye venting og forsøk
på avtaler, klarte jeg å
finne Almaz Isack
Lijam blant 35 000
Forum-deltakere. Det
var pøsende regnvær,
det afrikanske teltet
var smekkfullt og vi
gikk bort til «Det nordiske rommet» for å
kunnesnakkesammen
i fred og ro. Der var
det seminar, og vi endte på toppen av trappa
sammen med en kineser som solgte mat og
alle som gikk inn og ut
av nordisk rom. Det
var få rolige steder på
verdens største kvinnekonferanse!
Almaz jobber for NUEW,
National Union for Eritrean
Women. Hun var i Norge i
fjor, og da hadde hun blant annet samtaler med Aksel
Nærstad. Hun var soldat freedomfighter under frigjøringskrigen, nå jobber hun
med gjenoppbygging. Under
krigen hadde NUEW 2000
medlem-

I
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slik e er i hele verden>>
·v innekonferansen
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l'tmge jenter som sendes som
hushjelper til rikere land, kvinner som jobber mot sex-industrien i Østen. Representanter
for ulike urbefolkninger, kvinner fra land som er okkupert,
kvinner fra Latin-Amerika.

Globalisering av
økonomien
Globalisering av økonomien
var nøkkelordet som gikk
igjen på seminar etter seminar.
Det handler om imperialisme
(men det ordet ble lite brukt)
og de raske og altomfattende
endringene som skjer løpende
ut fra den teknologiske revolusjonen og den stadig større internasjonaliseringa av kapitalen.
og Det
Verdensbanken
Internasjonale
Pengefondet
(IMF) er pådrivere, ulike
strukturtilpasningsprogrammer tvinges på fattige land
som må låne penger. Strukturtilpasning betyr på norsk: På
den ene siden nedskjæring på
helse, utdanning og forbrukersubsidier, på den andre
salg av statlige bedrifter, salg
av naturressurser slik at statlig
styring fjernes og landet legges
åpent for utenlandsk kapital.

GA IT-avtalen er en bit av det
samme - og mulighetene til å
styre produksjonen ut fra folks
behov, er fjerna.
Og alltid rammer disse tiltakene kvinnene hardest.

kvinnekroppen.
Det er ikke mulig å ta alt dette inn i seg følelsesmessig det er for forferdelig, for smertefullt.

Vold mot kvinner og kontrollen av kvinners kropp

Undertrykking avler motstand. Jeg tror det er Mao som
har sagt det, jeg lærte det
ihvertfall på studiesirkel i min
politiske ungdom.
Og de fattigste og de som
blir mest tråkka på, organiserer seg og slåss tilbake. De kasteløse kvinnene i India, de soÆ
kalles «De urene», organiserer
seg. De krever slutt på kastesystemet, de krever at volden,
voldtektene og drapene stoppes og de ansvarlige straffes.
Kvinner som jobber i uformell
sektor organiserer seg, blir
synlige og kjemper for et levelig liv. Unge jenter som sen.d es
utenlands som rettsløse hushjelper, organiserer seg.
Og det er det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med etter konferansen - den enorme
kraften kvinner har til å organisere seg og kjempe - for å
overleve og for en bedre verden. Den enorme kraften gir
håp.

Vold mot kvinner og kontrollen av kvinners kropp var tema på mange seminarer.
Kvinnemishandling, systematisk bruk av voldtekt - i krigsområder, overfor urbefolkningskvinner, overfor de kasteløse, overfor kvinner som utfordrer menns posisjoner kvinner fra hele verden kan
fortelle slike historier.
Den internasjonale kvinnehandelen, sex-industrien og
sex-turismen øker - det er
enorme penger å tjene på kvinners kropper. Og overgrepene
blir verre. Mange horekunder
foretrekker småjenter, fordi de
tror det er mindre sjanse for
HIV-smitte hos barn. Vi hørte
om at det sprøytes ekspanderende skum inn i skjeden på
småjenter, for å utvide den til
horekundene. Omskjæring er
både vold mot kvinner og
handler om kontrollen over

Organisering gir håp

ogdrømmer
mer som deltok i kampen.

- Hva er det jobben din for NUEW går utpå?
- NUEW har fire avdelinger,
en for økonomi, en "for undervisning, en for informasjon og
forskning og en for prosjekter.
Jeg jobber på prosjektkontoret.
Vi arbeider med å få igang ulike småbedrifter som skal skaffe kvinner arbeid.

Btutt med kvinnerolla
- Hvem er kvinnene dere skal
skaffe arbeid?
- Kvinnene er tidligere frigjøringssoldater eller de var gift
med frigjøringssoldater og
støttet frigjøringskampen ved
c1 pleie sårede, lage mat og
vaske. Mennene deres er døde, og de er aleneforsørgere i
"tiag. De bor i leire ved
Asmara. De kan vanskelig dra
tilbake til stedene de kommer
fra. De har brutt med den tradisjonelle kvinnerollen, og har
ingenting å dra tilbake til..
Mange steder vil de bli sett på
som svært dårlige kvinner,
som dårlige sviger-døtre og
koner.

Kvinnebedrift
- Fortell litt om prosjektene dere
jobber med nå ..
- Vi jobber for det første med
en litt stor bedrift - som skiller
seg ut fra de andre prosjektene
- både når det gjelder størrelse
og eierform. Det skal bli en undertøyfabrikk, som skal produsere noe for eksport, men

først og ·fremst for hjemmemarkedet. Vi har fått symaskinene fra Sverige, de ble sendt
for at vi skulle kunne produsere bukser til de kvinnelige soldatene under krigen. Men symaskinene kom fram 2 måneder etter frigjøringa. Vi hadde
fått maskiner, men ikke penger til bygninger, så det har tatt
tid å finansiere det. Det blir en
stor arbeidsplass med 66 arbeidere, 70% av dem er kvinner. Det blir et aksjeselskap
med eget styre og egen leder
og NUEW skal ha aksjemajoriteten. Det er meninga at overskuddet skal brukes til å sikre
driften av fabrikken og så til
andre prosjekter NUEW driver.
De andre prosjektene våre
er mindre, det er snakk om
småproduksjon og salg. Disse
prosjektene ledes av kvinnene
sjøl, de velger sjøl leder, sekretær og økonomiansvarlig. Vi
gir dem skolering i økonomi
og et håndverk.

Kooperativ
Vi har ett kooperativ der 35
kvinner åpner butikk i
Asmara og hvor de skal selge
kjoler og håndverksprodukter
som de har produsert. I
Serejeko, en småby, driver 15
kvinner grønnsakproduksjon,
søm og håndverk i et kooperativ. Vi jobber med å organisere
3 kooperativer som skal drive
med honningproduksjon - det
er foreløpig på prosjektstadiet.

7-10 tidligere frigjøringssoldater skal drive hvert kooperativ. Her jobber vi bl.a. med lokalisering.

- Er det dere på prosjektkontoret
som bestemmer hva slags kooperativer som skal starte?
- Nei, vi forsøker å ta utgnagspunkt i hva kvinnene
kan, hva de har lyst til å drive
med og hva som det er et marked for.

Kvinnene bestemmer
- Hvilke andre saker jobber prosjektkontoret med?
- Vi har fått i gang møller i 7
prooinser, og er igang med 3
til. Lokale NUEW-grupper søker oss om penger til maskin,
de bygger mølla lokalt. Slike
møller sparer kvinnene for
masse arbeid i det daglige.
Kvinner kommer med korn til
mølla og betaler litt for malinga. Det er to som jobber på
hver mølle, en tar seg av malinga og en av økonomi og administrasjon. I tillegg har vi en
reparatør som reiser rundt.
- Vi jobber også med å lage
barnehager for forhenværende frigjøringssoldater. Det har
vært en stor økning i fødsler
etter frigjøringa. Vi har en barnehage i leirene, vi har pusset
opp lekeapparater og skaffet
lokale i containere, men dette
er midlertidig. Vi jobber med å
skaffe tomt og vil bygge en
permanent barnehage. Tomtespørsmålet er i ferd med å løse
seg og vi prøver å få midler til

barnehagen fra Sverige og
Tyskland.
Etter hvert har Nuria Ali
kommet til. Hun er leder for
økonomiavdelinga til NUEW,
og har nettopp begynt i jobben. Hun har tidligere vært
frigjøringssoldat, så flyktning i
Sudan. Nuria har 3 barn, de
fleste tidligere frigjøringssoldatene har bare 1 eller toppen
2. Hun har nettopp flyttet til
Asmara for å ta økonomijobben. Både krigen og gjenoppbygginga krever ofre av den
enkelte, bl.a. kommer familien
i annen rekke. Hun har tatt
med seg 1 barn, mannen (også
frigjøringssoldat) har ansvar
for 1 barn, og familien hennes
tar vare på det tredje barnet.

Kvinnebank
Før har økonomiavdelinga
vært drevet av tidligere frigjøringssoldater. Nå er det ansatt
profesjonelle økonomer, samtidig driver Kirkens Nødhjelp
i Norge (KN) med utdanning
av avdelinga. De gir lån til noen prosjekter ved hjelp av
midler fra KN, de jobber med
å organisere sparegrupper
som kausjonerer solidarisk
når det tas opp lån og de jobber med å bygge opp en kvinnebank etter mønster fra kvinnebanken i Bangla Desh.
Det er Alrnaz sin søster som
leder utdanningsavdelinga i
NUEW. Hun fullførte gymnas
i Sudan og har 2 år med økonomisk utdanning.
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- Fortell litt om hva utdanningsavdelinga i NUEW prioriterer ndr det gjelder utdanning
for kvinner.
- Vi jobber med mange ulike
utdanningsprosjekter,
bl.a.
har vi et program for gifte
kvinner og jenter som er for
gamle til normalskolen. (Det
er 7-årig skoleplikt i Eritrea
nå.) Vi lærer dem å lese og
skrive, og 3000 kvinner har
fått 3-årig skolegang gjennom
dette prosjektet. De får også
lære et yrkesfag. Vi driver
engelskkurs for forhenværende frigjøringssoldater, og vi
har et data- og maskinskrivingssenter i Asmara.

Opplæring i tre skift
Data- og maskinskrivingssenteret støttes av KN, og det er
gratis for kvinnene. Senteret
brukes på 3-skift hver dag.
Om morgenen er undervisninga for demobiliserte frigjøringssoldater, på ettermiddagen for kvinner i jobb og på
kveldene for kvinneledere.
Vi gir også kvinner stipend
slik at de kan dra ut av landet
og ta 1-3 måneders videreutdanning, f.eks. i England,
Uganda og Israel.

Egen avis
- Kan du fortelle litt om virksomheten til informasjons- og
forskningsavdelinga?
- Avdelinga gir ut en avis på
tigrina og arabisk 4 ganger i
året, i tillegg utgir de løpesed-

ler hver måned. Avdelinga
jobber med dokumentasjon på
kampen og kvinners situasjon, og har bygget opp et arkiv. De har bibliotek med bøker og videofilmer. De forsker
på grassrota, bl.a. med antropologi og de evaluerer prosjektene. De jobber også med
en kartlegging av kvinners situasjon i industrien.
Jeg vet det har vært motsigelser i NUEW på at regjeringa
har for stor innflytelse på arbeidet til NUEW, og spør
Almaz om dette.

Realistiske og uavhengige
- Vi må være realister. Vi er
avhengig av støtte fra staten
for å kunne drive arbeidet
vårt; og dette påvirker selvfølgelig arbeidet. Men vi jobber
med å bli mer uavhengig, også økonomisk, slik at vi ikke
skal være så avhengig av støtte fra staten. Men dette vil ta
tid.

Fortjener vår støtte
Et sterkt møte med sterke
kvinner. Jeg blir ydmyk ved
tanken på den erfaringa og
innsatsviljen disse kvinnene
har. De har en frigjøringskamp bak seg, nå står de overfor gjenoppbygging og skal
kjempe for at den skjer slik at
den tjener kvinnene. Det er visjonen og drømmen. En
enorm utfordring - som fortjener støtten vår og som vi
har mye å lære av.
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- Det er ofte en tendens til å rette frustrasj onen over tilbakegangen for den revolusjonære bevegelsen til en kritikk av avisa
Klassekampen. Men det blir ikke revolusjon på lenge i Norge. I denne situasjonen verken kan eller bør Klassekampen spille en annen
rolle enn som en samlingsplass for informasjon og diskusjon om
systemoverskridende politikk. Det finnes rett og slett ikke materiell
basis for en sånn avis som Klassekampen var i 70-åra, hevder redaktør Paul Bjerke i denne samtalen med Opprør.
Bjerke synes derfor at kritikken mot KK ofte blir for smal i enkelte
AKP/RV-kretser.

Klassekampens redaktør,
Paul Bjerke.

Redaktør Paul Bjerke

•

e Klassekampen
somsyndeb
!

1
- Men sammenlikner vi KK i dag
med KK i for eksempel 1982 er likevel kontinuiteten og likheten mer
iøynefallende enn forskjellen, fortsetter Klassekampens redaktør.

pene som finnes i Norge i dag. Og å
ta vare på det renommeet som avisa
har opparbeida seg som et kulturorgan og for etterrettelige og kritiske
avsløringer.

- Hvordan vil du da karakterisere hovedoppgava til en revolusjonær dagsavis
i Norge i dag?

- Er det da mulig at Klassekampen kan
fungere som en kollektiv organisator for
et revolusjonært politisk arbeid?

- Meninga med KK må være å
være i opposisjon til makta. I dag er
Klassekampen den eneste avisa som
er imot regjeringa og kapitalismen.
Avisa må grave fram og avsløre det
kapitalen og byråkratiet driver med,
og presentere dette for leserne.
Klassekampen m å være en aren a d er
vi som kjemper mot makta kommer
til orde. Vi m å være et debattforum i
vid fors tand som stimulerer til tenking og ordskifte rundt viktige politiske, ideologiske og kulturelle
spørsmål. Det er det nivået vi bør
legge opp til.

- Det er feil å hevde at KK ikke
oppfordrer til handling. De som benekter det, må ha en snever definisjon av hva det vil si å oppfordre til
handling. Begrepet «kollektiv organisator» stammer fra boka «Hva må
gjøres?» til Lenin. Hovedhensikten
med avisa skulle være å bind e sammen og samle kommunistpartiet
over hele landet rundt avisa. Ei sånn
rolle spilte utvilsomt Klassekampen
til langt opp i 80-åra - egentlig uavhengig av hva som har stått i avisa. I
dag er situasjonen en annen. AKPs
lesere utgjør en svært liten del av
avisa lesere. Det har liten betydning
for oppslutninga om aksjoner og demonstrasjoner om KK skriver «Nå
må folk komme». Det som KK kan
gjøre, og gjør, er at vi ved å være til,
forteller om hva som skjer forskjellige steder og gir politisk informasjon.
På denne måten har avisa en organisatorisk effekt og funksjon. Det er
mange som alt har glemt at
Klassekampen var svært viktig for
EU-motstanden. Det var vi som
brakte mye av den viktigste informasjonen om EU og EU-kampen.
- Er det ikke i Klassekampen for mye

- Kan det oppfattes som å støtte en sosialistisk revolusjon?
- Før jeg gir noe direkte svar på
det spørsmålet, vil jeg presisere utgangspunktet for svaret mitt. Og det
er at det i dag ikke finnes en revolusjonær massebevegelse, knapt noe
revolusjonært parti og egentlig bare
revolusjonære grupper. Sammenlign
bare med 70-åra der SV konkurrerte
med AKP om å være mest revolusjonære i ord. Det finnes derimot bevegelser som er systemoverskridende i
sin konsekvens, uten at disse regner
seg som revolusjonære.
Det er meningsløst å tro på revolusjon i Norge med det første. Og da
blir min mening at avisa gjør størst
nytte for seg om den kan oppfattes
som troverdig og interessant i de radikale og opposisjonelle grup-

Klassekampens forside dagen etter
drapet på Rabin. Bare KK hadde
denne vinklinga.

dekning av hva lederne for de største
partiene og organisasjonene sier, og for
lite om de som kjemper på grunnplanet?
- Det er opplagt mer å hente på å
bli flinkere til å dekke det som skjer i
motkulturelle folkelige aksjoner. Vi
har undervurdert betydninga av lesernes interesse for sånt stoff.
Venstresidas virksomhet er godt nyhetsstoff for våre lesere, og det er
nok mange arrangementer som vi
burde ha omtalt. Vi har registrert at
vår «fetter» Vårt Land har en svært
høy andel av stoff som gjenspeiler
virksomheten til leserne. Problemet
er at stoff som dette er det vanskelig
å dekke på en god måte.
Men jeg synes da at vi har gjort en
del. For eksempel er konsentrasjonen om Natur og Ungdom gjort ut
fra en slik strategi. Vi har i en lang
periode bevisst dekket NUs aksjoner
og landsmøter. Dette også fordi miljøbevegelsen lenge har vært den
mest oppegående delen av den radikale bevegelsen.
- Til spørsmålet hører også en
vurdering om en helt skal konsentrere seg om den ordinære politiske arena eller om smågruppenes
aktivitet. Mitt svar er begge deler.
Det er helt nødvendig for en politisk
opposisjonsavis å skrive om de felte-

ne som medieinteressen konsentrerer seg om. Klassekampen styrerikke mediebildet, men vi kan spille en
viktig politisk rolle ved å gi en annen
vurdering av saker og personer enn
det de andre mediene gjør.

del av konseptet avis, folk forventer
det, og det finnes ingen avis uten leder. Både Søndag-Søndag og Se og
Hør har ledere. Da kan ikke
Klassekampen, som er en politisk
avis, sløyfe lederartiklene.

- Er det politiske diskusjoner om avisas
linje i redaksjonen?

- Er det ikke en sammenheng mellom
lysten til frivillig gratissalg av avisa og
graden av misjonerende og mobiliserende innhold?

- Definitivt ja, jeg vil nesten si for
mye av og til. Et klart flertall har slutta opp om den generelle linja
Klassekampen har lagt seg på nå.
Men diskusjonene går helst på prioriteringa og vinklinga av det daglige
stoffet.
Når det gjelder mer daglige problemer, kan jeg nevne hvordan vi
skal vinkle Hågensens utspill om å
kreve sosiale god er i stedet for høyere lønn. Sakas betydning gjorde at
mange deltok i den diskusjonen. Det
vi diskuterte var hva utspillet var et
uttrykk for, hvilke interesser han
ivaretok og hvordan vi skulle presentere dette stoffet.
- Mange i RV er irriterte på KKfordi

de synes RV-aktiviteter blir for- lite omtalt, og at avisa heller prioriterer å skrive
om RV når dere kan ta fram noe uheldig
ved RV?
- Husk at Klassekampen ikke er
RVs medlemsblad, men en avis.
Etter å gå sett gjennom siste nummert av RV-torget, var det en stor del
av utklippene der som var fra
Klassekampen. Så KK skriver faktisk
mye om RV og RV-utspill. Det blir
en konkret vurdering om alle våre
avgjørelser om hva som dekkes eller
ikke, er riktige. Jeg har ikke problemer med å innrømme at vi gjorde feil
etter valget ved at vi ikke var nok på
hugget der hvor RV spilte en viktig
rolle ved ordførervalgene. Særlig
skulle vi ha dekka RVs arbeid med
ordførervalget i Hammerfest.
Men ellers er vi, for å overleve som
avis, nødt til å holde fast ved at KK
verken er medlemsblad eller partiavis. Klassekampen er den eneste
riksavisa som skriver om RV. Da er
det viktig at vi ikke oppfattes som
mikrofonstativ. Det vil være skadelig for RV om den eneste avisa som
skriver om RV ble oppfatta som et
ukritisk talerør for RV.
Når det ellers gjelder konflikten i
Oslo RV, mener jeg det er svært viktig for KK å være opptatt av dette.
Tross alt mista RV ett mandat og
mange tusen stemmer. Ikke bare er
dette viktig fordi dette var i strid
med landstendensen, men også fordi
det er her RV har sitt eneste stortingsmandat.

t.:.~!·:.J~.Jl I

- Det er det nok. Hovedgrunnen
til tilbakegangen av løssalget er likevel at de organiserte som skulle selge
avisa er blitt betydelig færre. KK har
egentlig forandra seg lite på de siste
15 åra.
For Klassekampen er løssalget
svært viktig. Markedsføringseksperter
mener at betydning av løssalget er
enorm. Ut over at lørdagssalget gir
en del inntekter, bidrar løssalget til å
opprettholde inntrykket av oss som
en alternativ avis. Ingen andre dagsaviser har aktivister som selger.

- Men er lørdagsavisa noe for andre
enn svært kulturelt interesserte, da?
- Lørdagsavisa har et rykte som
en god og interessant kulturavis. Det
skal vi holde på. Men det er bare tøv
å hevde at lørdagsavisa er så eksklusiv. Det er bare en myte i en del kretser. Vår lørdagsavis inneholder mye
variert politisk stoff. Mesteparten er
folkelig reportasjestoff og internasjonale reportasjer fra Kurdistan, Sri
Lanka, Øst-Timor. Dette er da ikke
bare for kultureliten. Husk at fortsatt
er KK en av de få avisene som har
portretter av «vanlige» folk, og de
mener jeg ikke er vanskelige å lese.
- Men vi er enig i at forsida på
lørdagsavisa er viktig. Vi vil bli flinkere, og bestreber oss på å lage salgbare forsider.

- Hvor viktig er det politiske kriteriet
når avisa tilsetter journalister?
- KK må rekruttere etter mange
kriterier. Det betyr at journalistene
må ha spisskompetanse på en rekke
områder. På alt fra skriving til samarbeid, til å ta lederansvar, til å kunne mye om layout og data og ha evne
til selvstendig vurdering på oppdrag. I seg sjøl er det viktig for oss
som er en så liten avis at journalistene er gode stilister. For en journalist
er det også avgjørende å være dyktig
til å hente fram nyheter. Det er klart
at det politiske kriteriet er viktig,
uten at en kan sette det foran alle andre kriterier. For tjue år sida kunne
en plukke ut partimedlemmer som
en bestemte seg for å utvikle til jour-

- Til noe annet. Anders Ekeland foreslo
å droppe lederartiklene?
- Reint personlig kunne det være
fristende å slippe å mene noe hver
eneste dag om noe. Men nei, en leder
er noe en avis må ha! Det er en viktig
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nalister. En slik rekrutteringsbase
finnes ikke lenger. Men vi prøver nå
å knytte til oss politisk radikale ungdommer som kan utvikles til gode
politiske journalister.
- Hva vil du ellers si til RVs medlem-

mer?
- Skal avisa overleve er den nødt
til å øke i opplag. Til det trengs mer
kapital. Avisa trues også av jarnnt
synkende pressestøtte for hvert år.
Det viktigste er å skaffe oss et breiere
lesergrunnlag.
Vi er videre avhengig av å endre
distribusjonen for å møte konkurransen fra de mange nye mediene som
har oppstått de siste åra, og at det at
flere aviser nå er blitt åpnere.
Innlegg mot EU blir ikke lenger nekta trykt i Arbeiderbladet slik som i
1972. I en sånn situasjon kan ikke KK
komme ut 12 timer seinere enn alle
de andre avisene. Det betyr at KK må
bli en morgenavis.
- Ellers må jeg få si at jeg synes
diskusjonen om KK blir veldig smal i
en del AKP /RV-kretser. På ett vis
konsentrerer kritikken seg om det
viktige, men i forhold til avisas framtid, er den perifer. Problemene for
Klassekampen er langt mer grunnleggende enn om vår dekning av
SOS-Rasisme er god nok, konkluderer redaktør Paul Bjerke.
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- RV gdr fram i valg, samtidig
som RV er tatt over av ikkeAKPere pd en plattform helt uavhengig av AKP. Er det ikke da pd
tide d skrinlegge prosjektet AKP?
- Nei. Hvis vi i AKP er kritiske til at andre RVere har tatt
over RV, så er det i så fall AKP
sin egen skyld. Det viktigste er
likevel at.det er et problem for
RV at AKP ikke jobber nok i
RV. AKP trengs for å utvikle
politikken der. RV slik det er i
dag - med en uklar politisk
høyretendens og en svært dårlig organisasjon som er lamma
til statsstøtta kommer i februar
- er heller et argument for å
opprettholde AKP enn det
motsatte. Motsigelsene i RV
skjerper seg, og AKP har ikke
nok innflytelse på det som
skjer. Men skal vi få innflytelse, må vi også jobbe mer i RV.
Bare slik kan vi få legitimitet
innad i RV.
- Har AKP politisk slagkraft til
det? AKP greidde ikke d stille lederkandidat i RV, og partiet turte
ikke en gang d ta en avstemning
om lederoeruene pd landsmøtet,
noe for øvrig AMG hadde mot og
styrke til?
- Jeg var veldig imot det som
skjedde på landsmøtet. Som
delegat følte jeg meg veldig
forulempa av at jeg blei fratatt
den demokratiske retten til å
stemme. Men AKP har en viktig politisk slagkraft. Ta for eksempel EU-kampen. Det var
helt avgjørende at AKP kunne
ta ledelsen og organisere mot~tanden både innafor AKP sjøl
og i RV. AKP hadde organisatorisk mulighet til å bygge opp
et nettverk. Vi gjorde det, og
tok naturligvis både med folk
fra AKP og RV. Vi tenkte ikke
på hvor folk hadde tilknytninga si, men om de jobba i
fronten mot EU. AKPs store
betydning i EU-kampen skyldtes at AKP var veldig enhetlig
på grunnlaget og betydningen
av å gjøre motstand. RV derimot hadde store indre motsigelser i EU-spørsmålet som det
måtte diskutere og løse først.
AKP er mye mer et helhetlig
parti enn andre partier det er
naturlig å sammenlikne seg
med. Vi har også generelt færre indre motsigelser enn andre
partier.
- Likevel har AKP et enormt
sprik i synet pd RV, fra d sabotere
og overta dagens RV til d bruke
RV som et utgangspunkt for et
nytt revolusjonært kommunistisk
parti i Norge. Hvordan forklarer
du det?
-Det skyldes at det er lenge
sia vi i AKP har diskutert hva
vi mener med det revolusjonære parlamentariske arbeidet
og hva vi vil med det. Den diskusjonen må ligge i bånn.
AKP-medlemmenes sprik i synet på RV har noe med å gjøre
hvor de jobber - i eller utafor
RV. Dette er et problem som
AKP må løse. Jeg mener at
AKP skal bruke en større del
av kreftene sine i RV enn det vi
gjør nå. Fortsetter AKP med
sin lave innsats i RV, vil RV rase mot høyre, og bli venstresosialdemokratisk parti.
- Hva mener du med «d rase til
høyre»?
- Det finnes en mer eller min-

dre organisert politisk fløy
som vil gjøre RV til et venstresosialdemokratisk parti. Det at
RV nå er et statsstøtta parti
som har ført til at de er helt
uten penger til statsstøtta kommer i februar, svekker også RV
og driver det i feil retning.
Samtidig er de ivrigste partibyggerne i RV de som er mest
kritiske til AKP som organisasjon og til vår politiske linje.
- Sd nd gjelder det for AKP d gd
inn som vaktmenn og hindre denne utviklinga, og sd fortsette bygginga av AKP?
- Viss AKPere skal gå inn i
RV, må det ikke bare bli for å
vinne en kortvarig kamp. Vi
må gå inn og drive både politisk kamp og gjøre vår del av
den
praktiske jobRVs
landsmøte binga
fratok
der
i
lang tid
delegatene _ virderes
kelig
gjøre
demooss til
kratiske
en del
rettigheter av RVjobbinga. Det betyr også at vi må
akseptere at RV skal bli et parti
med politikk på mange områder.
- Det strides i Oslo?
- Jeg har egentlig ikke lyst til
å blande meg opp i striden i
Oslo, ut over å understreke at
RV bør gå til venstre, ikke til
høyre. (
n- ":'(- Hvordan ser du pd forholdet
AKP-RV i framtida, la oss si om 5
til 10 dr?
- Det er tre muligheter: At RV
blir en reell valgfront, noe jeg
trur det er små muligheter til,
at RV går til høyre eller at RV
går så langt til venstre at det
blir et kommunistisk parti.
Skjer det siste, blir det ikke be-.
hov for
to partier, for
Hvis RV
både
blir komAKP og
munistisk, RV.
trenger vi
-Pd
RVs
ikke to
partier
programkonferanse på
vårparten 1994 sa du at du syntes
det som skjedde i Senterpartiet var
veldig spennende. Men har ikke
utviklinga vist at Senterpartiet
går tilbake til sine gamle solide
høyrestandpunkter?
- Jeg synes fortsatt det som
skjer i Senterpartiet er spennende. Det som skjer innad i
det partiet, er jo en rein klassekamp, uten at de sjøl bruker
dette begrepet. De gamle bondehøvdingene skjønte at det
var nødvendig å slippe partiet
til venstre i EU-kampen. Men
nå er de interessert i å legge
partiet tilbake på en klar høy- .
repolitikk. Det vil mange medlemmer få problemer med. De
som har stemt på Senterpartiet
vil føle seg lurt, samtidig som
partiet vil tape ytterligere fordi
partiet ikke lenger bekjemper
EU/EØS.
- Både DnA og SV har gått og
fortsetter å gå til høyre. Dette

AKP
må redde

RV
mener AKPs leder
Solveig Aamdal
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er mange av medlemmene og
store omleggingene ikke har
velgerne til disse partiene mismed EØS-avtalen å gjøre, men
fornøyde med. Jeg tror at det
skyldes at det er norsk lov ..
om noen år vil oppstå en venPoenget er at de jobber beinstreorientert valgfront som ikhardt for å innpasse EUs dike vil gå til RV. Denne fronten
rektiver i norsk lov, derfor har
vil bli m ye breiere enn det RV
de rett. Men forandringene i
er i dag. Her må vi delta. Vår
norsk lov kommer som en føloppgave må være å sørge for
ge av EØS-avtalen. Nettopp
at denne valgfronten blir antiderfor er kampen mot EØS-avkapitalistisk og antiimperialistalen så viktig.
tisk. Men om RV fortsetter å
- Diskusjonen om trotskismen,
utvikle seg som et tradisjonelt
hva mener du den dreier den seg
parlamentarisk parti, er jeg
om?
redd RV er nødt til å gå imot - Slik jeg har forstått det hevdenne valgfronten for å oppder trotskistene at det er en
rettholde seg sjøl. Uten statsmotsigelse som har forrang
støtte, intet RV.
framfor alle andre. Men vi kan
En slik mulig valgfront bør
ikke redusere alle motsigelser
vi være med i, men da bare
til en, for da ser vi ikke hele det
som et kommunistisk parti. Da
politiske spekteret som vi kan
får vi også spørsmålet om hvor
bruke til å bygge allianser i.
langt til
- Er du enig i at den revolusjovenstre
nære bevegelsen i Norge har overvi ønlevd fordi den blei knytta til konFellessker å
kret norsk politikk gjennom valgutvikle
deltakelsen og det programmet
organ
RV. Og
den da måte utvikle?
RV/AKP i
hvis
Ja, men ikke bare. Begge
NordRV blir
EU-kampene viste vi at vi har
Trøndelag
et komknytta oss til den norske virkemunisligheten. Og så vil jeg legge
tisk
mye vekt på proletariseringsparti,
kampanja som noe av det besbør vi spørre oss om vi trenger
te den norske revolusjonære
AKP.
bevegelsen har gjort.
- Det er vanskelig for mange - Går det i det hele tatt an å være
mennesker å forstå at vi få ytterst optimistisk pd revolusjonens vegpå venstre side kan unne oss to ne? Sosialistiske forsøk i dette årpartier og en så uforsonlig hold- hundret har slått feil, og folk i vår
ning til hverandre?
del av verden godtar å kjempe
- Ja, og det har vi tatt konsemed ryggen mot veggen før de
kv ensen av i Nord-Trøndelag.

RV:

-økonomisk skakkjørt
-rasermothøyre
En mer eller mindre organisert fløy i RV
vil gjøre RV om til et venstresosialdemokratisk parti.
I løpet av noen år vil det u tvikle seg envenstreorientert valgfront som vil være
mye breiere enn det RV er i dag. Vi bør
være med i en sånn front, men bare som
et kommunistisk p arti.

Intervju: Ove Bengt Berg
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Vihar ikke lagt ned noen organisasjon, men vi h ar e t felles
organ mellom RV og AKP.
Dette organet inviterer nå folk
til å studere «Kapitalen grunnfag». Sånn håper vi å kunne
skolere oss på å utvikle oss til
et revolusjonært alternativ.
Ikke bare et parti som bevilger
litt mer enn andre til gode formål.
- RVs velgere synes kanskje mer
om ideologien til
Rabin
Hood
Vi må følenn
geungLenins?
Ja,
dommen
det tror
jeg nok.
Men
det betyr ikke at RV eller AKP skal
utvikle seg til Robin Hood-partier. Vi må forklare sammenhengen og peke på de grunnleggende og avgjørende løsningene.
- Hva er den viktigste dagsaktuelle politiske oppgaven i dag?
- RV/ AKP kan spille en stor
rolle i EU /EØS-kampen. Vi
bør legge mye vekt på å opplyse om at oppdrag ikke skal ut
på anbud hvis arbeidet skal utføres av kommunen sjøl. Det
betyr at dersom vi hindrer at
kommunale oppgaver blir privatisert, så beholdes oppdragene lokalt.
- Det er riktig at regjeringa
helt sikkert ville ført den samme politikken uten EØS-avtalen. Regjeringa og det offisielle
Norge snakker ikke om EØSavtalen, men i stedet om at vi
er bundet av internasjonale avtaler. Regjeringa hevder at de

havneT som hjemløse og giT helt .

opp. I Mexico har kommunister
gitt opp å organisere folk i slummen fordi de er fullstendig avhengig av rusgifter og er gjennomkriminalisert. Skal vi bare
sitte med henda i fanget og vente,
eller skal vi begynne å bygge våre
egne baser og utfordre makta reelt?
- Det siste vil verken være
materielt eller politisk mulig.
Om revolusjon kan synes
uoppnåelig nå, veit jeg likevel
at kapitalismen ikke kan fortsette til uendelig tid. Før eller
seinere vil det måtte skje et
opprør. Det er nok riktig at
tendensen i dag er å gi opp.
Likevel har kommunistene i
India i enkelte storbyer klart å
organisere folk fra slummen
og de har egne partiavdelinger
der. Mao sa helt korrekt at ut- •
viklinga skjer i sprang.
Raseriet vil øke. Gang på gang
vil det komme stormer av opprør, og til slutt kommer orkanen.
- Jeg setter min lit til at ungdommen går i spissen. Hva
ungdommen
mener
om
RV/ AKP må være noe av det
viktigste framover. Vi må høre
på dem og forene oss med
dem. Husk at da vi var unge,
hadde vi rett. I saker der vi ikke er enige med ungdommen,
må vi høre på hva de har å si.
Det er meget mulig at det er de
som har rett. Jeg håper at vi
sammen med ungdommen
kan lage et parti med mye større oppslutning enn det både
AKP og RV har i dag. Velger
ungdommen å lage noe nytt,
trur jeg vi må springe og melde oss inn i det partiet. Men jeg
håper vi kan lage det nye sammen.
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KRISTEN FUNDAMENTALISMEN

·Folkvord i Stortinget om kristendommen

Fornedring, skyldkjensle,
•
skamogtI
ssenng
I stortingsdebatten om
det nye kristendomsfaget sa Folkvord seg
enig 1 at kristendommen hadde gitt håp til
ein del mennesker 1
N oreg, men for helhetens skyld måtte det
også nevnes at mange
også hadde blitt utsatt
for, og utsettes for i
dag, fornedring, skyldkjensle, skam og trakassering av kristendommen og kristne institusjoner.
Marit Nybakk mente at det
nye faget ikke var misjonerende eller forkynnende. Hun beskyldte Folkvord for å fare

med løgn når han hevda noe
sånt. Jon Lilletun fra Kristelig
Folkeparti mente at det er slått
fast at det er ikkje eit forkynningsfag eller noka trusretning
sitt fag å forkynne, men det er
snakk om å lære om kva det inneheld, slik det vart sitert.
Derfor meiner eg at ein brukar
feil det som står i innstillinga!
stortingsdebatten sa Erling
Folkvord:
Eg skal sitere litt fra det fleirtalet seier i innstillinga om det
nye faget:
"Alle elever må få kunnskap
om hvordan kristendommen
har gitt både basis og håp til
det å være menneske i Norge
gjennom århundrene. På denne basis må kristendomskunnskap framstå som det sentrale
innslag i faget."
Ja, det er riktig. Kristendom
har gitt håp til ein del mennesker i Noreg, men det har også

ført til fornedring, skyldkjensle, skam og trakassering. Det
er også ein del av biletet av
kristendommen, og ein må ha
med begge sidene viss ein skal
gi ei sannferdig beskriving av
den rolla som kristendommen
har hatt i norsk historie.
Personleg meiner eg at andre
religionar har spelt liknande
roller i sine kulturar si historie.
Det er derfor det er så nødvendig å prøve å få ei undervisning som er lausrivi frå å skulle
forkynne ein bestemt konfesjon. Det er berre på den måten
vi kan skape gjensidig forståing, og på den måten vi kan
skape brubygging. Eg trur nok
at ei beskriving av kristendommen si rolle må ha ein sentral
plass i eit slikt livssynsfag i
Noreg. Men det må ikkje vere
slik at ein skal ha ein slik
<light>-versjon av forkynning
som målsetjing. Eg siterer igjen
kva fleirtalet seier i innstillinga:

"Opplæringen må gi elevene
grunnleggende forståelse av
innholdet i den kristne tro, lære og livstolkning.
Sentrale kunnskapsområder
er derfor klassiske bibelske fortellinger og annet stoff fra Det
gamle og nye Testamente, ... "
og det blir dessverre ein slik
<light>-versjon av forkynning.

Seinere i debatten gjentok
Nybakk
spørsmålet
til
Folkvord: Mener han virkelig
at dette er kristenfundamentalisme enten det nå er <light>
eller mer sterk fundamentalisme?

Eg oppfattar dei sitata eg tok
med i svaret til Nybakk som eit
eksempel på at denne alliansen
Arbeidarpartiet,
Senterpartiet, Høgre og Kristeleg
Folkeparti - har endt opp på ei
skildring av kristendommen si
rolle som ikkje er tenleg hvis
ein skal ha ei brubygging. Eg
meiner det ville vore my kje betre om foreldre som har høve
til det kan skaffe barna sine religionsopplæring utanom den
offentlege skolen, slik at den
offentlege skolen kan være eit
sarnlande forum for alle elevar. Vi har så spredte religio-

Folkvord svarte: Svaret på det
siste er så absolutt ja. Eg skal
prøve å forklare kvifor.
Det Nybakk nå las opp frå
punkt 3 i fleirtalet sin konklusjon, er formuleringar som er
utmerka. Eg trur ikkje at det
går an at skolen kan vere ein
felles arena for elevar med tilhøyring i ulike religionar og
livssyn osv., når ein samstundes skal ha obligatorisk fag
som skal gi grunnleggjande
forståing av innhaldet i den
kristne tru og livstolking. Det
er nettopp det, i det siste som
eg siterte nå, der har dei som

Fra arbeiderpartihold blir det
nye faget framstilt som et fellesfag for alle der konfesjonsbindinga er vekk, mens
Kristelig Folkeparti framhever
at faget er et kristent fag.

vanskelig for de kristne å se.

nar at vi får ikkje til å samle
det.

ønskjer ei slik <light> forkynning, fått inn sine ting. Så har
samstundes andre som ønskjer
eit opent skolesamfunn - <lei
som _ikkje er livssynssortert har fått inn andre formuleringar. Men den eine andre formuleringar. Men den eine må slå
ut den andre, det er det som er
problemet. Med den tunge tradisjonen som vi har i Noreg
med'kristendomsfaget sin rolle
i undervisninga, talar alt for at
det blir det å formidle grunnleggande forståing for innhaldet i den kristne trua, som blir
det som sigrar.
Det vil verke splittande i
mange skulemiljø og ungdomsmiljø, og det vil gjere at
samarbeidet mellom skule og
foreldre blir veldig vanskeleg i
forhold til mange viktige foreldregrupper. Og dei som blir
taparane oppe i dette, er ikkje
foreldra, det er barna - det er
barna dette kjem til å gå ut
over.

Aksjonen fortsetter

Informasjonssjef Barbro Sveen i Human-Etisk Forbund.

Aksjonsgruppa mot
det nye kristendomsfaget fortsetter.
Foreløpig ønsker en å
arbeide i det stille og
gjøre fagplanene best
mulig. Men alle de
ulike tros- og
livssynsretningene
utenom kristendommen er enige om å
kjempe for å beholde
foreldrenes rett til
fritak for undervisning
i kristendomsfaget.

Ikke nøytralt
Barbro Sveen i Human-Etisk
Forbund mener at det er åpenbart at det nye faget ikke kan
bli et nøytralt fag. Hun ser ikke
bort fra at mange av fagets tilhengere har de beste hensikter,
men peker på at det er den
kristne majoriteten som inviterer til felles fag på kristen
grunn. Det kan jo ikke bli annet enn utilfredsstillende for
de ikke-kristne, men det er det

Kjell Folkvord, Odda, vara til HEFs hovedstyre

Gammeltestamentlig tvang
Mitt utgangspunkt er
at vi står på terskelen
til et nytt årtusen. Da er
spørsmålet hva slags
ferdigheter og synsmåter det er neste generasjon trenger. Det som
faktisk nå skjer er at vi
opphever dissenterloven fra 1845. Denne loven ga rett til foreldre i
dissentermenigheter til
å kunne reservere seg

mot den kristne skoleundervisninga.
Ille fagplaner
Fagplanene, slik de nå foreligger, er faktisk verre enn
NOUen. Disse lukter det virkeog
lig
gammeltestament
Mosebok av. I praksis innfører
norsk skole anno 1997 katolske
helgener. Først i det tiende
skoleåret skal det undervises i
ikke-religiøse livssyn, et fag
som i dag har hatt stor oppslutning i mange byer, i Oslo
har rundt 16 prosent av elevene
fulgt
dette
faget.

Graderinga er det evangelisklutherske synet, andre kristendommer før andre religioner.

prinsipielle i den seiren 15åringen fra Kinsarvik vant mot_
staten.

Livssynet tråkkes på

HEFbleike

Dette er ekstra ille på grunn av
at 20 prosent av befolkninga sier at det human-etiske livssynet står nærmest deres eget.
Men nå blir våre rettigheter og
vårt livssyn tråkka på.
Kirkas økte makt
Jeg vil spørre om vi egentlig
har en kirksestatstat, og ikke
en statskirkestat. Kirka er blitt
en del av regjeringas maktbase
og en del av deres forlenga
arm. Ille er det også at departementet har gått ut og avvist det

Sjøl synes jeg Human-Etisk
Forbund har vært forsiktig i
denne saka. Jeg mener at vi tidlig burde gått ut og lovd rettslig og økonomisk støtte til alle
som ikke ville delta i dette faget. Det strider fullstendig mot
Barnekonvensjoner og UNESCO regler.
Samtidig burde vi ha utarbeida det åpne livssynsfaget
og rekruttert elever til det, sier
livssynsaktivisten
Kjell
Folkvord fra Odda.

www.pdf-arkivet.no (2020)

Truende
Sveen ser en klar sammenheng
mellom tilslutninga til livssynsfaget og behovet for å lage
et nytt fag. Dette har vært truende for dem som vil beholde
Norge som det har vært. Hun
peker på inkonsekvensen fra
Kristelig Folkeparti ved at de
fortsatt støtter kristne privatskoler, men går mot støtte til
for eksempel muslimske skoler.

Godt samhold
Sveen er imponert over det
samholdet som finnes mellom
de ulike trosretningene. I for-

bindelse med utarbeiding av
den nye fagplanen, vil trossamfunna og Human-Etisk
Forbund bli innkalt hver for
seg
til
departementet.
Organisasjonene er blitt enige
om å holde hverAndre gjensidig underretta om hva som sies, for å unngå å bli spilt ut mot
hverandre.

Kjører rettsaker
Fra aksjonens side er det
klart at det ikke blir aktuelt å
fire på foreldrenes fritaksrett
fra krtistendomsfaget. Dette
kravet vil aksjonen kjempe for
gjennom rettsapparatet, både
nasjonalt og internasjonalt.
OBB

Forslaget
splitta lærerne
Det er mitt absolutte inntrykk
at regjeringa greidde og splitte
og lamme lde to store lærerorganisasjonene, sier livsssynslærer
Ottar
Rykkje
på
Kinsarvik ungdomsskole.
De kristne står så sterkt i lærerorganisasjonene at lærernes og
elevenes interesser ikke har
vært mulig å målbære. For dette er en form for fundamentalisme som skolen ikke kan leve
med, fortsetter han.
Han setter sin lit til at menneskerettighetseklæringene overprøver den nye norske loven.
Det er jo helt absurd at staten
skal autorisere ett bestemt livssyn, sier Rykkje, og viser til

Sverige der de netttopp har
vedtatt å løsrive kirken fra staten.
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Om trotskisme
Det var en underlig «hullet»
artikkel Terje Valen skrev om
«Trotskys syn på partiet» i
Opprør 7 /95. Han omtaler den
trotskistiske praksis med å gå
ind i socialdemokratiske og
stalinistiske partier, og kalder
den for parasitisme», men diskuterer ikke i det mindste

hvad der kunne tale for eller
imod denne praksis. Og jeg
spør: Hvad ellers skulle marxistiske revolutionære gøre,
når de er få og isolert fra arbejderklassen? De ved meget
godt at de fleste menige medlemmer af disse partiene er oprigtige socialister, hvor vildedt

.Hårstad og historia
I Opprør (nr. 8-1995) skriver
Hårstad et innlegg som er en
kritikk av en kronikk Terje
Valen har skrevet. Jeg har noen kommentarer til innlegget
til Hårstad. I innlegget bruker
Hårstad memoarene til Pave!
Supladatov (CPU-toppsjef under Stalin) som sannhetsvitne
på at Stalin var en imperialist
som ønsket verdensdominans.
Jeg skal ikke nekte Hårstad å
mene noe som helst, men synes det blir litt for dumt når
han bruker kilder på denne
måten. Det særegne med
Pavel Supladatov er nemlig
det at han forsvarer Stalin,
Moskva-prosessene og sosialismen i Sovjet. Når Hårstad
bruker han som et sannhetsvitne på det motsatte blir det

etter min mening uærlig. Jeg
kan sikkert også finne avsnitt i
Trotskjis verker som gjør det
mulig å «bevise» at han egentlig er stalinist.
Når jeg leste 1giennom
resten av kildehenvisningene
fant jeg en annen bok jeg hadde lest, «The Spanish Civil
War», og hvorfor den er referert som kilde skjønte jeg ikke.
Men jeg sitter igjen med et
slags inntrykk at den er tatt
med for å imponere leseren.
Over til innholdet i innlegget. Såvidt jeg kan forstå er essensen at AKP må ta et oppgjør med stalinismen, og at
hvis de ikke gjør det vil AKP
bli parkert på sidelinjen. Det
hele er illustrert med en rekke
eksempler
a la Robert

de end måtte været blevet,
med hensyn til politisk kurs av
partienes ledelse. Er det ikke så
marxisters åbenbare plikt at
søge samarbejde med disse
menige socialister for at forsøke at påvirke dem i revolutionær retning? Hvordan skulle
de ellers komme i en slig udvikling.?
Endnu værre blir det dog senere i artiklen, da Valen siger
at Trotsky både før og efter re-

volutionen i 1917 påpegede
den fare at det statsbærende
partiet «ville smelte sammen
med staten sitt byråkratiske
apparat» og derved «utsette
seg sjølv for byråkratisk degenering».
Otrolig nok giver dette
Valen kun anledning til at avfærdige Trotsky som «opportunisb>- på idet grundlag, at
han gik ind i bolsjevikpartiet,
og medvirkede i revolutionen i

1917 og derefter - da han i realiteten altid var modstander
av Lenins partimodell, og dermed skulle han være udenfor
al seriøs marxistisk diskussion!
Og dette siger Valen i 1995!
Men fik ikke Trotsky ret?
Hvorfor gikk Sovjetunionen i
opløsning efter flere årtiers
stagnation under et kontrarevolutionært
terrorregime?
Valen gav ingen svar p å sådanne spørgsmål. Istedetfor at

ta en ordentlig politisk diskussion med de partifæller i RV
der står udenfor hans nærmeste koterie, forsøger han at så
tvivl om deres redelighed. Jeg
ville ønske at jeg kunne sige at
sådanne metoder er uhørte,
men desværre virker de meget
genkendelige. I hvilken læsecirkel har du lært politisk kultur, Valen?

Conquest. Etter min mening
forfaller Hårstad til anti-kommunisme når han antyder at
AKP ikke har tatt oppgjør med
ett-parti staten; når han raljerer over Valens kronikk ved å
skive at det like gjerne kunne
stått «leve Josef Stalins vise ledelse», eller når han hevder at
Valen (og de andre medlemmene i AKP) er «paranoide».
Det er mulig at Hårstad prøver å være ironisk, noe han i
såfall ikke lykkes med.
Det fins etter min mening
mye i den kommunistiske bevegelsens historie som det er
verdt å diskutere og kritisere.
Men det kan ikke gjøres fra et
ibenholt-tårn der man kan sitte som en overdommer.
Marx-isters styrke er at vi klarer å vurdere ting ut i fra de
konkrete, faktiske forholdene,
og ikke ut i fra hvordan vi synes forholdene burde ha vært.

Det er helt i orden å være imot
angrepene på POUM og CNT
under den spanske borgerkrigen, men da må en også innrømme at det var borgerkrig
og at POUM og CNT angrep
det spanske kommunistpartiet
(jmfr. «The Spanish Civil War»
som står nevnt over).
Det samme gjelder maktkampen mellom Trotskji og
Stalin på 30-tallet. Det er lov å
være imot likvideringen av
Trotskji. Men du må ta med at
Trotskji faktisk jobbet for å
styrte «Stalin-regimeb>. Og vi
må ikke forfalle til forherligelse av Trotskji som det er blitt
så populært å gjøre på universiteter rundt omkring i Vesten.
Det var Trotskji som ryddet
opp på Kronstadt, organiserte
den røde arme og kritiserte
tvangskollektiviseringen for
ikke å være gjennomgripende
nok. Jeg tviler ikke på at

Trotskji hadde likvidert Stalin
hadde han fått muligheten.
Sjøl om historie er viktig og
spesiellt nyttig når vi skal slå
hverandre i hodet tror jeg at en
diskusjon om trotskisme, stalinisme og maoisme først og
fremst bør ta utgangspunkt i
den politiske praksisen vi har i
Norge. Derfor utfordrer jeg
herved Hårstad til å kritisere
«maoistenes» politiske praksis
i kommunestyrer og fylkesting i Norge de siste 20 årene. I
boka «med folk mot makta»
kan Hårstad lese om den.
Ettersom Hårstad ønsker å
være stortingsmann for RV
bør han ha en mening om dette.
Hårstad kritiserer også RVs
program for å være skrevet i
en «ånd av stalinistisk folkefrontspolitikk hvor enhver
kan plukke ut den matbiten
han vil fra et radikalt julebord

bestående av de mest motsetningsfylte retter», og slett ikke
være marxistisk. I steden for å
kaste bort spaltemetre på å
skjelle ut programmet synes
jeg Hårstad kunne kritisert de
delene av programmet han var
uenig i , er han uenig i alt kan
han legge fram et nytt forslag
til program. Eller han kan kritisere praksisen som følger av
programmet. Det tror jeg er
nyttig og kan være et bidrag til
å utvikle den revolusjonære
bevegelsen videre.
Jeg mener at Hårstad (og andre) bør prøve å komme med
konkret kritikk av teorien og
praksisen RV (og AKP) står for
i steden for nærmest rituelle
utskjellingsinnlegg
hvert
nummer av Opprør.

nad på 1000 kr i semesteret.
Men samtidig foreslås det å
fjerne engangsstønaden ved
fødsel som er på 11 127.
Hanne Liithen fra FO ga oss
følgende regnestykke å tygge
på i innledninga si på

lerer som kjent ikke til arbeid!!

møte for åta en prat om aleneforsørgernes situasjon, og om
hvordan de foreslåtte endringene vil slå ut. Vi er behjelpelige
med oversikt over representantene i ditt distrikt, og tips
om hvem det kan lønne seg å

Start aksjonsgrupper
Dette må være svaret
på velferdsmeldingas
varslede angrep på aleneforsørgerne.
Av Nina Aakernes
Stortinget skal snart behandle
velferdsmeldinga, sannsynligvis til våren. Regjeringa går inn
for å skjære ned antall år en
kan gå på overgangsstønad fra
10 til 3. Det åpnes for at stønadsperioden kan forlenges
med inntil 2 år, dersom disse
årene blir brukt til nødvendig
utdanning.
Bare en liten prosent av eneforsørgerne bruker overgangsstønaden i 10 år. 72 % er i jobb
eller utdanning innen det har
gått 2 år. Eneforsørgere er aktive, og en langt større del er i
heltidsjobb, sammenligna med
gifte/ samboere.
Regjeringa argumenterer da

også med at gjennomsnittet
bare bruker ordninga i 3 år.
Men konsekvensen av den foreslåtte nedkortinga, er at en
fjerner en rettighet for de som
trenger det mest. Å fjerne retten til overgangsstønad fører
ikke til at folk kommer seg i
jobb. Arbeidsløsheten er reell!!
I tillegg har
reform -94 gjort det mye
vanskeligere for eldre søkere å
få tatt videregående. Dette fører til at mange ikke får starta
på en utdanning som trengs
for å kunne få jobb!! Resultatet
vil bli at folk havner på sosialhjelp, eller blir avhengig av
privat forsørging.
Dette sies da også rett ut i
velferdsmeldinga. Ved å kutte
i antall år en kan motta stønad,
regner en med en innsparing
påca
400 millioner kroner. Men
«Det må imidlertid regnes
med at kortere stønadstid i noen grad vil føre til økte utgifter

for sosialkontorene etter at
overgangsstønaden er falt
bort. Nettoeffekten for sosialkontorets utgifter er usikker,
og det er ikke grunnlag for justering av rammetilskuddet til
kommunene.» Her lager en altså nye ordninger som en på
forhånd veit vil skape sosialklienter! Og en sender hele
regrtinga til kommunene!
Eneforsørgerne er blant de
fattigste i Norge. Av eneforsørgerne som går på uredusert
overgangsstønad, får ca. 37 %
sosialhjelp i tillegg. I byene er
denne prosenten ca 50. Derfor
foreslår regjeringa og øke
overgangsstønaden fra 61 500
kr pr år til 70 000 kr pr år. En
økning på 8500 kr pr år, eller
700 kr pr mnd. Samti_d ig foreslås det å gi et småbarnstillegg
på 5 112 for ett barn mer enn
det faktiske antallet barn i alderen 1-3 år. Stønadssatsene
for barnetilsyn foreslås økt, og
det foreslås en utdanningsstø-

800 RV-medlemmer som
KK-aksjonærer!
Dessverre er det ikke 800 RVmedlemmer som h ar kjøpt aksjer i Klassekampen . Men d et
burde være en realistisk målsetting at ca halvparten av RVs
medlemmer kjøper en eller flere aksjer hver.
800 personer utgjør omtrent
halvparten av registrerte medlemmer i RV, og under 30% av
dem som sto på RVs lister ved
kommune- og fylkestingsvalget i høst. Ut i fra den oppslutninga aksjesalget i Klassekampen har fått, og ut i fra egne erfaringer fra Asker RV, er
det absolutt mulig å få 800
RVere til å kjøpe aksjer i
Klassekampen. Men det gjøres

ikke av seg sjøl! Noen må ta
jobben med å sp ørre og diskutere med folk, det m å tas opp
på RV-møter osv. Dette er derfor en oppfordring både til at
du kjøper aksje( r) i Klassekampen, og at du prøver å få
andre til å gjøre det.

Bare 4 RV-grupper
Foreløpig er det bare fire RVgrupper som har kjøpt aksjer i
Klassekampen. De aller fleste
gruppene og fylkeslaga bør ha
råd til å kjøpe en aksje. Mange
vil ha råd til flere. De medlemmene som ikke har mulighet til
å kjøpe en eller flere aksjer aleine, kan spleise på aksjer til

ll

gruppa eller sky te til i tillegg til
d et som bevilges fra kassa.

Aksel N ærstad

Vi mener det er viktig å få
starta opp lokale aksjonsgrupper så mange steder som mulig. I stavanger er det ei gruppe, pl Lillehammer er de
igang. \li har en jobb å gjøre på
flere områder. Det er viktig å
spre informasjon om aleneforsørgernes levekår. Mytene om
enslige mødre som lever høyt
på det offentlige lever i beste
velgående. Vi må vise hvordan
de endringene som ligger i velferdsmeldinga vil slå ut. Vi må
vise at dette gjelder alle.
Eneførsørgerne er ikke en stabil gruppe. Alle i fruktbar alder kan rammes av de endringene som foreslås nå.
Til sjuende og sist er det
s tortingsrepresentantene som
skal avgjøre dette. Det er dem
som må overbevises/presses
til å stemme imot forverringer.
Hvis en får starta opp aksjonsgrupper /nettverk er det en
glimrende ide å invitere en og
en kvinnelig stortingsrepresentant fra distriktet til kaffe-

«Kvinner på tir.~konferan-

sen. Vi tar for oss en mor, hvor

barnet er i første leveår, og
hvor moren er hjemme hele
dette året. Da vil hun i følge regjeringas nye opplegg motta
115 464 kroner mot 101 870
med dagens ordninger. Men
hun vil miste den særskilte engangsstønaden på 11 127 kroner. Dette betyr at hun vil motta i underkant av 2500 kroner
mer i året enn med dagens ordning. Dette tilsvarer litt over
200 kroner i måneden. Hanne
Liithen kaller dette <1uksemaker, pipelort - tar igjen og gir
bort». Vil en økning på 200 kr
måneden det første året være
nok til at disse familiene kan få
et anstendig liv? Vil dette gjøre
at en slipper å gå på sosialkontoret? Det er jo farlig å gjøre
trygdeordningene for gode!
Gode trygdeordninger stimu -

fo Ryste

begynne med..

Hva planlegger RV?
Vi planlegger et seminar på
Stortinget, sannsynligvis i januar. Vi skal også lage en argumentsamling som bl.a tar for
seg den økonomiske situasjonen for aleneforsørgere, de
konkrete forslaga i velferdsmeldinga og forslag til hvordan vi kan jobbe videre. Vi vil
gjerne
ha
kontakt med
deg/ dere som har lyst til å
starte opp lokalt.

Ta kontakt med:
Mai Gythfeldt - Oslo
tlf 22 29 71 24,
Nina Aakernes - Oslo
tlf 22 37 0126 eller
Marit Holten - Stavanger
tlf 51 56 21 50.
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Spesifikasjon av tegningen
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Undertegnede tegner herved aksjer i henhold til ovenstående spesifikasjon og tegningsinnbydelsen av
17. august 1995.

RV trenger Klassekampen
De fleste RVere ønsker seg en
bedre dekning av RV i
Klassekampen. Men tenk om
avisa ikke fantes. En forferdelig tanke! Men langt fra utenkelig. Klassekampen er helt avhengig av økonomisk støtte fra
avisas venner for å overleve.
Aksjesalget er viktig for å beholde og utvikle avisa. Uten
Klassekampen ville alt revolusjonært og progressivt arbeid i
Norge bli satt langt tilbake.
Kjøp aksjer!

Hva må gjøres?

Orn Olafsson:

·i=orpiikt8fld8.Uiid0rskritt
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Må være dalert, tegningstiden. Tegneren må ha fylt 18 år og være myndig. Når det undertegnes, følge fullmakt, skal
dokumentasjon I form av fullmakt eUer firmaattest vedlegges. Ved endring i faste opplysninger om kI0peren må sel-

skapet kontaktes
Tegnerens fornavn og etternavn:. ..........

.......•

(evt frma eller organisasion)

Adresse·

SVARSENDING
Avtalenr. 150 220/16

KWIKAMPEN
Boks 9257 Grønland
N - 0134 OSLO

Sted:

Postnummer
Fødsel- el. foretaksnummer: .............................. .

Skallekomrune

.... ....• . ····-· .... Statsborgerskap
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dersom du ønsker å
kjøpe aksjer I
Klassekampefl AS:
1, Fyll I.It tegnmgsblanketten og send
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den 1nn Ill Klassei<ampen.
2. Betal inn 1000 l<roner pr akSje
til Klasset<ampen AS, bOIIS 9257
Grønland. 0134 Osto, postgiro
0825 0173130 eller bankglfo

1609 04 37678. Du kan også betale 500 kroner pr allSJ(t ,nnen 25
Januar 1996 og de resterende 600
krone< pr aksje ,noen seks måne-

datert tegningSblanketten.
3 . Aksjen(e) !år du tilsendt når

der etter at du har undertegnet og

gisteret

al<SJen(e) er lullt innbetalt og aksjeutvldetsen er registrert i !o<elaksre-

Mexico

Folk i slum.m.en
- Folk i slummen er så
degradert og kriminelle
- de stjeler fra hverandre - at de vanskelig
kan mobiliseres til revolusjonen. I stedet blir de
verva til døds-skvadronene, svarer Antonia og
Rocha fra Mexico. De er
på besøk i Norge for å
fortelle om deres revolsjonære kamp, men understreker likevel at de
gjennom de minst 15
daglige demonstrasjonene som holdes der, mobiliserer fattige for åta jord
for å bygge seg hus.
Hemandez
Celerino
Antonia
representerer
Prente
Democratico
Oriental
de
Mexico
Emiliano Zapata (FDOMEZ), mens Jose Manuel
Rocha er fra Movimento
Democratico
Independiente Mexicano
(MDIM). MDIM er en paraplyorganisasjon som
fronten FDOMEZ er med
i. FOOMEZ er en front av
tre bonde- og ind ustriorganisasjoner. Antonia og
Rocha er marxist-leninis-

ter som også er med i et
kommunistisk parti som
arbeider i hemmelighet
og som også er en geriljabevegelse.
- Vi bruker marxismenleninismen som en politisk ideologi, men vi støtter ikke spesielt de tidligere regimene i Kina og
Sovjet, eller Cuba av i

vanskelig å m.obilisere
dag.Vi definerer oss ikke
i forhold til andre land,
opplyser de.
Den revolusjonære
prosessen består av to
plan, mener de. Den ene
sida er den reine revolusjonære, som inneholder
politisk og militær organisering. Det andre planet er det demokratiske,

som mobiliserer folk for
deres egne daglige velferdskrav og p å den måten utvikle den revolusjonære prosessen. De
hemmelige organisasjonene får næring fra og
vokser ut fra massenes
kamp.
- Geriljabevegelsen består av småbønder, arbei-

dere og indianere, mens
rekrutteringa fra småborgerskapet er minimal,
forteller de.
-Finnes det motsigelser
blant folk i Mexico som
splitter folk?
- Det finnes ikke kulturmen alle
forskjeller,
grupper vil holde på sitt
språk og sine små gruppeforskjeller.
Motsigelsene
er mer politisk, men folk
konsolideres
uavhengig av
hvilke grupper de tilhører.
- Hvilken rolle spiller USA
og amerikanske
interesser?
- Den nordamerikanske
imperialismen USA gir
penger til religiøse sekter
for at de skal
kunne etablere seg i jordbruksornrå-

der og splitte mexikanerne. Opprettelsen av disse
sektene ser de på som en
taktisk overraskelse. Den
farligste
sekten
er
Jehovas vitner, betalt av
USA, men med røtter i
Mexico. Jehovas vitner er
en rein 5. kolonne.
Sektene er også innført
for å svekke de sosiale og
progressive kreftene i
den katolske kirken.
- Trotskistene utgjør en
del av Rød Valgallianse.
Hvordan stiller dere dere til
trotskistene?
- Trotskistene i Mexico
har gode kontakter i media, og blir ofte brukt av
staten til å angripe oss.
De finnes ikke blant vanlige folk, og vi ser på
dem som splittende på
samme måten som dop
og kristne amerikanske
sekter.
OBB
PROCUP-PDLP, står for
Partido Revolucianario
Obrero
Clandestino
Union
del
Pueblo,
Partido de los Pobres.

Få berlinere mot
tysk imperialisme

Fra en annonse for
Deutsche Telekom i
The Economist
11111-95.

ne, ungdomsorganisasjonen til SPD, PDS,
og en rekke andre
kronisk opposisjonelgrupper
som
le
mange tyrkiske grupper og partier av ulike
slag ..
Det første møtet klarFra demonstrasjon mot tysk imperialisme i Karl Marx gate i
te imidlertid ikke å
Neukolln i (Vest-)Berlin 1. september i år.
Foto: Rote Fahne.
samle særlig bredde.
<likevel ble det laga et
opprop og ny invita1. september har vært en trasjon ble sendt ut til organisalage en brei demonstrasjon
disjonsrik kamp mot krig i
som skulle samle den breie
sjonene.
motstanden
det
er
i
Tyskland. I fjor arrangerte
I mellomtida hadde noe som
MLPD en demonstrasjon i
Tyskland mot en voksende
kaller seg Sørøst-europeisk
Berlin med 140 deltakere i
tysk imperialisme. Under
kulturforum tatt initiativ til
tog imot bruk av tyske tropparolen Ingen tyske tropper i
en demonstrasjon med en
per i utlandet.
utlandet ble det sendt invitaannen hovedparole, nemlig
Partiet bestemte seg i år for å
sjon til partier som De grøn«Stopp krigen i Bosnia.»

Denne parola fikk straks
oppslutning fra SPD, PDS og
de grønne, samt blant annet
den tyske jødiske foreninga
og
motstandsbevegelsen
mot DDR. Av organisasjonen FRIKO, Fredsorganisasjonskomiteen, opprinnelig
en Moskvakontrollert fredsorganisasjon, fikk MLPD vite
at deres parole «Ingen tyske
tropper i utlandet», var for
venstreorientert og smal.
Arrangøren av toget med parolen Stopp krigen i Bosnia,
egentlig en demonstrasjon til
støtte for lzetbegovitsj regime i Sarajevo, inviterte SPDs
militærtalsmann
i
Forbundsdagen og den polske statsministeren som tale-

www.pdf-arkivet.no (2020)

re. Deretter trakk PDS seg fra
arrangementet, og arrangerte sitt eget møte.
Demonstrasjonen
som
MLPD tok initiativet til samla bare snautt 200 deltakere i
Berlin, en by med over 3 millioner innbyggere. Og det etter at 3 000 løpesedler ble
delt ut og 800 plakater hengt
opp. Men den andre demonstrasjonen, som reelt blei en
demonstrasjon for tyske militærinnsats i det tidligere
Jugoslavia, uten at det blei
sagt, samla ikke mer enn 400
deltakere. Demonstrasjoner
mot tyske tropper som
MLPD tok initiativ til i andre
storbyer i Tyskland, samla

ingen steder over 200 deltakere.
Det tyske jern- og metallarbeiderforbundet er for å bruke tyske tropper i Jugoslavia.
MLPD ser på resultatet både
som et nederlag og som en
utfordring til å ble flinkere
diplomatisk til å samle større
bredde om et krav som har
overveldende oppslutning i
det tyske folket, men som det
er vanskelig å få folk p å gata
for å tilkjennegi sitt syn.
MLPD hadde for øvrig
mange tilskuere til demonstrasjonene, forteller Jorg
Irion, medarbeider for fylkesledelsen til MLPD i
Berlin.

RV'S NORGE 1996

1

RVs finansmerknad i Stortinget

Hva staten kunne ha gjort i 1996
1. Skatt også for rike, mot

EØS
Vanligvis resulterer Stor-tingets behandling av regjeringens
statsbudsjettforslag bare . i
svært små endringer. RV har i
begynnelsen av arbeidet m ed
1996-budsjettet lagt hovedvekten p å å p åvise hva som er mulig, hvis også den rike overklassen ble nødt til å betale
skatt på omtrent samme m åte
som lønnstakere og pensjonister.
Denne fraksjonsmerknaden
beskriver en del av disse mulighetene.
Regjeringens forslag til 1996budsjett er
et ledd
i
Arbeiderpartiets strev for å
undergrave folkeavstemningen som sa nei til EU-medlemsskap. RV vil stemme mot bevilgninger som er en del av
EU-tilpasninga og arbeide for
at Norge skal si opp EØS-av talen som på mange felter flytter
avgjørelsesmyndighet
fra
Norge og til Brussel

.2. Viss de rike måtte betale
skatt.
Det er på høy tid å forandre
skattereglene i Norge slik alle
skal betale skatt etter evne. I
dag er det stikk motsatt. RV's
viktigste endringsforslag til
statsbudsjettet for 1996 handler derfor om skatt. Skal vi få
en skattepolitikk som er tilnærma rettferdig, m å vi for det
første skattelegge de svære
inntektene og formuene som i
dag er fritatt. For det andre m å
vi avvikle de nye særskattene
p å sjukdom og funksjonshemming - egenandelene - som har
svulma voldsomt opp de siste
åra. RV foreslår å endre lover
og regler, slik at pensjonister
og lønnstakere som har dårligst råd, skal betale mind re
enn i dag. Samtidig foreslår RV
en del skatteskjerpelser for de
som er svært rike. Ingen av de
rike vil bli ruinert om RVs forslag ble vedtatt. De vil ikke en
gang miste rikd ommen sin.
De ville bare bli nødt til å yte
litt til samfunnets felleskasse.
RV vil ha slutt på at Norge skal
være et skatteparadis for de
store kapitalistene.
RV gjør dette, fordi:
- det er urimelig at aksjonærer
ikke betaler ett øre i skatt av
det aksjeutbyttet de får u tbetalt, men likevel står oppført i
ligningsprotokollen som om
de betalte skatt. Det grelleste
av de kjente eksemplene denne
høsten
er
en
Bærumsskipsreder som i fjor
innkasserte 116 mill. kr. i aksjeutbytte fra et av sine aksjeselskaper. Han betalte ikke ett
øre skatt av denne inntekta.
Likevel står det i likningsprotokollen for Bærum at han betalte 45,1 mill kr. skatt av aksjeutbyttet! Han fikk stor medieomtale som Bærums største
skattyter! Likningsprotokollen
er altså falsk, men lovlig. Dette
skyldes at Stortinget har vedtatt en komplisert bestemmelse om at ligningsprotokollene
skal føres slik at det ser ut som
om aksjonærene betaler skatt.
Formålet med bestemmelsen
er å skjule nullskattytere.
- det er urimelig at inntekt fra
andres arbeid - som misvisende kalles for kapitalinntekt beskattes mye lavere enn inntekt
fra
eget
arbeid.

Skattereglene er i dag slik at
viss en p erson øker sin skattbare årsinntekt m ed 1000 kr. så
fører det til størst skatteøkning
for de som lever av inntekt fra
sitt eget arbeid. En heimehjelper m ed årsinntekt p å 149 000
kroner m å betale 358 kroner i
skatt av en inntektsøkning p å
1000 kron er. En smelteverksarbeider med årsinntekt p å 249
000 kroner m å betale 495 kroner i skatt av samme inntektsøkning. Men en spekulant
som tjener 865 000 kroner p å
gambling med verdier som er
skapt av andres arbeid, får
maksimalt 280 kroner skatt av
en inntektsøkning på 1000
kroner. Viss 1000-lappen hans
er aksjeutbytte, blir det ikke
skatteøkning i det hele tatt. Og
viss det er snakk om gevinst
ved aksjesalg, vil han ofte kunne få til en reduksjon av skatten sin, ved hjelp av de såkalte
RISK-reglene. RV foreslår lovog regelendringer slik at det
som kalles kapitalinntekt, blir
skattlagt omtrent på samme
måte som arbeidsinntekt. Det
betyr bl.a. at det må betales
vanlig inntektsskatt og medlemsavgift til folketrygda av
aksjeutbytte og renteinntekter.
- det er urimelig at en minstepensjonist som i tillegg til pensjonen tjener 10 - 15 000 i året
som avisbud, m å betale over
halvparten av ekstrainntekta i
skatt . RV vil endre den bestemmelsen i skatteloven som
er årsak til at denne gru ppa av
de nest fattigs te, er de som har
aller høyest marginalskatt.
- det er urimelig at de t særfradraget som alders- og uførepensjonister får oppført på
ska tteseddelen sin, er en ren
bløff for mange tusen med lave
pensjoner. RV vil fjerne den
bestemmelsen i skatteloven
som er årsak til at særfradraget
er verdiløst for tusener av de
nest fa ttigste p ensjonistene,
dvs. de som har litt mer enn
minstepensjon .
- det er urimelig at formuesskatten skal være en frivillig
sak for de rike, mens den kreves inn krone for krone fra
lønnstakere og p ensjonister
som har noen sparepenger i
banken. Årsaken til at det er
slik er bl.a. regelen som sier at
formue i form av aksjer bare
skal beskattes for en brøkdel
av sin virkelige verdi. Aksjer i
selskaper som ikke er børsnotert, skattlegges i dag for mindre enn 1/3 av sin skattemessige verdi, som allerede på forhånd er sterkt redusert! Slik
«forsvinner" omkring 100 milliarder av de rikes formuer.
Det finnes mange flere smutthull for å fjerne de store formuene. For de som har millionformuer er det derfor en enkel sak å slippe unna all formuesskatt, hvis de bare betaler
en skattejurist for å se til at formuens forsvinningsnummer
foregår på lovlig måte. RV foreslår derfor at aksjer skal bli
formuesbeskattet etter sin verdi, slik som bankinnskudd blir.
De viktigste skatteskjerpelsene
RV foreslår for de svært rike
er:
- Aksjeselskaper skal betale 20
prosent statsskatt av sitt overskudd i tillegg til nåværende
kommuneskatt på 28 prosent.
Da blir aksjeselskapene beskat-

tet omtrent slik som før den
store skattereformen i 1992.
- Personer som har en svært
høy inntekt, skal betale en
toppskatt p å 20 prosent av den
delen av inntekten som overstiger 500 000 kroner. Dette er
6,3 prosent høyere skatt p å
denne delen av inntekten enn
det Regjeringen foreslår.
- Formuesskatten for de rike
skal skjerpes slik at den blir
0,8 prosent av den første millionen, 2 prosent av de neste to
millionene og 5 prosent av det
overskytende beløpet.
Aksjeutbytte og gevinster
ved aksjesalg skal inntektsbeskattes på samme m åte som
lønnsinntekt.
Finansdepartementet anslår at
den samlede utbetalingen av
skattefritt aksjeutbytte til aksjonærer i norske, ikke-statlige
selskaper u tgjorde 17,6 milliarder kroner i 1994 og 19,7 milliarder kroner i 1995.
• Personer som har kapitalinntekt - dvs. renteinntekter og aksjeutbytte - skal
betale toppskatt av bruttoinntekten etter samme
regler som gjelder for
lønnsinntekt.
• RV ser ingen rimelig grunn
til at inntekt fra andres arbeid skal være fritatt for
betaling av medlemsavgift
til folketrygden . RV foreslår at kapitalinntekt - d vs.
renter og aksjeutbytte skal behandles på samme
måte som lønnsinntekt,
dvs. 7,8 prosent medlemsavgift til folketrygda. RV
foreslår de lovendringene
som trengs for å få til dette.
De viktigste skattelettelsene
RV foreslår for vanlige lønnstakere og pensjonister er:
- fjerning av egenandelene for
det som kalles hjembaserte tje•
nester, dvs. heimehjelp, heimesykepleie osv.
- en økning av det skattefrie
400 000
formuesbeløpet til
kroner i klasse O og 1 og til 500
000 kroner i klasse 2, slik a t de
som eier en vanlig bolig og litt
sp arepenger slipper å betale
formuesskatt.
- en end ring av skatteloven slik
at særfrad raget for alders- og
uførep ensjonister m .fl. får den
skattereduserende virkningen
som det er tiltenkt, også for de
som bare har en liten inntekt
utenom minstepensjonen .
- en endring av skatteloven slik
at pensjonister som har inntekt mellom 64 700 kroner og
ca. 125 000 kroner, ikke i noe
tilfelle må betale mer enn 40
prosent skatt av den delen av
inntekten som overstiger den
skattefrie inntekta på 64 700
kr. Etter gjeldende lov må de
betale inntil 55 prosent!
Det er det menneskelige arbeidet som skaper alle nye verdier. I Norge er verdiskapinga nå
mindre enn den burde vært,
fordi arbeidsledigheta fortsatt
er svært, svært høy. RVs skatteforslag tar utgangspunkt i
den verdiskapinga vi har nå og
de inntektene denne verdiskapinga skaper. Vi har tatt dagens inntekter og fortjenester
for gitt, og så har vi beregnet
hvordan virkningen ville bli
hvis også de som er svært rike
måtte befale skatt etter omtrent samme regler som det

som gjelder lønnsinntekter.
Dette er tallene som viser statens og kommunenes inntektsøkninger som følge av RV-forsta t

kommune/
fylke

1. Økt formuesskatt
8,0
2. Inntektsskatt
på aksjeutbytte
1,4
3. Inntektsskatt
på aksjegevinst
2,1
4. Skjerpet skatt på
høye inntekter og
kapitalinntekter,
herunder toppskatt
og medl.avgift til
folketrygda av
personerskapitalinntekt22,0
5. 20 p st. sta tsskatt p å
overskuddet i A/5-er 12.6

Sum økt offentlig
inntekt

slagene, regnet
kroner:

1,0

4,2
6,3

46,1 11,5

milliarder

Fra disse beløpene må vi trekke de inntektene som stat og
kommune mister på grunn av
de skattelettelsene RV foreslår.
Etter de beregninger Finansdepartementet har foretatt for
oss, er «prislappen" slik for de
viktigste av RVs skattelette1. Fjerne særskatten på heimehjelp og heimesykepleie
2. Heving av de skatte frie
formuesbeløpene til 400 000
i klasse l og 500 000 i klasse 2
3. Endring av skatteloven
slik at særfradraget får reell
skattereduserende virkning
for uføre- og alderspensjonister som tjener litt m er
enn minstepensjonen
4. Redusere m arginalska tten
fra 55 prosent til 40 prosent
for pensjonister som tjener
li tt mer enn minstepensjonen

Sum reduserte inntekter for
stat og kommuner

0,3

2,4

1,5

1,6

5,8

forslag, regnet i milliarder kroner:
Nettovirkninga blir altså en
økning i det offentliges skatteinntekter i størrelsesorden 52
milliarder kroner.
RV foreslår også å la kommuner og fylker beholde like stor
del av skatteinntektene som de
hadde i 1993. Det betyr at omkring 7 milliarder. av den statlige inntektsøkningen fly ttes
over til kommuner og fylker.
Dvs. at sluttsummen av RV s
forslag blir ca. 37 milliarder
mer til staten og ca. 15 milliarder mer til kommuner og fylker enn det som er regjeringens opplegg for 1996. Noen av
disse beregningene er usikre,
men tallene viser hvilken størrelsesorden det handler om.
Dette viser at verken kommuner eller stat behøver å bli fattig fordi om vi reduserer rovdrifta på oljeressursene i
Nordsjøen kraftig. Viss den rike overklassen måtte betale
skatt etter disse nokså forsiktige RV-forslagene, så vil ingen
av dem lide noen sosial nød.
Med eierinntekter i Norge på
omkring 250 milliarder kroner
pr. år, tåler kapitalistene en
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skatteøkning p å litt over 50
milliarder. Men de ville få en
viss reduksjon i sin rikdom og
overflod. Og resultatet av den
samfunnsmessige
verdiskapinga ville bli fordelt på en litt
mer rettferdig m åte enn før.

«Oljefond" som det er snakk~t
så mye om i forbindelse med
lanseringen av statsbudsjettet,
utgjør altså mindre enn 5 prosent av den formuen som staten allerede har lagt seg opp.

Årsaken til at Norge er et av
Disse RV-forslagene antyder
verdens rikeste land er oljereshva som er mulig hvis de versursene. RV mener at forvaltdiene som norske arbeidere
ningen av denne ressursen i
skaper, blir fordelt på en litt
dag er totalt uansvarlig:
mindre urettferdig m åte enn i
• Vår generasjon tar seg en
dag.
eksklusiv rett p å vegne av
RV er for å avskaffe selve det
framtidige generasjoner til
kapitalistiske utbyttingssysteå forbruke denne ressurmet som gjør at noen få gjør
sen,
seg rike på de manges arbeid.
• Mens verdenssamfunnet
RV er for å ta fra kapitalistene
kjemper for å få ned CO2deres «rett" til å berike seg slik
utslippet for å stanse drivde gjør i dag. Men det er ikke
huseffekten,
fører den
dette som er innholdet i RV s
norske oljeproduksjonen
skatteforslag for 1996. Disse
til økte utslipp.
forslagene betyr egentlig ikke
• Produksjonen økes mens
annet enn at også de svært rike
oljeprisene er på vei ned.
skal betale skatt av inntektene
Vi tror ikke på Regjeringa når
sine.
de hevder at de gjør dette for å
Ettersom storkapitalen i Norge
sikre framtidas pensjoner.
har skaffet seg retten til fri kaHvis det var det som var målet
pitalbevegelse inn og ut av landeres, var det langt mer logisk
det, vil de selvsagt prøve å
å ha oljen i reservoarene og
stikke av med kapitalen sin til
produsere når det blir behov
andre land, om slike forslag får
for det.
brei tilslutning. De vil true
med å stikke av til andre land
RV mener oljeutvinningstemder storkapitalen p å tilsvarenpoet holdes så høyt for å skape
de måte bruker makten sin til å
et overskudd som kan investeskaffe seg skattemessige særres i de deler av verden der avfordeler. Derfor vil RV at
kastninga er størst. Den norske
Norge skal si opp EØS-avtaregjeringa arbeider planmessig
len, som gjør det vanskelig å ta
for at både statlige og private
selv de minste skritt i retning
norske bedrifter skal ekspanet mer rettferdig skattesystem.
dere og investere i utlandet.
Men så lenge storkapitalen sitPå det viset vil de kanskje finansiere framtid ige pensjoner
ter med m akta og stadig kan
ved å ta fra den verdiskaplage seg nye smutthull, får vi
ninga som utføres av arbeidere
ikke gjort slutt på at det er ari andre land? Vi tviler ikke p å
beidsfolk som må bære byrdene for de rike.
at de vil utbytte andre lands
arbeidere. Men hvorfor skal vi
Det som trengs er at lønnstaketro at de norske kapitalister og
makthavere er snillere om 35
re, arbeidsløse og pensjonister
legger til side mange konflikter
år, i 2030 enn i dag ? Hvorfor
og uenigheter som er underskal vi tro at de da vil være vilordnet sammenlignet med detlig til å bruke penger på pensjoner og folkets velferd, når
te, slik at vi kan samle oss til
felles handling mot dette mekde i dag hele tid a kjemper for å
tige sjiktet av rike snyltere.
skjære ned p å akkurat den
slags formål? For eksempel foreslår regjeringa i velferdsmel3. Oljefondet og statens dinga å redusere aleineforsørvirkelige formue.
gernes rettigheter for å spare
N år Thorbjørn Jagland sier i
inn 400 millioner kroner årlig.
trontaledebatten at «vi har
(Velferdsmeldinga side 129).
brukt usikkerheten om oljeprisene som et argument for å set4. Nei til særskatt på alder,
te penger p å bok, og ikke besjukdom og funksjonsgynne å røre ved det vesle
hemming.
overskuddet som vi har klart å
Med ett unntak, fører stat og
få opp", prøver han å skape et
bilde av at det er dårlige tider i
kommune fører nøye regnskap
med skatteinntektene. Det blir
norske statsfinanser, at det er
først i år det skal settes av
ikke ført noe regnskap for den
penger til et oljefond.
særskatten som gamle, sjuke
og funksjonshemmede må beRV mener dette er et spill for å
tale i form av egenandeler for
underslå at staten faktisk har
helse- og sosialtjenester. RV
en stor nettoformue allerede. I
har bedt om å få tallene på bordet, men har bare fått et ufullnasjonalbudsjettet opplyser regjeringa sjøl at den norske stastendig materiale.Ut fra opplysninger fra Sosialdeparttens nettoformue 1. januar i år
var på hele 236 milliarder kroementet (basert på tallmaterianer. Denne enorme formuen
le fra 1988 og 1993) utgjør dey1er investert eller plassert på
ne særskatten over 10 milliarforskjellige måter i inn- og utder kr årlig (forsiktig anslått).
Dette er mer enn det staten tar
land. Omtrent 100 milliarder
er kortsiktige plasseringer,
inn på formuesskatt og den sådvs. at pengene er lett tilgekalte toppskatten på høye innjengelig om staten ønsker å
tekter ( 9,3 milliarder) og det
tilsvarer til sammenligning
bruke dem. Denne svært store
statsformuen er bygd opp
nær 50 pst. av statens samla
skatteinntekter fra petroleumsgjennom mange år med store
virksomheten {21,8 milliarder)
statsoverskudd. Det var bare
noen år nå først på 90-tallet at
Ved årsskiftet 1993/94 var de
51 pst av kommunene sorr
statsbudsjettet viste underskudd. De 10,6 milliarder til et
krevde egenandel for hjemme

2
sykepleie.
Og stadig flere
kommuner følger opp. I 1995
er det 63 pst. av kommunene
som har en slik særskatt på
hjemmesykepleie.
Samtidig
med at stadig flere brukere betaler egenandeler går bruken
av hjemmetjenestene ned.
Mange må si fra seg nødvendig kommunal hjelp fordi det
blir for dyrt.
Kraftig økte egenandeler for
behandlingsreiser til utlandet
fører til at mange ikke får nødvendig medisinsk behandling.
Egenandelen på 2 100 kr blir
for høy. Blant revmatikerne,
som er en av de største pasientgruppene for behandlingsreiser, er 75 pst av dem som reiser, uføretrygda eller går på
attføring.
RV
foreslår:
Bort med egenandelene på
hjemmetjenester (hjemmehjelp
og hjemmesykepleie). 300 mill
kr. i kompensasjon til kommunene
for
merutgiftene.
Bort med egenandelen på behandlingsreiser til utlandet.
Staten må dekke de 3,3 millionene som nå betales inn i særskatt på nødvendig medisinsk
behandling.

5. Noen tiltak mot de som
er høyt heva over kravene
om måtehold.
NHO-president og Kværnerdirektør Diderik Schnitlers fordekte opsjonsfortjeneste på 6,6
millioner kroner i 1994 - i tillegg til den ordinære milliongasjen hans - er bare ett av svært
mange eksempler på at kravene om moderasjon og måtehold ikke gjelder for de som
har mest fra før. Økonomisk
Rapport har regna ut at toppledelsen i Kværner-konsernet som ingen skal tro er enestående - på denne måten har bevil-

'15 ,_'6 ..e\v "6ave-c n\ en ve-cdi
av over 100 m illi o n er kron er .

Likevel sier Arbeiderpartie t

fortsatt nei til RV s to år gamle
forslag om forbud mot slike
opsjonsavtaler.
Staten har i dag 450 toppledere
med spesialavtaler. De har ei
såkalt basislønn på opptil 530
000 og personlige tillegg som i
snitt er på 45 571 kroner. RV
foreslår å fjerne disse særordningene og gi dem ei årslønn
på 300 000 kroner. RV foreslår
også et kutt på gjennomsnittlig
20 prosent i lønningene i alle
statlige stillinger over lønnstrinn 40, dvs. de som har ei
lønn på over 259 000 kroner.
Det skal gjennomføres slik at
de høyest lønte får de prosentvis største kutta, og slik at ingen skal ha årslønn over 300 000
kroner. RV foreslår at statsrådene og deres mange politiske
sekretærer og rådgivere skal
lønnes i lønnstrinn 27 som er
litt over 200 000 kr. De ville ha
lettere for å forstå vanlige folks
hverdagslige problemer viss
de selv hadde en slik inntekt.

6. Heving av minsteeensjonene. Ingen svekking av
sjukelønna.
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kroner.
Innstramningene i reglene for
uføretrygd rammer kvinner
særlig hardt. Mange blir
tvunget over på sosialhjelp eller til å bli forsørga av familien.
Regjeringas målsetting er «å
sørge for at regelverket bidrar
til å sikre fortsatt lav uføretilgang", dvs at det er fare for
nye innstramninger i retten til
uføretrygd. RV foreslår en lovendring for å få opphevet de
kvinnediskriminerende innstrammingsreglene som ble
vedtatt i 1991.
7. Arbeidsløsheta
Regjeringas politikk mot arbeidsløsheten er en kampanje
med store ord og tomt snakk,
men svært små resultater. I
april 1991 uttalteThorbjørn
Jagland at det ville være mulig
å gjenreise full sysselsetting i
løpet av en tre til fem års periode. Nå - et halvt år før femårsfristen løper ut - er det f.Prtsatt
omlag 3 500 flere arbeidsløse
enn i april 1991. Sannheten er
at høy ledighet er et effektivt
virkemiddel i Regjeringas prisog kostnadspolitikk. Den høye
arbeidsløsheten gir Regjeringa
et godt utgangspunkt for å
gjennomføre EUs sysselsettingspolitikk i Norge: Mer fleksibel arbeidstid, mer skift- og
deltidsarbeid,
lønnsnedslag
for unge arbeidstakere, mindre
muligheter for førtidspensjonering og angrep på rettighetene til de arbeidsløse.
Regjeringas politikk er et direkte angrep på arbeiderklassens rettigheter og vilkår. RV
vil slåss for de fagorganisertes
rettigheter. Vi går mot privatisering som fører til rasjonalisering og utstøting av eldre arbeidstakere. RV vil styrke offentlig sektor og bruke tiltaksmillia-cdene til nye stillinger i

kommunen e .

RV

krever

6-tim ersd ag nå.
Regjeringa kjører stadig fram
påstander om at gode trygderettigheter for arbeidsløse fører til høy ledighet. RV mener
at trygderettighetene for arbeidsløse er skammelig dårlige
og fører til uverdige forhold
for de langtidsledige. Mange
mister etterhvert rettighetene
til A-trygd og må gå den tunge
veien til sosialkontoret. RV har
lagt fram eget forslag om å fjerne 80-ukers begrensninga i ledighetstrygden og innføre rett
til A-trygd uten tidsbegrensninger så lenge den arbeidsløse.ikke har mulighet til å få ordinært arbeid. RV har også foreslått rett til frivillig pensjonering fra fylte 60 år. Vi foreslår å
heve dapengesatsene til et nivå
som sikrer de arbeidsløse 90
pst. av tidligere arbeidsinntekt
(for inntekter under 6 G dvs ca
235 000 kr). RV foreslår å oppheve den såkalte 40 pst-regelen
som fører til at mange deltidsarbeidsløse ikke får rett til Atrygd. Denne regelen rammer
spesielt kvinner. RV vil også gi
arbeidsløse rett til skolegang
og studier mens de går ledige.

RV går mot ethvert forslag om
å svekke sjukelønnsordninge8. Eneforsørgernes rettighene. Kampanjene for å få ned
ter.
sykefraværet bidrar til å skyve
Når regjeringa omtaler det de
eldre, funksjonshemmede og · kaller «en trygg økonomisk og
andre med små eller store helsosial situasjon for barnefamiseproblemer ut av arbeidslivet.
lien", nevnes ikke familiene
Sykefraværet er nå så lavt at
med en forsørger med ett ord.
bedriftene snart bare har plass
Det er en stor utfordring å væfor de 100 prosent friske og efre eneforsørger, særlig i småfektive.
barnsperioden.
RV går inn for en kraftig økAvlastningordninger fins ikke.
ning av alderspensjoner og
Eneforsørgerne er prisgitt venuføretrygd for minstepensjoner og familie. Mange kvinner
nister og pensjonister med lav
har skiftarbeid og må jobbe om
tilleggspensjon. Som et første
natta, men det er forsvinnende
skritt i 1996 foreslår RV en 20
få nattåpne barnehager, sjøl
prosents økning ved å øke særom eneforsørgere vil være avtillegget. Den samla pensjonshengig
av
det.
økninga blir på 4,91 milliarder
Barnevaktordninger fins ikke.

Blir du syk, har du ikke rett på
hjemmehjelp. Om du ikke har
fått søvn på grunn av nattevåking og ikke har noen til å avløse, har du ingen rett til avlastning. RV mener det må
skapes nye serviceordninger
slik at også eneforsørgerfarnilien kan få en trygg økonomisk
og sosial situasjon.
I Velferdsmeldinga varsler regjeringa det stikk motsatte:
Harde kutt for eneforsørgere.
Regjeringa vil stoppe overgangsstønaden etter tre år og
spare inn 400 millioner årlig.
Overgangs-stønaden for enslige forsørgere er på 61 518 kr pr
år. Overgangsstønaden til 107
eneforsørgere tilsvarer det beløpet NHO-presidenten og
Kværner-direktøren Diderik
Schnitler i 1994 fikk som et
ekstra «stå på-tillegg" ved opsjonshandel.
37 pst av dem som får overgangsstønad, må ha sosialhjelp
i tillegg for å klare seg. Dette er
uverdig. RV foreslår som et
første skritt, å øke overgangsstønaden med 20 prosent. Den
totale økninga blir på 586 millioner.
Staten har spart 39 mill. kroner fra 1993 til 1994 på utgifter
til utdanningsstønad. Dette
skyldes for en stor del innstramning i reglene for utdanningsstøtte. Men strenge opptaksvilkår
ved
universitet/høgskoler og det
at Reform 94 stenger voksne
søkere ute fra videregående
skole, har også virket inn.
Regjeringa krever at eneforsørgerne skal i jobb, men gjør det
samtidig svært vanskelig å ta
utdanning. RV foreslår å gjeninnføre de reglene for dekning
av boutgifter og skolebøker
som gjaldt i 1992.
9. Ingen like lønn uten
kvinnelønnspott.

Sjøl om kvinners arbeid , både
betalt og ubetalt, utgjør en viktig del av norsk økonomi, er
den økonomiske utbyttinga av
kvinner ikke nevnt med ett ord
i regjeringas nasjonalbudsjett.
De skjuler kvinnenes innsats
når de setter opp regnskap for
norsk økonomi.
Kvinner tjener altfor lite. De
tyngste kvinneyrkene som
hjemmehjelpere, hjelpepleiere
og renholdere er blant de lavest lønte. Etter å ha vært 10 år
i jobb ligger et flertall av kvinnene på ei årslønn mellom 155
og 180 000 kroner. Dette gjelder kvinner i handel, vanlige
kontorjobber, gjennomsnittet
av kvinner i industrien og
kvinner på høgskolestigen
som førskolelærere, sjukepleiere, bibliotekarer osv i vanlige jobber. Nesten halvparten
av alle yrkesaktive kvinner er
lavtlønna: De har ei årslønn
under 85 % av gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn.
Etter RVs mening går det altfor
sakte framover. I 1990 hadde
menn i gjennomsnitt dobbelt
så mye penger til disposisjon
som kvinner, viss vi ser på den
inntekta som blir oppgitt i sjølmeldinga. Utviklinga har i følge Statistisk sentralbyrå vært
slik:
• I 1990 var kvinnenes gjennomsnittsinntekt 50,5 % av
menns inntekt.
• I 1991 var kvinnenes gjennomsnittsinntekt 54 % av
menns inntekt.
• I 1992 var kvinnenes gjennomsnittsinntekt 54,3 % av
menns inntekt.
• I 1993 var kvinnenes gjennomsnittsinntekt 55 % av
menns inntekt.
Med denne farten er det ikke
rart kvinnene blir utålmodige!
Kravet om høyere kvinnelønn

har spredt seg i fagbevegelsen
og vokst i styrke det siste året.
Etterhvert må alle forholde seg
til begrep som kvinnelønn og
likelønn. Foran fjorårets mellomoppgjør ble til og med LOledelsen, moderasjonslinjas beskytter, tvunget til å forholde
seg til kvinnenes krav. Både regjeringa og LO-ledelsen sier de
er fornøyd med at likelønn er
«satt på dagsordenen", men
de vil ikke gi kvinnene penger
utover det «partene" kan få til
innen moderasjonslinjas grenser. Men kvinnene vil ha pengene på lønnsslippen, ikke på
regjeringas og LO-ledelsens
dagsorden. LOs moderasjonslinjefart er alt for lav for kvinnene.
«Hev
kvinnelønna,
spreng rammene, nei til moderasjon!" er kvinnekravet som
reises på tvers av alle organisasjoner, og de krever at Storting
og regjering legger penger i
potten.
Seinest dagen da statsbudsjettet blei lagt fram, markerte
kvinnefagforeninger med et
tred ve talls fagforeningsfaner
dette kravet utafor Stortinget:
De utfordret partiene til å ta
ansvar ved å sette av en kvinnepott på statsbudsjettet. Dette
er en forutsetning for at kvinnelønna kan heves kraftig ved
tariffoppgjøret 1996, sa de, og
pekte på at med dagens fart
blir det ikke likelønn før langt
ut i neste århundre. De krevde
at ingen skal tjene under
165 000 kroner i året, og at også
kvinner må få uttelling for utdanning og kompetanse på lik
linje med menn.
RV tar i mot denne utfordringa
og vil fremme følgende forslag:
«Det settes av en pott på 3 307
mill. kroner til heving av kvinnelønna i forbindelse med tariffoppgjøret
1996.
Dette forde les med 935 mill.
kroner til heving av m inste lø n -

na i stat og kommune til
165 000 kroner fra 1. mai 1996
og 2 372 mill. kroner til heving
av lønna i kvinnedominerte yrker hvor kvinner ikke er gitt
uttelling for utdanning og
kompetanse fra samme dato."
Syns du beløpet er høyt, så
tenkt på at dette bare forteller
hvor lavt kvinner er lønna
sammenlikna med menn.

10. Flere forsøk med 6.timersdag i 1996.
Det er på tide å komme i gang
med flere forsøk med 6-timers
normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon.
Derfor
fremmer RV forslag om å sette
av 200 mill. kroner til slike forsøk i 1996 ..
Samfunnet legger fortsatt hovedansvar for hus og omsorgsarbeid på kvinnene. Dette er
innebygd i organiseringa av
arbeids- og samfunnsliv. Sjøl
om bortimot en halv million
kvinner gikk ut i arbeidslivet
på 70- og 80-tallet, og kvinner
med små barn i større grad jobber heltid, har ikke kvinner fått
mindre andel av ansvaret
hjemme. Organiseringa av arbeidslivet har forandra seg lite.
Det er kvinnene som har måttet tilpasse seg. Det krever ekstrem grad av fleksibilitet. I
1992 hadde 47,1 pst. kvinner
deltidsarbeid.
Mange kvinner klarer rett og
slett ikke å jobbe heltid. De har
så mange andre oppgaver i
hjem og familie at tida ikke
strekker til. I en del av omsorgsyrkene er arbeidet også
så fysisk tungt og psykisk belastende at det er vanskelig å
klare heltid. I hjelpepleieryrket
er f eks 70 pst. på deltid. Disse
yrkene påfører mange arbeidsmuskel/skjelettsjuktakere
dommer og altfor mange sliter
seg ut og må søke uføretrygd.
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I handel og i hotell- og restaurantbransjen utnyttes arbeidstakerne grovt ved at det opprettes mange deltidsstillinger,
eller at mange bare går som
«ekstra", det vil si at de blir
oppringt når arbeidsgiveren
mener det er behov for dem.
Faste fulltidsstillinger unngås.
Arbeiderne innkalles for å ta
toppene når det er ekstra mye
å gjøre. Denne fleksibiliseringa
er et økende problem og skaper svært usikre vilkår for de
ansatte. Mange trenger heltidsjobb, men får det ikke. De blir
tvunget til å ta deltid eller til å
sitte ved telefonen og vente på
oppringning om noen timers
jobb.
6-timers normalarbeidsdag vil
kunne gi jobber til flere.
Kvinner som i dag jobber deltid, vil kunne ta heltidsjobb
med de rettigheter det medfører. 6-timersdagen vil bety
mye for kvinners helse og trivsel. I pleie- og omsorgssektoren vil 6-timersdagen høyst
sannsynlig bety kvalitetsheving for pasienter og andre tjenestemottakere.
Offentlige beregninger basert
på tall fra 1990 har anslått verdiskapninga i det ulønna husholdsarbeidet til nesten 250
mrd. kroner. Dette er litt under
40 % av bruttonasjonalproduktet. Det er altså enorme verdier
kvinnene ikke får økonomisk
uttelling for. Samtidig vet vi at
kvinner er grovt lønnsmessig
diskriminert når de er i lønna
arbeid. 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon vil gi flere full lønn.
Etter RVs mening haster det
med å komme i gang.
De 200 millionene RV foreslår
brukt til forsøk neste år, vil gi
penger til å starte minst to forsøk i hvert fylke. Vi har da tatt
utgangspunkt i forsøk som er
noe større enn d et ene som er i
gang i Oslo . ,.R Vs fylkestingsog kommunestyrerepresentanter vil arbeide for å følge opp
rundt i landet.

11. Gratis barnehager. Økt
barnetrygd.
I dag er egenandelen for barnehageplass så høy at mange
med vanlig inntekt ikke har
råd. RV foreslår 6,9 milliarder
kroner til gratis barnehager på
neste års budsjett. Dette vil
dekke oppholdsavgiften for
dem som har barnehageplass i
dag.
Subsidiært vil RV støtte SVs
forslag om 5 % økning av
driftstilskuddet til kommunene. Dette koster 200 millioner.
I dag er det stor
mangel på barnehageplasser.
RV er for gratis barnehager til
alle barn. En utbyggingsplan
for full dekning for barn mellom 1 og 6 år fram til år 2000,
vil koste 900 millioner pr år. I
dag bygges det ikke plasser for
barn mellom _ og 1 år. Viss vi
regner med et behov på 50 %
for denne gruppa, og at disse
plassene bygges ut fram til år
2000, trengs det i tillegg 100
millioner kr over statsbudsjettet årlig. RV foreslår derfor at 1
mrd. settes av til barnehagebygging på neste års budjett.
Familiebarnehager er
ikke noe fullverdig barnehagetilbud. I Grorud bydel i Oslo
svarte bare en av 266 av ventelisteforeldrene at de ville foretrekke
familiebarnehage .
Regjeringa vil satse på familiebarnehager og private barnehager bare fordi det er billigere
for staten. RV oppfordrer regjeringa til å snu og satse på
kommunale barnehageplasser,
ikke private barnehager og familiebarnehager.
Barnetrygda er en rettighet for alle som har barn.

Forrige år tok regiennga 133
mill barnetrygdkroner fra eneforsørgere med ny samboer.
Dette skyldes at alle med ny
mann i huset ble fratatt retten
eneforsørgere har, til trygd for
ett barn ekstra. I 1996 vil regjeringa ta fra barnefamiliene 230
mill kroner ved ikke å prisregulere barnetrygda.
For mange familier er det et
stort problem at barnetrygda
opphører når barnet fyller 1_6
år. Utgiftene øker sterkt når
ungdommene begynner på videregående skole, ikke minst
er utgiftene til bøker en stor belastning for mange. RV foreslår at 1 180 mill kr settes av
slik at barnetrygdordningen
utvides til fylte 18 år. 230 mill
kr til prisjustering av barnetrygda.

12. Fattige kommuner betyr
dårligere hverdag.
Kommuneøkonomien bestemmer hverdagen for folk flest.
Skoler, barnehager, sjukehus
og eldreomsorg er kommunalt
og fylkeskommunalt ansvar.
Når kommuner og fylkeskommuner får dårligere vilkår
merker folk det direkte på
kroppen. Bare det rike mindretallet har råd til å kjøpe seg private tjenester istedet. . For alle
andre - og spesielt for barn,
sjuke og gamle - er det et avgjørende spørsmål hvor stor
del av statsbudsjettet som settes av til kommunene og fylkeskommunene. Regjeringas
strategi er å undergrave velferdsstaten gjennom å sultefore kommunene. RVs strategi er
å forbedre velferdsstaten gjennom å styrke kommunenes
økonomi.
Regjeringa har reklamert for
statsbudsjettet for 1996 med
store overskrifter om «mer til
kommunene» og øremerka tilskudd til sjuke og gamle.
Sannheten er at kommunesektoren får 0-vekst for andre året
på rad. Hvordan henger dette
sammen? Regjeringa følger et
opplegg som er å gi med den
ene handa og ta igjen med den
andre. Metoden er å redusere
det kommunale skattøret dvs.
at større del av skattepengene
skal gå til staten i stedet for til
kommuner og fylkeskommuner. Det hjelper lite at den andelen staten tar, formelt går
inn i skattefordelingsfondet
som fordeler midler til kommuner og fylkeskommuner
med dårlig råd. Så lenge staten
bruker en stadig større andel
av skattefordelingsfondet til å
finansiere statlige tilskudd til
kommunene, kunne pengene
like gjeme vært plassert rett i
statskassa. I 1996 vil regjeringa
trekke inn 2,1 milliarder kroner fra kommunene på denne
måten. RV foreslår at det kommunale og fylkeskommunale
skattøret (andelen kommunesektoren får av skatten) blir
satt til henholdsvis 13,5 og 7
prosent, slik fordelinga var i
1993. Dette vil bety tilsammen
7, 725 milliarder i økte skatteinntekter til kommuner og fylkeskommuner.
En kommune som f.eks.
Fredrikstad taper 18 mill kr på
Regjeringas forslag om 0,5 prosents reduksjon av det kommunale skattøret for 1996.
Dette tilsvarer driften av 57
sjukehjemsplasser. Hvis RVs
forslag om kommunalt skattøre på 1993 nivå ble vedtatt ville
Fredrikstad kommune få en
merinntekt på ca 66 mill kroner i forhold til regjeringas forslag. Dette ville langt på vei
være tilstrekkelig til å dekke
behovet for sykehjemsplasser,
gjøre slutt på de uverdige forholda med små og trange fler-

3

RV'S NORGE 1996
sengsrom og få slutt på den
grove omsorgssvikten som det
har vært flere eksempler. på i
kommunen. En stor kommune
som Oslo taper 198 mill kroner
på Regjeringas forslag til skattøre for 1996. Dette tilsvarer
omtrent driften av 70 tre-avdelingsbarnehager og 400 sjukehjemsplasser. I Oslo er køene
lange både til barnehage og
sjukehjem. Innstramminga vil
bli brukt som argument for enda mer omfattende privatisering av barnehagene. Av nye
barnehageplasser i Oslo de 4
siste åra er over 73 pst. private.
Regjeringa pålegger kommunene en rekke nye oppgaver,
men gir dem ikke en øre mer å
rutte med. Når de samla overføringene til kommuner og
fylkeskommuner blir stående
på samme lave nivå som før,
hjelper det lite at Regjeringa
øremerker tilskudd til styrking
av eldreomsorgen, sjukehus og
6-åringsreformen. Den faktiske virkninga blir at kommunene får mindre penger til de områdene hvor det ikke blir gitt
øremerka
ekstratilskudd.
Dette betyr at det er kommunenes egne innbyggere som
må betale regninga for regjeringas
skryteprosjekter.
Resultatet kan bli at ekstrabevilgningene til 6-årsreformen
må hentes inn fra budsjettposten for lærebøker og støttetimer, og at de gamle sjøl må betale for den halve eldremilliarden i form av økte egenandeler
og dårligere tilbud på ikke-prioriterte områder som hjemmehjelp og bemanning på sykehjemmene.
Regjeringa vil at kommunene
skal løse problemet ved å ta
inn stadig mer gebyrer og
egenandeler. Hver sjuende
inntektskrone i kommunalforvaltninga kommer nå fra brukerbetaling. Egenandeler og
gebyrer utgjør en stadig større
andel av kommuneforvaltningens inntekter - fra 12,7% i i
1989 til 14,3% i 1996. Det er
snakk om en markert overgang fra skattefinansiering til
gebyrfinansiering. Dette fungerer både usolidarisk og usosialt. RV arbeider for å få vekk
egenandelene innen helse- og
sosialsektoren og skolefritidsordningene. I årets budsjett foreslår vi å fjerne egenandelene
på hjembaserte tjenester og
foreldrebetalinga på barnehagene.
Regjeringa forutsetter også at
fylkeskommunene skal spare
penger ved å legge kollektivtrafikken ut på anbud. I fjor
brukte regjeringa dette som
begrunnelse for å trekke inn
140 millioner kroner fra fylkeskommunenes rammebudsjetter. I år strammes det inn med
ytterligere
54
millioner.
Fylkeskommuner som f.eks.
Sør-Trøndelag , som har vedtatt å ikke legge kollektivtransporten på anbud, må <:lekke
inn dette ved å kutte på andre
områder. RV går mot anbud
og privatisering.
Innstramninger i kommuneøkonomien rammer ikke befolkninga i en kommune tilfeldig
eller jamt fordelt. Hvor hardt
den enkelte merker innstramningene er avhengig av både
av klasse og kjønn. Svært
mange kvinner jobber i kommunesektoren. De største
kvinnearbeidsplassene og de
største
lavtlønnsgruppene
blant kvinner finner vi i denne
sektoren. Kvinner er storforbrukere av kommunale tjenester. Det er stort sett kvinnene
som må dra lasset når det
kommunale tilbudet til barn
svikter. Flertallet av dem som

har plass på eller står i kø til
sykehjem, er kvinner. Og det
er kvinnene (ektefelle, datter
eller svigerdatter) som bærer
byrdene når den kommunale
eldreomsorgen svikter.

serte tjenester kan ikke på noen måte oppveie tapet av heldøgnsplasser. Veksten i disse
tjenestene er ikke større enn at
den omtrent tilsvarer veksten i
antall gamle over 80 år.

I dag dekkes mange helt nødvendige kommunale oppgaver
innafor barnehager, sykehjem
og vedlikehold ved bruk av
KAJA-plasser og andre arbeidsmarkedstiltak. I tillegg
har kommunene mange uløste
oppgaver. RV er mot den
usunne tiltaks-økonomien som
fortrenger faste stillinger og
skaper et B-arbeidsmarked
med lønn under tariff og utrygge arbeidsvilkår. For kommuner som har gjort seg avhengige av tiltak, er det et stort
problem at staten skrur tiltaka
av og på. For 1996 stryker regjeringa sysselsettingsmidlene
til kommunalt og fylkeskommunalt vedlikehold i helsesektoren. RV vil overføre tiltaksmilliardene - totalt 4,3 milliarder kr - til faste stillinger i
kommuner og fylkeskommuner. På denne måten vil arbeidsløse kunne få seg fast
jobb, og kommunene vil kunne
dekke noen av de mange uløste oppgavene bl.a. innafor undervisning, helsevesen, eldreomsorg og tiltak for barn og
ungdom. Det er økende ledighet innafor akkurat disse områdene som er årsaken til at arbeidsløsheten blant kvinner nå
stiger. RVs forslag vil være et
effektivt tiltak for å få kvinneledigheten ned.

Eldrebefolkninga kommer til å
øke kraftig i åra framover.
Regjeringas og kommunenes
svar er å satse på billigere tilbud. Mere hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger fram
for sykehjem. Dette betyr at
mange gamle vil få et mye dårligere pleietilbud enn det de
har behov for. Og det betyr at
svært mye av ansvaret for eldreomsorgen blir skjøvet over
på de pårørende. En undersøkelse fra Hurum kommune viser dette klart. Hurum er den
kommunen som har gått
lengst i å satse på omsorgsboliger
framfor
sjukehjem.
Sosialdepartementet framhever Hurum som en mønsterkommune. Sannheten om eldreomsorgen i Hurum er at
svært mange som trenger heldøgnspleie blir avspist med
knapt tilmålte timer fra hjemmesykepleien. De pårørende
blir presset til å ta på seg større
og større omsorgsoppgaver og
frivillige organisasjoner erstatter kommunalt ansatte.

RV foreslår å øke de statlige
overføringene til kommuner
og fylkeskommuner med tilsammen 20 milliarder kr fordelt med 12 milliarder kr til
kommunene og 8 millioner kr
til fylkeskommunene. Svært
grovt anslått vil dette gi en økt
overføring på 4 '600 kr. pr innbygger. For en stor kommune
som Tromsø vil det bety ca 256
mill kr mer i kommunekassa.
For en liten kommune som
Risør vel 32 mill mer. 32 millioner er nok til å dekke lønnsutgiftene for ca 130 - 135 nye årsverk innafor barnehage eller
eldreomsorg.
RV foreslår:
• Det kommunale og fylkeskommunale skattøret tilbake til 1993 nivå
• Totalt 20 milliarder mer til
kommunesektoren fordelt
med 12 milliarder til kommunene og 8 milliarder til
fylkeskommunene
• Faste stillinger i kommunene i stedet for KAJA-plass

13. Mer til sjukeheim, sjukehus og psykiatri
Regjeringa har foreslått en
halv eldremilliard i øremerka
tilskudd til kommunene. Dette
er småpenger i dobbelt forstand. Det er en dråpe i havet i
forhold til de enorme udekka
behovene, og det utgjør ikke
mer enn 1,3 promille av totalbudsjettet. Sett i forhold til
pengeflommen i det private
næringslivet utgjør regjeringas
såkalte «storsatsing» 3% av det
landets 15 største bedrifter økte overskuddet sitt med i 1994.
Totalt er det 2600 færre heldøgnsplasser for omsorgstrengende gamle nå enn det
var under eldreopprøret vinteren 1990. Samtidig har det blitt
17 200 flere gamle over 80 år.
Hvis vi skulle hatt samme dekningsgrad som i kriseåret
1990 ville det vært behov for
nærmere 8000 nye plasser. Det
ville gi driftskostnader på 2,5
milliarder kr. eller 5 ganger så
mye som Regjeringas «storsatsing». Økninga i hjemmeba-

Den stramme kommuneøkonomien fører til at mange kommuner overhodet ikke satser
på sykehjemsutbygging sjøl
om antallet gamle øker sterkt.
For å løse problemet har begrepet «sirkulasjonsfaktoren» blitt
utvikla. Sirkulasjonsfaktoren
er i hovedsak avhengig av to
ting: Forholdet mellom korttidsplasser og faste plasser og
dødeligheten på sykehjemmene. Det gjelder å holde sirkulasjonsfaktoren høy, og det oppnår en ved å ha høyest mulig
dødelighet blant sykehjemsbeboerne og ved å satse· på korttidsplasser.
RV er helt uenig i det menneskesynet som ligger bak utviklinga av begreper som «sirkulasjonsfaktoren». Regjeringas
budsjettforslag styrker ensidig
den såkalte åpne omsorgen på
bekostning av sykehjemmene,
og det er fare for at den økte
bevilgninga til nye omsorgsboliger/ sykehjemsplasser i all
hovedsak vil bli brukt til den
billigste og dårligste løsninga
for mange
pleietrengende
gamle, omsorgsboliger.
RV foreslår:
• styrking av eldreomsorgen
med øremerka tilskudd på
tilsammen 1 milliard i tillegg til Regjeringas forslag. 300 mill øremerka for
å fjerne egenandelene på
hjemmetjenester (kompensasjon til kommunene). De
øvrige 700 millionene øremerkes for oppstarting og
drift av nye sjukehjemsplasser.
• Styrking av regions- og fylkessjukehus med 200 mill
kr i tillegg til Regjeringas
forslag.
• En halv psykiatri-milliard
som en start på å rette opp
den grove svikten mot
psykiatriske pasienter. RV
øker regjeringas forslag
med 232 mill kr
• 250 mill kr i tillegg til
Regjeringas forslag til
gjennomføringa av ansvarsreformen for psykisk
utviklingshemmede.

14. Ikke ei krone - ikke en
mann til imperialistiske
militæraksjoner.
RV er for å legge om militærpolitikken slik at Norge kan få
et defensivt forsvar som er
bygd opp og utrusta for å for-

svare norsk territorium. Dette
betyr bl.a. utmelding av NATO og å si opp det assosierte
medlemssakpet i Vestunionen.
RV stemte i mot det prinsippvedtaket Stortinget gjorde 6.
desember 1994 om at norske
militære styrker kan settes inn
i regulære krigsoperasjoner
hvor som helst på kloden. RV
vil stemme mot alle militærbevilgninger som er en del av
forberedelsene til slike utenlandske krigseventyr.

15. Grunnskole og videregående skole
RV er mot at penger til grunnskole og videregående skole
blir lagt inn i rammetilskudda
til kommuner og fylkeskommuner. Så lenge pengene ikke
er øremerka, og det ikke fins
tilstrekkelige nasjonale minstestandarder, er det ingen garanti for at pengene går til utdanning. Slik undergraver regjeringa det likeverdige skoletilbudet.RV fremmer derfor
forslag om å ta tilskudd til
grunnskole- og videregående
undervisning ut fra rammetilskudda og øremerke dem slik
at utdanninga sikres bedre.
Trass i store protester har regjeringa fått vedtatt at 6-åringene skal inn i skolen fra 1997.
RV har hele tida vært mot denne reformen og mener 6-åringene vil ha det bedre i barnehagen.
Motstanden mot 6-årsreformen er stor rundt i kommunene. Få, om noen, kommuner vil
kunne ta i mot 6-åringene i
skolen på skikkelig vis fra høsten 1997. Dersom det skulle vise seg umulig å stanse reformen, må den utsettes. Det har
vært mye uklarhet om finansieringa. Regjeringa sier at staten skal betale utgiftene forbundet med reformen, men

blir ikke trodd, og det med god
grunn" Hervik-utvalget som
har beregna investeringsbehovet til 2,9 mrd., konkluderer
med at det skal gis et investeringstilskudd på kr 20 000 pr.
6-åring. Dette er alt for lite!
Kommuner som har regna
konkret på hva de trenger,
kommer opp i mye høyere
tall!. Det er også verdt å merke
seg at behovet for uteareal ikke
er tatt med i utvalgets kostnadsberegninger, og 6-åringer
trenger noe ganske annet enn
en firkanta asfaltplass fylt med
1. - 9. klassinger. RV vil foreslå
et tilskudd på 100 000 kr pr 6åring, et tall som er i tråd med
behovet i de kommunene vi
har sett nærmere på.
Hernes' reformiver er stor,
men reformene skal helst koste
minst mulig. Noe av det frekkeste som er gjort i den forbindelse, er forslaget om å fjerne
stimuleringstilskuddet på 108
millioner til barnehageutbygging for 1996 og overføre det i
sin helhet til skolereformen.
Departementet skryter av å
skulle bygge 16 000 nye barnehageplasser neste år. Det høres
flott ut, men så er altså 14 000
av plassene 6-åringsplasser i
skolen!
Tidligere i år la Hernes fram
"IT i norsk utdanning - Plan for
1996-99" Igjen er det stor enighet om at informasjonsteknologi må tas i bruk i skolen, men
det skal ikke koste penger.
Skolene får, som RV fryktet, ikke penger til å kjøpe inn utstyr.
I grunnskolen er det i dag i
gjennomsnitt en datamaskin
pr 40 elever. Samtidig er forskjellene store, og det vil de
fortsatt å være når det ikke
øremerkes penger til datautstyr. Noen elever vil få delvis
dataopplæring, andre vil ikke
få noe. For å bøte på noe av
dette foreslår RV at det bevilges 400 millioner slik at det
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kan bli en maskin til hver tiende elev.
Departementet har forhandlet
fram en avtale med Telenor for
å knytte skolene til Internet.
For å prøve ut denne avtalen
har noen få skoler fått en
ISDN-linje med tilknytningsutstyr. Denne avtalen er etter
RVs mening for dårlig.
Skolene vil ikke ha råd til å betale tellerskrittene av eget budsjett. For å komme et skritt videre med informasjonsteknologien i skolen vil RV foreslå at
alle grunn- og videregående
skoler får midler til Internettilknytning på linje med forsøket. Dette vil koste 44 millioner
i investeringer og 28 millioner i
drift. I tillegg foreslår RV 120
millioner til dekning av tellerskritt:
Tilbudet til innvandrerelever
er etter RVs mening langt fra
godt nok. RV er for lovfesting
av retten til morsmålsundervisning. I dag er morsmålsundervisninga styrt av tilskuddet
fra staten, men det viser seg at
kommunene ikke følger godt
nok opp. Særlig ille har det
vært i Oslo og Bergen. Dette
gir innvandrerelever et dårlig
utgangspunkt. RV krever 100
% statstilskudd til tospråklig
undervisning. Departementet
må gripe inn mot kommuner
som ikke følger minstetimetallet.
Etter Reform 94 trådte i kraft,
er det blitt færre plasser i videregående skole. Elever over 19
år har store vansker med å få
plass, og mange blir utestengt
fra videregående opplæring.
Etter RVs mening er det helt
nødvendig med øremerkede
penger for å opprette plasser
til de utestengte søkerne. RV
foreslår 500 millioner til nye
plasser i videregående skole.

nisasjoner,
fagforeninger,
kvinneorganisasjoner og bondeorganisasjoner som står for
alternativer
til
Verdensbankens utviklingsmodell. RV vil avvikle all
norsk bistand gitt gjennom internasjonale finansieringsinstitusjoner som Verdensbanken,
regionale utviklingsbanker og
Nordisk
utviklingsfond.
Omlegginga av bistandspolitikken betyr en nedbygging av
det norske bistandsaristokrati-·
et.

17 Ingen nye stillinger til
Faremos politistyrker.
Det er mange viktige oppgaver
som politi og lensmenn gjeme
skulle tatt seg av. Og mange av
dem prøver også å prioritere
slike politioppgaver som er
viktige for folk flest. Men de
som prøver å få til dette, slåss i
hard motvind. Justisminister
Grete Faremo har andre prioriteringer. En stor del av politiets ressurser brukes derfor til
å håndheve en umenneskelig
avvisningspolitikk
overfor
flyktninger. Politifolk pendler
verden rundt for å få tvangsekspedert avviste asylsøkere tilbake til det regimet de flyktet
fra. Samtidig opplevde vi nylig at Asker og Bærum politikammer brukte 48 dager før de
oppdaget at en afrikansk kvinne som var overkjørt av toget,
var identisk med en kvinne
som var blitt etterlyst som savnet i nabokommunen samme
dag som ulykken skjedde.
I denne situasjonen vil ikke RV
stemme for nye stillinger til
politiet.

18. Post og jernbane mot APs privatisering
RV går mot alle forsøk på privatisering og he\ e\l.e,: de\v\,.

Studiefinansiering
RV mener prinsippielt at utdanning skal være gratis.
Renta i Lånekassen for utdanning er i dag alt for høy og fører til at mange starter i arbeidslivet som gjeldsslaver.
Som et skritt den rette veien vil
RV foreslå at renta i Lånekassa
settes til 4 % og at stipendandelen økes til 30 %.

16. Slett u-landsgjelda
Norges renteinntekter på Ulandsgjeld er nå på minst 400
mill. Dette er mer enn det
Regjeringa foreslår i gjeldsslette-tiltak på Statsbudsjettet. Til
tross for mye fint snakk om
gjeldssletting er det faktiske
forholdet at U-landas gjeld til
Norge vokser fordi misligholdte
renteinnbetalinger
plusses på gjelda. Det aller
meste av u-landsgjelda stammer fra norske kapitalisters
mislykka eksportkampanjer i
utlandet, særlig skipseksportkampanja som i all hovedsak
tok sikte på å støtte norsk
skipsindustri.
RV foreslår full sanering av ulandsgjelda over en to års periode. Gjeldssaneringa skal føres
på en egen avskrivningspost
og ikke belastes bistandsbudsjettet. Bistandsbudsjettet er
tappet for mer.enn en milliard
kr fra 1978 og fram til i dag på
grunn av at gjeldsslettetiltak er
ført
opp
som
bistand.
Gjeldssletting skal gjøres direkte overfor gjeldslanda, ikke
gjennom Verdensbanken og
det
Internasjonale
Pengefondet. RV setter av 1,85
milliarder kroner til gjeldssletting.
RV foreslår at bistandspolitikken legges om slik at bistanden
øremerkes til frigjøringsbevegelser og andre folkelige orga-

omgjøring til aksjeselskap av
NSB og Postverket. RV vil legge fram forslag om at NSB skal
stå for hovedtyngden av utbyggingsprosjektene på jernbanesektoren, med personale
på statstariff. Sentrale oppgaver som billettsalg, reisegodshåndtering, reinhold, skifting,
konduktørtjeneste, lokomotivtjeneste og verkstedvedlikehold skal utføres av personell
fast ansatt ved NSB. RV går
inn for
at driften av
Gardermobanen skal være
NSBs ansvar. RV foreslår å øke
bevilgningene til drift og vedlikehold og investeringer i linjen med tilsammen 2 milliarder kr . Denne økninga er ikke
mer enn det som må til i 1996
for å begynne å oppfylle
Regjeringas løfter fra Norsk
Jernbaneplan om ekstrasatsing
på jernbane.
RV går inn
for å fjerne kjørevegsavgiften
på godstransport. Denne avgiften fører til at mer gods går
over på miljøskadelig veitransport.
RV går inn for å opprettholde
Postverket som forvaltningsbedrift. RV vil ha et statlig
postvesen som gir god service
over hele landet og går mot
nedlegging av postkontor.

19. Flyktningpolitikken
Norge er nå et av de landa i
Europa som fører den mest restriktive
asylpolitikken.
Innføring av visumplikt og
gjennomført rå utvisningspolitikk har ført til at stadig færre
asylsøkere kommer til Norge.
Samtidig øker antallet av mennesker på flukt over hele verden. RV vil ha slutt på den iskalde og kyniske avvisninga
av mennesker som flykter fra
forfølgelse og undertrykking.
Vi krever stopp i tvangsreturer
av asylsøkere fra tidligere
Jugoslavia og oppholdstillatel-
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se for tamilske asylsøkere. I
statsbudsjettet
regner
Regjeringa med å gi oppholdstillatelse for bare 1000 asylsøkere i 1996. Dette kan bare bety
at Regjeringas plan er å legge
seg på en enda mer hardhendt
avvisnings- og utvisningspolitikk og begrense mulighetene
for opphold på humanitært
grunnlag.
RV er ikke for at budsjettene
skal
styre
asylpolitikken.
Norge kan ikke avvise mennesker på flukt fordi budsjettposten er brukt opp. Men vi
mener at budsjettet bør bygge
på en foreløpig minimumsmålsetting om å gi oppholdstillatelse til 6500 asylsøkere i
1996. Dette tallet tilsvarer omtrent antall asylsaker som ble
behandlet i 1989,
før
Regjeringa strammet inn.
Regjeringa har i de seinere åra
hatt enn forsvinnende liten
kvote for mottak av godkjente
FN- flyktninger fra land utenom tidligere Jugoslavia (200 pr
år). Dette har bl.a. ført til at
kurdiske FN-flyktninger med
slektninger i Norge blir stengt
ute og må leve under svært
vanskelige forhold i leire i Irak.
Regjeringa har nå økt kvoten
for FN-flyktninger til 1000 pr
år, men dette er fortsatt et
skammelig lavt tall for et rikt
land som Norge. RV foreslår
som et første skritt å øke kvoten for FN-flyktninger fra land
utenom tidligere Jugoslavia til
5000 i 1996.
RV foreslår å øke driftsutgiftene i statlige mottak med 270
mill kr og øke integreringstilskuddet for flyktninger med
465 mill kr.

20. Allsidig produksjon.
RV kritiserer norsk oljepolitikk
fra en økologisk synsvinkel.
Men oljepolitikken er forfeila
også ut fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel.
Istedenfor å samordne seg
med OPEC - og de andre produsentlanda for å holde produksjonen nede, går Norge i
spissen for en rask utvinning
som må føre til lave priser.
Gjennom plassering av "oljepengene" i utlandet blir Norge
i stadig større grad en "renteniststat". I den grad det føres
noen industripolitikk er denne
ensidig innretta p å behova til
de store eksportbedriftene,
som rasjonaliserer bort stadig
flere arbeids-plasser. I den
grad det investeres i fastlandsNorge har mye av investeringene gått til overdekning av varehus og til annen lite samfunnsnyttig virksomhet.
RV mener at NOE av oljeformuen bør brukes til å hjelpe
fram en teknologisk avansert
hjemmemarkeds-industri. Selv
om denne virksomheten ikke
er arbeidskraftsintensiv, vil
den gi flere arbeidsplasser - og
være et n yttig tillegg til en
nødvendig vekst i arbeidsplasser i offentlig sektor. Mer produksjon for hjemmemarkedet
vil ha positive miljøvirkninger
pga. redusert langtransport.
Det fins heller ikke nasjonalø<onomiske argumenter for at
i.et skulle være bedre å eksp or~re mer - enn å erstatte en d el
v importen med hjemmemar:ed sp roduksjon.
:)gså i framtida skal vi bl.a. fitansiere trygd eordninger. Det
;ir et godt u tgangspunkt for
lette, viss vi får flere mennes:er sysselsatt i allsidig produkjon og tjenesteyting. Dess flee som arbeider og skaper verlier, dess lettere blir det å finansiere årlige utbetalinger
trygd og pensjon. Regjeringas
linje som betyr fortsatt høy ledighet kombinert med svære
utenlandsinvesteringer vil virke stikk motsatt.

RV'S N0RGE ~ 996
• RV vil be regjeringa utrede
betingelsene for ut-vikling
av en allsidig og økologisk
forsvarlig norsk vareproduksjon. Denne må i sin
tur danne grunnlag for en
nasjonal plan for hjemmemarkedsproduksjon - og
produksjon basert på fornuftig bruk av de enormt
rike naturressursene i
Norge (slik som vannkraft,
fisk, skog osv.)
• RV støtter kravet om at regjeringa seinest i salderings-proposisjonen redegjør for EØS-avtalens konsekvenser for den differensierte arbeidsgiveravgiften.
• RV støtter forslag om økte
bevilgninger til lærlinge og praktikantplasser.
• RV støtter forslag om et
krafttak for utbedring av
eksisterende elektrisitetsnett, annen energiøkonomisering, introduksjon av
ny miljøteknologi og produksjon basert på alternative energikilder.
• RV støtter forslag om støtte
til omstilling (eller reetablering av nedlagt produksjon) i ensidige industriområder med høy arbeidsløshet
som
f.eks.
Grenland og det sentrale
Østfold.

21. Miljø
Kapitalismen forutsetter at kapitalen stadig forrenter seg og
vokser. Denne vekstlogikken
står i direkte motstrid til en
bærekraftig utvikling bygd på
biologisk mangfold og økologisk balanse. Derfor må ikke
miljøkampen reduseres til enkeltsaker - eller til et spørsmål
om "moralsk opprustning".
Miljøkampen må ha et anti-kapitalistisk og systemkritisk
perspektiv.
I dag er ikke forskerne lenger
uenige om at drivhuseffekten
fører til be-tydelige klimaendringer. Men de som bare har
som perspektiv å administrere
kapitalismen har heller ingen
visjoner om at det er mulig å
gjøre noe med årsakene til
drivhuseffekten. Derfor er det
også helt logisk at -regjeringa
vil at Norge skal løpe fra ansvaret i forhold til internasjonale klima-målsetninger.

Halvering av oljeinvesteringene.
Norsk oljeproduksjon er økt
m ed 71 % siden 1989 - og er tredobla siden begynnelsen av
80-åra. Både økologisk og økonomisk er det en forbrytelse
mot de kommende generasjoner å ta ut denne ressursen i
det nåværende tempoet - bare
for å kunne sette større kapital
i sirkulasjon i utlandet.
RV vil halvere de statlige oljeinvesteringene neste år, og ønsker en rask halvering av oljeproduksjonen . Det trengs et
"oljefond" under havets bunn.
Fra vei til bane.
I d e siste åra har veiutbygging,
som vil føre til kraftig økning i
privat-bilismen og CO2-utslipp a, blitt kraftig forfordelt p å
bekostning av satsing på jernbaneutbygging. RV ønsker
drastiske kutt i vei-bevilgningene i størrelsesorden 3,5-4 milliarder kr.
Da jernbaneplanen for 19941997 var til behandling i
Stortinget, blei det vedtatt en
ekstrasatsing på 5 milliarder
kroner. Norge er blitt ei sinke
når det gjelder satsing på jernbanen, og NSB er kommet
kraftig på defensiven i forhold
til en liberalisert flytrafikk.
RV vil sterkt kritisere regjeringas løftebrudd overfor NSB.

ENØK og alternativ energi
JA - atomkraft NEI.
- RV støtter rniløjøbevegelsen i
at bevilgningene til ENØK-tiltak minst må tilbake på 1992nivå. Forslaget om en liten økning fra 60 millioner i bunnåret
1995 til 91 millioner i 1996, holder på ingen måte mål.
RV ønsker statlig inve-steringsstøtte til dem som vil gå
over til bruk av bioenergi, solvarme eller vindl<raft (sk. intro-duksjonstilskudd).
RV vil kutte bevilgningene til
forskning på atomkraft i
Halden (25 millioner) - og isteden øke (og øremerke) bevilgningene til forskning på alternativ energi, som i budsjettforslaget er avspist med 10
millioner kroner. Det er grotesk at bevilgningene til
Halden-reaktoren i "grønn
bok" er oppført som investering i miljø.

EØS-avtalen truer bruken
av ombruksemballasje.
Grunnavgiften på engangsemballasje _gjør at det meste av
drikke-varer i Norge selges i
ombruksemballasje.
Denne
ombruksemball-asjen har en
returgrad på 98%. Fra miljøsynsvinkel har Norge derfor
sannsynligvis verdens beste
emballasjesystem.
Dette systemet trues nå av at
ESA på bakgrunn av opplysninger fra regjeringa, har tatt
en foreløpig avgjørelse om at
grunnavgiften er konkurransevridende - og dermed i strid
med EØS-avtalen.
RV mener Stortinget må klargjøre at det overhodet ikke er
villig til å fjerne grunnavgiften.
RV gir sin fulle tilslutning til
de miljøgrupper - og fag-foreninger som aksjonerer for dette stand-punktet.
Bl.a. det danske emballasjesystemet tyder på at det ikke er
gitt at Norge vil tape en strid
om grunnavgiften - om denne
blir ført for EØS-domstolen.
Men Stortinget må uansett erklære sin vilje til å bruke vetoretten for å holde på ordninga.
Nei til vei i verna natur.
I årets statsbudsjett foreslår regjeringa å starte veibygging
mellom Moberg og Sveatjørn.
Dette prosjektet vil berøre det
verna Os-vassdraget.
RV er mot all veiutbygging i
tilknytning til verna vassdrag og oppfatter at dette også er
innholdet i de rikspolitiske retnings-linjene for verna vassdrag.
Holdningen
til
MobergSvegatjørnprosjektet blir en
prøvestein
på
Stortingsflertallets vernevilje.

22. Statsbankene
Regjeringa har gjennom lang
tid undergravd Husbankens
rolle som virkemiddel for å
sikre vanlige folk retten til bolig. Først ble Husbankrenta
holdt mye høyere enn markedsrenta slik at det ikke lenger lønte seg å ha lån i
Husbanken .
Nå
foreslår
Regjeringa at husbankrenta
skal fastsettes av markedet i
sted et for som nå ved p olitisk
beslutning i Stortinget. I ei tid
med lav m arked srente kan
dette være til ford el for låntakerne, men når marked srenta
igjen stiger vil svært mange på
vanlig inntekt ikke lenger ha
råd til å ta opp lån til vanlig bolig . Forslaget betyr et farvel til
siste rest av sosial boligbygging.
Omlegginga
av
Husbanken er rein EU-tilpasning og en direkte følge av at
rentesubsidier er i strid med
EØS-avtalen. Den Norske
Bankforening har tidligere
varsla at de vil stevne

Husbanken inn for ESA (overvåkingsorganet for EØS-avtalen) hvis ikke rentesubsidiene
ble fjernet.
Husbanken skal legges om etter den nye modellen med såkalte treffsikre ordninger som
Regjeringa bruker for å undergrave
velferdsstaten.
Treffsikre ordninger er det
samme som streng behovsprøving. Hvis du ikke klarer å
skaffe deg bolig på markedets
vilkår, må du bevise at du er
verdig trengende.
Regjeringa foreslår fortsatt
topprente på 7,5 pst for eldre
Husbanklån i 1996. Dette vil
bety merutgifter på omlag 200
mill kr for folk i borettslag.
Hardest ramma blir de som
har tatt opp lån etter 1993.
Regjeringa fjerner den såkalte
rentetrappa. Dette betyr et rentehopp på to prosentpoeng
neste år for ca 50 000 husstander. For en familie med 500 000
i lån betyr det ekstrautgifter på
lOOOOkr.
Utlånsramma for Husbanken ,
er foreslått til 10 000 nye boliger som skal utgjøre ca 45 pst.
av all nybygging. Det er fare
for at dette kan føre til en kraftig nedgang i byggevirksomheten. En stor andel av
Husbankens lånekunder har
ikke mulighet til å få lån i andre banker. RV foreslår at utlånsramma for Husbanken
skal dekke ca 80 pst. av den totale boligfinansieringa.
RV går mot EU-og markedstilpasning av Husbanken og
Regjeringas omlegging til såkalte «treffsikre ordninger».
RV foreslår at husbankrenta
settes til 4 pst for lån innvilget
etter 1.1.1984 og 6 pst for lån
innvilget før 1.1.1984.
RV foreslår at renta
Landbruksbanken
og
Fiskarbanken settes til 7 pst.
dvs samme nivå som markedsrenta for langsiktige lån.

23. RVs videre arbeid med
statsbudsjettet.
RV vil stemme for en rekke
kutt og endringer i statsbudsjettet som ikke er nevnt her.
F.eks. stemmer RV mot bevilgninger til kongehuset og for
avvikling av statskirka. Denne
finansinnstillinga er bare begynnelsen på budsjettbehandlinga. RV s Stortingsgruppe er
glad for å få innspill til det videre budsjettarbeidet fra både
organisasjoner og personer.
Stortingsgruppas arbeid med
budsjettet varer fram til sluttbehandlinga i Stortinget 19.
desember.
Den framstillinga vi har gitt
her, har til formål å vise at det
er mulig å gjøre noe med de
viktigste problemene som kapitalismen og Regjeringas politikk har skapt. Gjennom skatteforslag og andre tiltak har vi
har pekt på en retning vi mener er mulig, men den forutsetter at arbeiderklassen bruker
all sin kraft for å kjempe en politisk endring i nettopp den
retningen.
Komiteens medlem fra Rød
Valgallianse viser til følgende
hovedtall og forutsetninger
for Rød Valgallianses forslag
til endringer i Regjeringens
statsbud sjettforslag for 1996:
1. Inntektsvirkningen av Rød
Valgallianses skatteforslag
er beregnet av Rød
Valgallianse sjøl. En forutsetning i disse beregningene er at skattyterne som får
økt skatt (kapitalistene og
de som har særlig høye
inntekter) ikke prøver å
unndra seg en slik mer
rettferdig fordeling av
skattebyrdene. Denne delen av Rød Valgallianses
statsbudsjettforslag viser
hvilke ressurser som eksis-
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terer til å løse viktige velferdsoppgaver, og som ville kunne tas inn i statskassa til dette bruket dersom
kapitalistene hadde akseptert det.
2. På noen punkter i skattehar
Rød
forslagene
Valgallianse brukt tall fra
beregninger vi har fått utført
av
Finansdepartementet. Det
gjelder virkningen av å
bruke «skattøret» fra 1993 i
fordeling av skatten mellom stat og kommunesektoren, samt fire endringsforslag (egenandeler, heving av grensa for formuesskatt, særfradrag før
skatt og redusert marginal
skatt for pensjonister med
svært lav inntekt). På disse punktene er beregningene gjort på grunnlag av
nåværende skatteregler,
ikke Rød Valgallianses forslag til skatteregler, og
hensyn er tatt til hvordan
skattyterne vil tilpasse seg
til de nye forslagene.
3. Rød Valgallianse har fått
Finansdepartementet til å
beregne budsjettvirkningen av en 30 prosents reduksjon i oljeutvinningen.
I følge departementet vil
dette svekke budsjettet
med 26 milliarder. Uten at
det er sagt, ser det til at departementet da legger til
grunn at en slik reduksjon
ikke vil innvirke på oljeprisen. Som verdens for
øyeblikket nest største nettoeksportør av olje, vil dette medlem anta at Norges
produksjonsvolum vil ha
stor virkning på oljeprisen.
Reint illustrasjonsmessig
legger vi til grunn at en 30
prosents reduksjon av av
norsk oljeproduksjon vil
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medføre en 15 prosents

prisøkning på olje. Dette
er bakgrunnen for at dette
medlem har ført opp 13
milliarder som redusert
statsinntekt som følge av
Rød Valgallianses forslag
om redusert oljeutvinng.

Budsjettvirkning av
Rød Valgallianses forslag
(i milliarder kr)
Inntekter

Økte statsskatter
Reduksjoner:
sysselsettingsmidler, forsvar,
veginvesteringer, EØS, politiker- og
topplederlønner

40,3

9,5

Påplusninger:
Kommunesektoren, frie inntekter
Kommunesektoren, øremerket
Trygder og overføringer
Kvinnelønnspott
Oljesektoren
Annet

Sum

Utgifter

7,7
15,0
8,5
3,3
5,0
10,3
49,8

49,8

