
rer for gratis lærebøker 

til alle elever. 19. august 

tok de seg inn i bok

handlere i både Oslo og 

Drammen. Skolebøke

ne fikk ny pris: kr. 0,-, 

som en protest mot an

grepet på retten til gra

tis utdanning. Denne 

aksjonen er oppsum

mert på side I I 

Støttetieren til Rød 

Ungdom er klar. Rød 

Valgallianse har garan

tert for et kjøp for 

I 00 000 kroner! Hva i 
all verden skal RU med 

så mye penger, undrer 

intervjueren på side 11 

Eit nytt blad dukka over-

ut av evo us10-

nært Forbund i Bergen. 

Vår meldar stiller eln 

del grunngjevne spørmål 

på side 9 
~ Om! --;:;.-::: - .. ... ~=-•··•· 

t ·ener penger på 

- Hvor ble det Hvordan skal vi Bare 72 personer 

r egentlig av fem- oppsummere heis- har bedt om å få se 
mer'n min? lurer montørstreiken? mappa si. Man-
Finn Olav Opprør snakka nen til venstre er 
Rolijordet på. med Terje Skog nok fornøyd med 
Les baksida på side 4 det? Se side 9 

Nasjonene lever kort i historisk perpektiv 
- Et hovedpoeng er at nasjonene er en 
integrert del av en grunnleggende 
historisk prossess, sier Jørn Magdahl 
om sitt nye hefte, «Ja , vi elsker ... ? . 

hvor han tar for seg det nasjonale 
spørsmålet. - Najonene vokser fram 
som en viktig del av den moderne ut
viklinga. Dermed polimiserer jeg på 

den ene sida mot en ide om at nasjo
nene er gamle, slik Arne Byrkjeflot 
gjør seg til talsmann for i en artikkel i 
Røde Fane, og på den andre sida po
lemiserer jeg mot folk som Thomas 
Hylland Eriksen og Trond Berg Erik
sen som hev9-er at nasjonene er noe 
folk skaper når de har bruk for det -

som hvilken som helst annen kollek
tiv identitet. D~rsom du betrakter na
sjonene som et overflatefenomen, 
spiller du altfor lett ballen over til 
høyrenasjonalistene~ sier han. 

Se side 5 
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Kva vil vi med Opprør? 
Opprør er medlemsavisa til ein organisasjon i ei 
byggingsfase. Raud Valallianse er - og er ikkje -
eit parti i den norske forståinga av ordet. Blandt 
medlemmane er meiningane mange og usemja 
stor når det gjeld framtida. 

Det knyttar seg gjerne forventingar til ein ny re
daktør i slike tider. Kva politiske prioriteringar 
og retningar ønskjer han å gå opp? Kva kan RVa
rar over heile landet vente seg av denne avisa 
frametter? 

Eg trur svara på spørmåla ligg i sjølve utveks
linga mellom leiinga, redaksjonen og medlem
mane. Dersom det finnest ein aktiv organisasjon, 
med eit aktivt grunnplan, vil det vera mageleg å 
føra ein dialog omkring retninga til medlems
avisa. 

Mange vil nok søke å leggje premissane for kor
leis medlemsavisa skal redigerast. Det er ingen 
grunn til å vera lei for ei slikt ønskje. Det er heilt 
naturleg. Og det er heilt lovleg. Og det er i høgste 
grad ønskjeleg. 

For tida finnst det ingen organisert redaksjon 
kring den nytilsatte redaktøren. Det kan vera 
synd, men det opnar 6g for nye mogelegheiter. 
Dei som ønskjer å påverke retninga til dette bla
det kan faktisk berre melde seg på, det er førebels 
ikkje kamp om plassane! 

Tor Otto Tollefsen 
redaktør 

AKTUELT O PPRØ R 6•96 

Likevel ett revolusjonært 
parti i Norge? 
INNLEGG 

I MER ENN 5 år fra høsten 1989 disku
terte den revolusjonære bevegelsen i 
Norge hva slags partiorganisering som 
var ønskelig og mulig. Dette var en 
nødvendig, men for mange av de impli
serte også en temmelig smertefull pro
sess. Underveis blei det avklart at RV 
gikk fra å være en valgallianse til et sjøl
stendig revolusjonært parti med en all
sidig politikk og praksis. Det blei samti
dig klart at en del forlot AKP for å satse 
alle kreftene på RV - mens det gjenvæ
rende AKP både ville satse videre på 
sitt eget kommunistparti, og på å delta 
som individuelle medlemmer i RV. 

For ledelsen i RV har det i denne 
landsmøteperioden vært nødvendig å 
forholde seg til denne gitte virkelighe
ten. Det har bl.a. betydd at vi ikke har 
ønska å ytre noe som stiller tvil ved 
AKPs rett til å bestemme sin egen eksis
tens, og at vi ikke har villet føre disku
sjonen om partiprosjekt på en måte som 
kunne gjøre det vanskelig for et Rød 
Ungdom i framgang å forholde seg til 
to moderpartier samtidig. 
Da vi la opplegget for høstens lands
møtebevegelse beslutta vi også at vi ik
ke ville forsere fram noen diskusjon om 
organisatorisk samling i ett revolusjo
nært parti. Sjøl har jeg forøvrig holdt en 
rekke innledninger om hva slags revo
lusjonært parti som trengs i Norge - og 
hvor jeg mener RV anno 1996 står i det
te bildet. 

Nå viser det seg at diskusjonen om 
«hva slags parti» på ny reises med stør
re tyngde fra AKP og Rød Ungdom : 
- AKP vil , om jeg har tolka signalene 
riktig, ta initiativ til en diskusjon om «et 
rekonstituert kommunistparti". 
- AKP har som en del av sin partibyg
gingsstrategi verva mange av «de el
dre» (dvs. temmelig unge) RU'erne til 
AKP - og vil etter sigende fortsette med 
det. 
- Rød Ungdoms landsmøte har bestemt 
at det ønsker en diskusjon om behovet 
for et kommunistparti. Rød Ungdom 
mener det ikke fins noe sånt parti i Nor
ge i dag. AKP står nærmest, men det 
trengs en samling av flere krefter. Den 
nye ledelsen vil ha et bedre samarbeid 
med RV. 

I denne situasjonen trur jeg det er 
nødvendig at diskusjonen om «hva 
slags parti» også føres i og med RV. Ik
ke minst trur jeg det vil være bra om 
Opprør som det samlende organet for 
de fleste revolusjonære i Norge, blir et 
viktig forum for denne debatten. 

Sjøl går jeg ikke med blanke ark til 
en sånn diskusjon, sjøl om jeg nok har 
et tvisyn på enkelte av de spørsmåla 
som blir diskutert: 
- Jeg mener som før at målet må være 
ett revolusjonært parti i Norge. 
- Skal vi få til dette må vi skynde oss 
langsomt - dvs. jobbe i retning av et 
slikt parti, men helst ikke tvinge «ett 
parti» på betydelige grupper. 
- Siden det grunnleggende problemet 
både i AKP og RV er det jeg i ulike sam
menhenger har kalt (det politiske, ikke 
først og fremst biologiske) «genera
sjonsproblemet», er det nødvendig at 
en ny generasjon av revolusjonære spil
ler en stadig viktigere rolle. 
På den annen side har ikke den nye ge
nerasjonen av revolusjonære aleine de 
røttene i arbeiderklassen og de viktige 
bevegelsene som er nødvendig for å 
motstå sekterisme. «Ungdommens 
kommunistparti» er dødfødt. De unge 
må bidra innafor et samla revolusjo
nært prosjekt. 
- For et AKP med mål ut over over rein 

RY-leder Jørn Magdahl 

sjøloppholdelse, er det i lengden uhold
bart at det er et annet revolusjonært 
parti (RV), som er på den arenaen som 
syns. Når resten av arbeidet er som stil
le motor i frontene, så blir summen at 
det er dårlige odds for egen butikk. 
- RV har sin styrke i stor tillit (som par
ti) blant folk - som det må bygges vide
re på. Svakheten til RV viser seg i for
hold til behovet for et allsidig utenom
parlamentarisk arbeid. Aktivistene i 
RV trenger å forene seg med aktistene 
innafor de andre revolusjonære organi
sasjonene i Norge. 
- En rekke mindre grupper (AMG, Re
volusjonært Forbund i Bergen, «Revo
lusjon", «Sosialistisk Offensiv» og dess
uten enkelte NKP' ere og IS' ere), deltar i 
det RV som på det siste landsmøte stilte 
som mål å bli til «et samlende revolu
sjonært parti". Disse bør også hjemme i 
et «nytt» revolusjonært parti i Norge. 
- Samling i ett revolusjonært parti kan 
ikke være en ensidig organisatorisk 
prosess, men må ha et grunnlag i enig
het om de aller viktigste strategiske 
spørsmåla. Fellestrekk f.eks. ved pro
gramma til AKP og RV viser at dette er 
mulig. På den ene side er det nødven
dig å være stramme på en del grunnleg
gende analyser (f.eks. når det gjelder 
statens klassekarakter, lærdommene 
om nødvendigheten av demokrati un-

der sosialismen og på mange andre 
områder. Mer om dette, som kan trenge 
sin egen artikkel, ved neste korsvei). På 
den annen side må de avvises som al
lerede i utgangspunktet vil senke tak
høyden og kreve enighet om alt mulig. 
Det viktigste er et klima for analyser og 
debatt som evner å skape større klarhet 
- og dermed større enighet - om viktige 
strategiske spørsmål. 
- Når Rød Ungdom snakker om nød
vendigheten av et «kommunistisk par
ti» må utgangspunktet være at det ikke 
dreier seg om et stalinistisk parti med 
forbud mot ulike (tidsavgrensa) politis
ke tendenser - og med supersentralis
me. 
- Det må være mulig å styrke partiet 
som et parti med mange (kollektiver 
av) skolerte aktivister med høye krav til 
innsats (arbeidsmessig og økonomisk), 
som i en tradisjonell leninistisk parti
modell - samtidig som det er god plass 
for partimedlemmer med mer avgrensa 
innsats (som i RV, og vel også AKP, i 
dag). Jeg ser ingen grunn til å hive ut 
dem som ikke er superaktivister - tvert 
om vi trenger flere av dem også. 
Men partiet må aldri mer bli en plass 
hvor intern retorikk og ritualer, blir 
viktigere enn å stå fram utad med «he
le» politikken. 
- Lenins partimodell var grunnlagt på 
ideen om at «partiet må tilføre arbei
derklassen den sosialistiske teorien uta
fra" . Dette må problematiseres.Gjen
nom dype røtter i arbeiderklassen og 
de folkelige bevegelsene må partiet bi
dra til at felles kamperfaringer kan om
skapes til teori for denne klassen og dis
se bevegelsene. 
- I et land som Norge nå, er stien mel
lom tilpassing og formålsløs sekterisme 
temmelig smal. Det er ingen kunst å 
holde på sin revolusjonære dyd. Pro
blemet består i å være i de de breie be

"egelsene (fagforeningene, miljøbeve-
gelsen, «kvinner på tvers» etc.), og bi
dra til å gi retning til oppbrudd fra høy
resosialdemokratiet og det bestående, 
uten å miste perspektivet. Det høres 
kanskje ikke så vanskelig ut, men «m-1-
bevegelsen» klarte det aldri. 

Jørn Magdahl 

inviterer t i{ 

inner på tvers 

.Lanisomfattenae kJJinneÆ_9nferanse 

14. og 15. septem6er 1996 
Samfunnsliuset, Os{o 

http://www.jb. noljb!kvinner _paa_tvers 
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RV klager Dagbladet til 
Pressens faglige utvalg 
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Overtramp: Faksimile av Dagbladets oppslag 6. august, etter at nye journalister hadde tatt saka og ikke gjort seg kjent med RVs tidligere dementi. 

Rød Valgallianse har klagd 
Dagbladet inn for Pressens 
faglige utvalg (PFU) på 
grunn av måten de har brukt 
uttrykket RV-politiker på i 
forbindelse med en svært al
vorlig narkotikasak. Dagbla
det har hatt to oppslag om 
saken. Det første var 13. mai. 

I overskriften påsto avisa at en RV
politiker var siktet i en heroinsak. Nå 
i august hadde Dagbladet et nytt 
oppslag om saken i forbindelse med 
at det var et nytt fengslingsmøte 
hvor fengslinga for de arresterte ble 
forlenget. Denne gangen var "RV-po
litikeren" blitt misbruker. Ikke min
dre enn H ganger ble uttrykket RV
politiker brukt i teksten. 

Personen som er arrestert er med-

lem i RV, men har ikke hatt noen verv 
som det med en viss rimelighet kan 
kalles RV-politiker på nesten ti år. 
Dagbladet ble gjort oppmerksom på 
dette etter det første oppslaget, men 
tok ikke inn dementi eller trykte pres
semedlinga som RV sendte ut i for
bindelse med saken. 

Nye journalister 
Da saken kom opp igjen i august var 
det nye journalister som hadde over
tatt. Hun som ringte for å intervjue 
RVere om saken, journalisten mente 
hun visste hvem den fengslede var og 
spredde navnet på en bestemt person 
som absolutt går under betegnelsen 
RV-politiker . Dette var helt feil per
son. 

Journalisten var ikke uten videre 
villig til å godta RVernes versjon av 
saken, hun stolte mer på Dagbladets 
kilde som sannsynligvis var en politi
kilde. 

Leder i Oslo RV Olaf Svorstøl 
skrev et innlegg til avisa hvor han 
prøvde å påpeke de feilene Dagbladet 
hadde begått. Dagbladet tok ikke inn 
innlegget, men nøyde seg med en li~ 
ten notis som rettelse som på ingen 
måte sto i forhold til det oppslaget sa
ken hadde fått. RV har derfor klagd 
Dagbladet inn for PFU på grunn av 
en rekke brudd på publiseringsregle
ne i "Vær varsomplakaten". 

lund og narkotikasaken 
Det var 13. mai at saken sto i avisa. 8. 
mai ble Lundkommisjonens innstil
ling offentliggjort. 9. Mai hadde RV
leder Jørn Magdahl og stortingsre
presentant Erling Folkvord en særde
les vellykka pressekonferanse utenfor 
politihuset hvor de krevde at overvå
kingspolitiet skulle nedlegges og inn
syn i mappene. Dette var svær dårlig 
propaganda for politiet, og noen få 
dager etter lekker altså nyheten om 

"RV-politikeren" til avisene. Gjennom 
samtaler med journalister har det 
kommet fram at det er kilder i politiet 
som har lekka opplysninger. Opplys
ningene har altså ikke kommet fra ad
vokaten eller kjente av han som er 
fengsla. At de to hendelsene faller så 
nær hverandre i tid kan selvfølgelig 
bare være en tilfeldighet. 

Det var flere journalister som fikk 
det samme tipset, men det var bare 
Dagbladet som valgte å trykke det 
som om det var sant. NRKs distrikts
sending i Oslo Østlandssendinga 
hadde en melding som baserte seg på 
Dagbladet, men tok den av med en 
gang de ble informert om at nyheten 
baserte seg på feilaktige opplysn
inger. 

Torgny Hasås 

3 

STORT & 
SMÅTT 

Faglig grunnkurs 
Hordaland RV starter i sep
tember et kurs for unge i fag
bevegelsen. Revulosjonært 
Forbund sin inntreden i RV, 
har bidratt til at unge arbei
dere får tilbud fra RV om 
skolering om fagbevegelsen . 

. Faglig leder i RV, Terje Koll
botn, er av de som har bi
dratt til kurset. Erfaringene 
vil bli oppsummert og gjort 
tilgjengelig for andre i RV. 

Mere studier i Bergen 
Bergen har RV har gjort et 
stort innhogg i opplaget vårt 
av studiesirkelen om prin
sipprogrammet. 48 hefter 
har laget kjøpt til studiesir
klene sine. Det jobbes også 
med en ny RV-grunnsirkel i 
Bergen. 

Flere medlemmer ..... 
I.halvår har 870 personer be
talt medlemskap i RV. Dette 
er flere enn på samme tids
punkt i fjor. Optimistene 
blandt oss tror vi kan nå mål
settingen på 2.200 medlem
mer innen landsmøtet 97. 

Flere medlemmer. .... 
Risør RV har tredoblet sitt 
medlemstall i forhold til 95, 
fra 5 til 15. Bra jobba! 

Flere medlemmer ..... . 
Ålesund har også gjort det 
bra i vervekampanja og er 
notert hos oss med 7 nye 
medlemmer i mai. 

Nytt opplag? 
Jørn Magdahl sitt hefte om 
det nasjonale spørsmålet, er 
snart utsolgt fra RV sentralt. 

Trykkes nå 
Peder Martin Lysestøl sitt 
studiehefte «Oppløsningen 
av Jugoslavia» blir nå tryk
ket som hefte. Interessen for 
spørsmålet, gjør at RV vil ut
gi sirkelen som hefte. Tidli
gere har en kopiutgave vært 
tilgjengelig. 

Stortingsvalget 97. 
RVs nestleder Charlotte 
Kristiansen er villig til å top
pe lista i Troms. Mange øn
sker seg også Mads Gilbert, 
som gjorde et godt fylkes
tingsvalg i 95. RV har to re
presentanter i Troms fylkes
ting. Det er ikke nedsatt no
en nominasjonskomite enda 
i fylket, og de formelle hen
vendelsene er ikke gjort. 

RV-møte i Kirkenes 
· Erling Folkvord reiser 18. 

september til Kirkenes. Han 
skal blandt annet informere 
RV-ere og andre interesserte 
om erfaringene fra en reise i 
øst med Stortingets finans
komite om utviklingen av 
Barentsregionen. 
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Nytt RV-hefte om kvinner og økonomi 
«Arbeiderpartiet - en fare for nor
ske kvinner» heter et nytt hefte 
som RVs stortingsgruppe har gitt 
ut. 
Det er et hefte om hvordan spesielt kvinner 
rammes av utviklinga i norsk økonomi. Ut
gangspunktet var RVs fraksjonsmerknad til 
reviderte nasjonalbudsjett. 

- Heftet er et hefte som skal vise hva som 
skjer nå, sier May Gythfeldt vararepresen
tant for RV på Stortinget. Hun har vært mo
toren i arbeidet for å produsere heftet. Men 
det er mange som har deltatt, både i og uten
for Stortingsgruppa. - Statsbudsjettet betyr 
noe for folk, og det nye heftet kan også ses på 
som en forberedelse til høstens arbeid med 
statsbudsjettet, slik at RV er vil være i stand 
til å reagere raskt når det kommer, sier Gyth
feldt. 

Utgangspunktetet for heftet er en del 
vedtak Stortinget har fatta i vår, inkludert 
vedtakene i forbindelse med Velferdsmel
dinga. - Det er et utspill og et varsko til kvin
ner og menn om hva som skjer i norsk øko
nomi. Vi har samlet en del trender, og vist 
hva som er i ferd med å skje både generelt og 
via eksempler. Vi ønsker å starte en debatt 
og lage analyser. Derfor er det viktig å få til-

bakemelding på innholdet i heftet. 
- Det er et eget kapitel som viser hvem 

som taper på den dårlige kommuneøkono
mien, og at det spesielt er kvinner som ram
mes, sier Gythfeldt. - Det var revidert nasjo
nalbudsjett som gjorde at vi var nødt til å set
te oss ned å skrive og mene noe om spørsmå
let. Men heftet er ikke noe offesielt doku
ment og er ikke skrevet med politikerspråk 
som et stortingsdokument. 

Heftet er trykt opp i en foreløpig utgave 
som er sendt ut på høring. Det er viktig at al
le som får det sender tilbakemelding. Planen 
er at den endelige utgaven skal foreligge til 
Kvinner på tvers konferansen 15. september. 
Det vil også være tidsnok til statsbudsjettet 
som kommer i begynnelsen av september. 
Diskusjonene omkring heftet vil både være 
viktige i forbindelse med den politiske kam
pen i forbindelse med statsbudsjettet, men 
også som et vitkig bidrag til diskusjonen om 
partiprogram. 

Torgny Hasaas 

Mai Gythfedt i RVs stortingsgruppe 

Heismontørene vant etter I O uker i streik: 
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verenskomsten 

Heismontørene gikk til kamp for å 
forsvare at deres overenskomst fort
satt skal gjelde i heisfaget (for andre 
som jobber innafor området) og kra
vet om at underleverandører skal 
ha tariffavtale. Streiken var «lovlig», 
støttet av NEKF og LO (passivt). 
Etter 10 uker i streik er heismontørene tilbake 
på jobb. «Opprør»har snakket med Terje Skog, 
leder av Heismontørenes Fagforening (HMF), 
om erfaringene med streiken. 

Vi har jobbet med planer for å politisere strei
ken. Den siste tida opplevde vi også at journa
listene begynte å forholde seg til det reelle inn
holdet i streiken, og da begynner det å bli farlig 
for NHO. Jeg tror at de har hatt ei analyse av at 
de vet vi kunne politisere streiken ved å reise 
debatten om hva den egentlig handlet om - for
svar av de kollektive avtalene, mot individuali
sering. Dette er basisen i fagbevegelsen. 

-Rammet streiken bedriftene, og hva gjorde NHO? 
- Vi hadde også en form for allianse med 

våre arbeidsgivere. Mange firmaer led store 
tap under streiken, det var ikke alle bedriftsei
erne som var enige i NHOs harde linje. Denne 
splittelsen hos arbeidsgiverne hadde også be
tydning. Til slutt så de seg tjent med å ha heis
overenskomsten. NHOs strategi er å få vekk de 
kollektive avtalene, den strategien står fast selv 
om vi vant nå. 

kampsituasjon overfor NHO. Passiv støtte til 
kravene blir ikke nok. LO burde brukt streiken 
offensivt for å forsvare de kollektive avtalene. 
Det bør reises en debatt omkring disse spørs
måla i fagbevegelsen, avslu tter Terje Skog. 

- Men både i verksted-streiken og hos elektrikerne 
ble lave streikebidrag et problem, en trussel mot 
streiken. Vil ikke det samme skje hos dere? Hva 
·gjorde dere med dette problemet? 

- Mange lurte på streike-taktikken deres? 
- Vi hadde relativt sett få u te i streik. Dette 

FOR/AS 

- Først, hva var bakgrunnen for at det ble kontakt 
med arbeidsgiverne? 

- På det tidspunktet da vi trapper opp strei
ken, blir det nye forhandlinger mellom parte
ne. Jeg tror at arbeidsgiverne må ha skjønt og 
fryktet at det ville komme en støttebevegelse. 

- Arbeidsgiverne vet at dette ikke er tilfelle 
hos oss. HMF kunne også holde streiken igang. 
Vi har et kampfond, vi har reserver å tære på. 
Det betyr at det ikke er noen tom trussel at vi 
vil streike lenge. Ekstra streikebidrag fra HMF 
var viktig for streikeviljen blant de streikende. 

hadde mange årsaker. Fellesferien var i streike
perioden og elektrikerne var i streik - vi kont 
litt i skyggen av dem. Opptrappinga av strei
ken kom når vi fikk mer uttelling. 
- Kommentar til LOs rolle? 

- LO var passive også i heis-streiken. LO må 
se realiteten i øya, fagbevegelsen står i en 

I det Opprør går i trykken, kommer meld ingen 
om at heidmontørene har fått ut i streik igjen. 
Vi velger likevel å trykke ovenstående artikkel 
fo rdi vi t ro r at den politiske analysen fortsatt 
er gyldig. Red. 

RVs innvandrerkonferanse 14. og 15. september 
Lørdag den 14. september arrange
rer innvandrerutvalget og stor
tingsgruppa til RV seminar om ar
beidsledighet blant personer med 
innvandrerbakgrunn. Seminaret 
skal være fra 10.00 og til 17.00 og er 
åpent for alle - etter påmelding. 

Søndag den 15. september ar
rangerer innvandrerutvalget og ar
beidsutvalget i RV møte for med
lemmer med innvandrerbakgrunn -
og for andre medlemmer som arbei
der med innvandringsspørsmål. 
Møtet er i RVs lokaler i Oster
hausgt. 27 fra 09.30 til 15.00. 
Vi mener denne helga blir viktig 

bl.a. for å utvikle en mer konkret 
minoritetspolitikk for RV, for å eta
blere et nettverk mellom medlem
mer som arbeider med innvan
dringsspørsmål, og som opprust
ning til kampen mot Hagen-rasis
men. 

Vi håper derfor at de det gjelder 
har anledning til å reise til Oslo den
ne helga - og at fylkesstyrer kan 
spytte i - til reise og deltakeravgift. 

Lørdagsseminaret har et omfat
tende og interessant progr:am: Juan 
Carlos Orietas , leder av innvan
drerutvalget, snakker om integre
ring i arbeidslivet, Oddvar De Leon 

fra Organisasjonen mot offentlig 
diskriminering, tar for seg diskrimi
nering på arbeidsmarkedet, Rolf 
Aakervik, forsker, prater om inn
vandrere og bedriftsutvikling, 
Quintino Da Fonesca, fra etablering 
av innvandrere på arbeidsmarke
det, foredrar om etablererprogram 
for fremmedspråklige, Antonia Sa
maniego, RVs representant i Kon
taktutvalget, om handlingsplan og 
tiltak. Dessuten vil en samfunnsfor
sker 
ta for seg innvandreres situasjon på 
arbeidsmarkedet mer generelt. 

På søndagsmøtet er temaene: 

- Forslag til anti-rasistisk manifest 
for RV, spesielt delen om minori
tetspolitikk. 
Manifestet skal forøvrig diskuteres 
på landsstyremøtet helga etter. 
- Hvordan gjøre RV til et mindre 
«hvitt» parti? 
- Hvordan arbeide med innvandrer
saker i forbindelse med kommune
styrejobbinga. 
- Hvordan styrke samarbeidet mel
lom medlemmene med "innvan
drerbakgrunn" 
Innledere er ikke fastsatt. 

Påmelding til lørdagsseminaret 
må sendes til RVs stortingsgruppe, 

Stortinget, 0026 Oslo, (eventuelt 
faksnummer 22313848), innen 6. 
september. Påmelding til søndags
møtet må sendes til Rød Valgallian
se, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo, 
(eventuelt faksnummer 22989055), 
innen samme frist. Påmeldte vil få 
nærmere beskjed om pris (til reise
fordeling - pluss enkel bevertning). 
Velmøtt! 

Jørn Magdahl 
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Nasjonene finns bare _i 
en kort historisk epoke 
Jørn Magdahl med kontroversielle synspunkter på det nasjonale spørmål 

Et hovedpoeng er at 
nasjonene er en inte
grert del av en grunn
leggende historisk 
prossess, sier Jørn 
Magdahl om sitt nye 
hefte 
«Ja, vi elsker ... ?». 

Heftet bærer undertittelen 
«en studie i det nasjonale 
spørsmål», og er utgitt med 
støtte fra Norsk Forsknings
råd. Det gis ut av RV som et 
innspill i debatten, men kun
ne like gjerne vært publisert i 
et fagtidsskrift, forteller histo
rikeren Magdahl. 

- Jeg oppdaget underveis 
at det finns en forskningsde
batt rundt dette spørsmålet 
som nærmest har eksplodert 
blant historikere og i statsvi
tenskapelige miljøer. Jeg måt
te bruke litt tid til å sette meg 
inn i den debatten som fore
går der. Denne debatten om
kring det nasjonale spørmål er 
se\vfø\ge\ig aktualisert av 
Maastricht-prosjektet og uty
viklinga i Øst-Europa. Jeg 
prøver å vurdere og bedøm
me debatten ut fra min mar
xistiske barnelærdom, men 
det er mulig at hele arbeidet 
faller mellom to stoler: som 
politisk innspill og som forsk
ning. 

- Et hovedpoeng er at na
sjonene er en integrert del av 
en grunnleggende historisk 
prossess. Najonene vokser 
fram som en viktig del av den 
moderne utviklinga. Dermed 
polimiserer jeg på den ene si
da mot en ide om at nasjonene 
er gamle, slik Arne Byrkjeflot 
gjør seg til talsmann for i en 
artikkel i Røde Fane, og på 
den andre sida polemiserer 
jeg mot folk som Thomas Hyl
land Eriksen og Trond Berg 
Eriksen som hevder at nasjo
nene er noe folk skaper når de 
har bruk for det - som hvilken 
som helst annen kollektiv 
identitet. Dersom du betrak
ter nasjonene som et overfla
tefenomen, spiller du altfor 
lett ballen over til høyrenasjo
nalistene. 

- Dersom det skjer en sosial 
revolusjon vil nasjonalstaten 
etterhvert forsvinne. Jeg me
ner at nasjonene vil dø ut. Vi 
vil få en global, ikke imperia
listisk, men en folkelig kultur. 
- Var du ikke fornøyd med de 
gamle, hevdvunne analysene? 

- Det nasjonale spørsmålet 
er faktisk blitt ganske mye 
vanskeligere enn på 70-tallet. 
Jeg forsvarer sjølvråderetten, 
men i våre dager tyder mye 
på at det ikke alltid er riktigt å 
bruke sjølvråderetten til å løs
rive seg og. Ta tidligere Jugo
slavia for eksempel. I mange · 
tilfeller vil det være riktigere 

å forsvare rettighetene til de 
nasjonale minoritetene inna
for en statsdannelse. 
- Noen hevder at felles kulturell 
identitet er en forutsetning for et 
folkedemokrati. Er ikke det et be
snærende opplagt standpunkt? 

- Habermas er blitt tatt til 
inntekt for et syn som hevder 
at demokrati bare er mulig in
nenfor en homogen nasjonal
stat. Men det er klart at demo
kratriet må etableres på tvers 
av etniske og nasjonale skiller, 
vi lever i et land og en verden 
som blir mer og mer tverrkul
turell. Jeg mener at argumen-

tet er farlig, fordi det gjør det 
veldig lett å si at det egentlig 
er umulig for innvandrere å 
delta i demokratiet i Norge. 
- I vårt land har vi en sjølvforstå
else som bygger på norsk historie, 
språk og nasjonale markeder. Er 
ikke den nasjonale identiteten en 
kraft på linje med klasseidentitet 
og kjønnsidentitet? 
- Mitt fag er jo norsk historie. I 
Norge har den reaksjonære 
nasjonalismen til tider stått 
veldig sterkt, men i historisk 
perspektivt har den hatt rela
tivt underordna betydning. 
Det er den progressive sjølv-

- , r ... 
sjonale spørsm 

AvJørnMagå 

Jørn Magdahl, leder i Rød 
Valgallianse, har forsket i det 
nasjonale spørsmål. Nasjone
ne vil dø ut, hevder han. 

styretanken som har vært rå
dende. I vår tid, med økt 
norsk imperialisme og økt 
vekst på grunn av oljekildene, 
så finns det en fare for at 
norsk sjåvinisme kan styrke 
seg. Gros «det er typisk norsk 
å være god»-kampanje for å 
legitimere norsk imperialisme 
i utlandet, kan godt ende opp 
med demokrati for de «nor
ske». Vi må forholde oss dia
lektisk til dette, og holde de
mokratiaspektet oppe. EU
kampen var og er en kamp 
hvor det viser seg mulig å 
sloss for nasjonalstaten, fordi 
den er en arena hvor arbeider
klassen har kunnet oppnå vik
tige resultater. I den kommen
de valgkampen blir det derfor 
også spesielt viktig å få fram 
kravet om stemmerett for inn
vandrere. 
- Glir du i retning trokskistenes 
syn på nasjonalstaten? 

- Jeg mener at vi gamle ml
ere har gjort det litt for lett for 

oss sjølv i kritikken av 
trotskistene. Og jeg må 
nok ta på meg mye av 
skylda for det sjølv. Jeg 
bruker ikke mye plass på 
dette i heftet, men mange 

_ vil antakelig opfatte det 
som ganske kontroversi
elt. Etter mitt syn var 
Trotskij en ganske tradi
sjonell leninist i synet på 
nasjonalstaten. Den ultra
radikalismen vi har tillagt 
ham i dette spørmålet var 
det snarere Rosa Luxem
burg og Radek som sto for. 
I praksis har ikke trotskis
tene noen entydig linje når 
det gjelder dette. Og når 
det gjelder norske forhold 
er det etter min mening 
urettferdig mot trotskistene 
å trekke fram Håkon Meyer. 
Han var jo en arbeiderparti
mann som lagde seg en ide
ologisk begrunnelse for ikke 
å slåss mot tyskerne. Men alt 
dette har jeg egentlig sagt 
mye bedre i heftet. Det er 
faktisk mye bedre å lese det 
enn å høre på meg snakke, 
avslutter Jørn Magdahl 

Tor Otto Tollefsen 
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REvoLusJoNÆ-RE pølser, 
flammeblåsing 

·OG LUFTGEVÆR 
... 

I pinsen arrangerte Rød Ungdom og 
den nyinnmeldte RV gruppa Revo
lusjonært Forbund pinseleir for re- , 
volusjonær ungdom i Bergen. Stu
dentlaget til RV kastet seg også på 
prosjektet i siste liten, og forholde
ne blei lagt til rette for en skikkelig 
samling av de forksjellige ung
domsmiljøene som har vokst fram i 
og rundt bergen Rv de siste åra. 

,.. -

Leiren gikk over tre dager på svært lite hemme
lig sted på Grimseid i den ikke særlig fattigsli
ge bydelen Fana i Bergen. Den var prega av po
litiske diskusjoner og sosialt samvær, i tillegg 
og de obligatoriske innslagene på revolusjonær 
leir. Avsynging av «revolusjonære arbeidar
songar», våpentrening (luftgevær og sjølironi) 
og flaggheising. Etter mange lange timers slit 

~ 

kunne forsamlingen faktisk minne litt om ting 
noen av de tilstedeværende kunne huske fra 
pionerleirer en gang tidlig på 80-tallet. 

Den politiske diskusjonen var lagt opp med 
mange temaer, en del av tanken var og er at 
folk skal bli bedre kjent med hverandres stand
punkter, lære av hverandre og begynne proses
sen mot å skape en felles virkelighetsoppfat-

ning. Blant de viktigste temaene var fagbeve
gelsen og sosialdemokratiet, rasisme og nasjo
nalisme ( evt det nasjonale spørsmål, for dem 
som har forlest seg på gamle klassikere.) Den 
siste debatten blei knytta opp til forholden i 
Nord-irland, med egen innledning om IRA. 

Debatten om rasisme var konsentrert rundt 
statlig rasisme og paraleller Norge idag og i 
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mellomkrigstida. Gard fra RF holdt en sterk 
innledning om den norske rasepolitkken i mel
lomkrigstida. Paralellene til dagens virkelighet 
var skremmende. I debatten var _ diskusjonen 
også innom spørsmål om strategi og viktige 
satsingsområde i antirasistisk arbeid. Det var 
uenighet rundt en del ting, men folk var samla 
om at kampen mot den statlige rasismen etter-

hvert blir viktigere enn kampen mot naziene. 
Folk var kritiske til de metodene som blei brukt 
for å bekjempe nazister idag. Som en sa det: 
«det er sikkert gøy å kaste stein på ruta til na
zister, eller å kaste egg på Harald Trefall, men 
det blir ikke færre nazier eller færre som stem
mer Fedrelandspartiet av den grunn». Som en 
følge av diskusjonen rundt statlig rasisme valg-

te deltagerne på leiren å sette igang et svært 
arbeide med Kirkeasyl. dette arbeidet skal skje 
gjennom SOS rasisme, og en arbeider nå for å 
opprette kontrakt med de kristne og humani
tære organisasjonene som arbeider med det 
samme. 

Blant de tinga som-skal gjennomføres er kir
kebygging på torgalmenningen i Berge, løpe-

7 

seddeleutdeling til turister og åpent møte 
utendørs. 

Også de and.re debattene holdt høy tempe
ratur. Etter Sissel fra RF og Aslak Sira Myhres 
innledninger om nasjonalisme blei det lagt 
fram mange forskjellige syn på det tidligere 
nevnet nasjonale E?pørsmål. Debatten var like
vel av en helt annen karakter enn de debattene 
som har vesrert i RV de siste åra. Det beli hver
ken gravd skyttergraver eller slått på stortrom
mer, og en nesten samla leir enes om at dette 
var et spørsmål som måtte vurderes utifra situ
asjonen, og at nasjonalstaten og nasjonale sym
boler måtte vurderes som redskaper i folks 
kamp, ikke som mål i seg selv. Debatten streifa 
forøvrigt innom så ~prikende temaer som ter
rorisme og norsk kultur/ vømmøltida. 

Det blei lenge stillt spørsmålstegn med lei
rens revolusjonære pølsers almenne helsetil
satnd. Pakkene sa klart og tydelig at disse bur
de ha havna i revolusjonære mager før okotber 
95, og det var jo ei stund sida. Etter lang og 
møysommelig grilling viste pølsene seg likevel 
å stå sin prøve, på samme måte som resten av 
det sosiale opplegget for leiren. Flammeblå
sing, padling, bading(!) video og lufgeværsky
ting funegrete svært bra for å sørge for at lat 
norsk ungdom fikk nyte livet samtidig som 
man forklarte verden. I det hele tatt var alle 
enige om at det hadde vært en hyggelig tur. El
ler ... leirkritikken avslørte at en del av de pro
blemene bevegelsen sliter med også har 
spredd seg til de unge horder. Det er de få som 
snakker for de mange, og disse er alt for ·ofte 
gutter. For liten vektlegging av strategi for å 
unngå de flinke og snakkesaliges dominans. 
Disse tingene må det jobbes med, for som en 
anne av deltagerne sa. «Selv om hele bevegel
sen er sånn, trenger ikke vi bli det vi og.» Gode 
ord for å oppsummere en leir hvor 30-40 revo
lusjonære bergensungdommer var samla og 
minst like mange ikke kunne komme men lov
de å komme neste gang. 

Aslak Myhre 
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Utsortering til arbeidsløshet 
REFORM 94 

Vil elevene få lærlingeplass slik som 
Reform 94 lover, eller må det opp
rettes flere skoleplasser? Ved skole
start er det fullt kaos i forhold til 
fullføring av fagutdanning. NHO 
toer sine hender og departementet 
gråter krokodilletårer - men de har 
begge fått det som de vil. 

Næringslivet plukker nå de "beste" elevene til 
lærlingeplassene og samtidig spiller departe
mentet rolla som forsmådd frier. Bedriftene 
oppfyller jo ikke inngåtte intensjonsavtaler. 
Dermed er det bedriftene som har skylda i den 
situasjonen som har oppstått, ikke departe
mentet og slettes ikke reformen i seg sjøl sier 
politikerne i KUF. 

Krangel mens tusener 
er uten lærlingeplass. 
Konsekvensene av Reform 94 blir nå for alvor 
avslørt. Tusener av elever mangler lærlinge
plasser. Det krangles om hvem som har ansva
ret for dette. Er det bedriftene og kommunene 
som ikke tar imot nok lærlinger eller er det de
partementet som har gjort et dårlig arbeid i for
kant av at elevene skal ut i arbeidslivet? Tusen
vis av lærekontrakter som skulle ha vært inn
gått har ikke blitt noe av, fordi bedriftene "svik
ter" i forhold til inngåtte intensjonsavtaler. 
Hvorfor er uklart. NHO-folka sier de tror ele
vene ikke kan noe, at reformelevene egentlig 
har for dårlig kunnskaper og for høyt fravær, 
til at de er noe å satse på. 40% av de som vil bli 
lærlinger har for dårlige karakterer eller har for 
mange fraværsdager til å kunne bli topp fag
folk, sier NHO. Byggebransjen sier at de ikke 
får søkere, og bilverkstedene at de ikke visste 
at de må betale for opplæringsdelen. Kommu
nene vegrer seg også fra å ta inn lærlinger, for
di det koster penger og verdiskapinga til en 
lærling i offentlig sektor ikke er så lett å måle. 
Der handler det mer om innsparte lønnsmid
ler. Dette er Kommuneforbundet på vakt mot. 
Lærlingen skal ikke fortrenge ordinære ar
beidsplasser. Resultatet er uansett at tusenvis 
av ungdom blir tapere. Reform 94 fungerer nå 
som en sorteringsanstalt, for å skille A-laget fra 
B-laget. Men har ikke skoletrøtt ungdom vist 
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seg til å bli topp fagfolk selv om de er lei av 
skolen? For tusenvis av elever i den videregå
ende skole er Reform-94 nå i ferd med å bli en 
tragedie. Manglende lærlingeplasser fører til at 
de må gå tredje (kanskje også fjerde) året på 
skole. Dette er ikke det samme som å få opplæ
ring i en bedrift. Det er vanskelig å tenke seg en 
fullverdig fagarbeider som aldri har vært ute i 
arbeidslivet. Resultatet blir at vi får to slags 
fagarbeidere der den med fagbrev fra skole blir 
lite interessant for bedriftene. 

Hvorfor skjer alt dette? 
I media nå i sommer ble det avdekket at det 
manglet 10.000 lærlingeplasser. Elever og forel
dre var engstelige. Elevorganisasjonene reager
te. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
ble presset av departement og opinion fordi 
det ikke ble inngått nok lærlingekontrakter. Fy, 
Fy! Så skrev NHO brev til bedriftene og ba dem 
gjøre noe, og så ble det noen flere plasser. Ved 
skolestart manglet det i underkant av 8.000 
lærlingeplasser. Men alt dette er skuespill! 

Næringslivet har lenge ønsket seg en skole 
som skiller ut de flinkeste elevene. NHO øn
sker seg fagutdanna folk med høy almenutdan
nelse som lett kan omskoleres eller sendes på 
jobb overalt i Norge eller i utlandet. NHO har 
de siste årene presset hardt på i tariffoppgjøre
ne på krav til fleksibilitet. Reform 94 skaper 
fleksible arbeidere. Dette står i motsetning til 
våre interesser - vi vil at alle skal ha arbeid, ar
beid der du bor og at kunnskapene om et fag 
skal gi deg fagbrev uten å være avhengig av 
gode karakterer i andre og ikke relevante teori
fag. 

Derfor er situasjonen idag nettopp slik re
formen var tenkt. Det er både departementet, 
regjeringa, næringslivet og de partiene på Stor
tinget som vedtok reformen, som "har skylda". 
Reformen i seg sjøl er feil! 

Hva vil Rød Ungdom og Rød Valgallianse? 
Slik situasjonen er nå, er det viktig å få gjen
nomslag for noen viktige dagskrav. Vi går inn 
for at all ungdom under 25 år skal ha enten sko
leplass, lærlingeplass eller arbeid. Reform 94 
garanterer all ungdom mellom 16 og 19 år en
ten skoleplass eller lærlingeplass. RV /RU vil at 
denne garantien også skal gjelde de som "er for 
gamle" - de over 19 år. Elevene må være sikret 
lærlingeplass. Derfor vil vi: 
* lovfeste en plikt for både offentlige og private be
drifter til å ta inn lærlinger 
Når fagutdanninga er lagt opp slik at du skal 

ha to år på skole og to år i 
læra i en bedrift, må elevene 
ha trygghet i at de får den 
lærlingeplassen de trenger. 
Den eneste måten å sikre 
dette på, er en lovfestet 
plikt til arbeidsgiver til å ta 
inn lærlinger. 

Vi stiller ytterligere 
krav om: 
* obligatorisk innbetaling fra 
alle bedrifter til et sentralt lær
lingefond som bedriftene kan 
ta ut fra ved å ta inn lærlinger 
Det er også stilt spørsmål 
om hvem som skal dekke 
kostnadene ved å ha elever i 
læra. Vi mener at de fleste 

bedriftene vil ha god inntjening på en lærling. 
Idag er ordningen slik at bedriften får et til
skudd på 53.000 i året + 15.000 når læretida er 
over. Fra nyttår skal det heller ikke betales ar
beidsgiveravgift. En lærling skal ha lønn i ver
diskapingstida - den tida lærlingen jobber. 
Opplæringstida - den tida som brukes til teori
undervisning, skal ikke lønnes. Det er gjort en
dringer i tariffavtalene slik at lærlingelønna er 
justert ned i forhold til tidligere. Den skal være 
halvparten av lønna til en nyutdannet fagarbei
der i gjennomsnitt over to år. Med tilskuddet 
fra fylkeskommunen, blir netto utgift for ar
beidsgiver gjennomsnittelig ca 60.000 kroner 
pr år. Når du så regner inn hva verdiskapinga 
utgjør, er det lett å se at reformen er en gave
pakning til næringslivet. Derfor er det riktig å 
kreve at næringslivet yter mer. Spørsmålet om 
lønn er også viktig for lærlingen. En ting er at 
tariffen for lærlinger er blitt dårligere pga re
formen. En annen ting er at de elvene som ikke 
får lærlingeplass, men må gå på skolen, heller 
ikke får lønn. I stedet må de kanskje ta opp stu
dielån for å finansiere utdanninga. 

Kampmot NHO 
I alle sammenhenger er NHO nå den kjempen
de arbeideklassens motpart. I tariffoppgjøret 
ser vi dette klarest ved NHO sitt engasjement i 
elektrikerstreiken og støtten til NELFO sin 
lock-out. NEKF sitt krav om videreutdanning 
handlet om at arbeidsfolk skulle bestemme. 
Næringslivets Ukeavis kan da også nøkternt 
oppsummere i nr 22/august 96: "NELFO fikk 
det som de ville - beholder styringsretten". Det 
blir dermed strategisk viktig å formulere ak
sjonsparoler mot NHO .i de ulike arbeiderklas
semiljøene - i denne sammenhengen i LO/pri
vat sektor og på de yrkesfaglige studieretning
ene. Det er viktig å fremme en arbeiderklassei
dentitet i disse ungdomsmiljøene og fremme 
paroler fra fagbevegelsens kamp i sammen
henger som angår ungdommen. Derfor sier vi 
at "det må bli slutt på at NHO-folka mesker seg 
i aksjeutbytte og fete lønninger, mens ungdom 
skal gå arbeidsledig eller ikke få den fagutdan
ninga vi ønsker". Vi har lagd et regne-eksempel 
for å illustrere (se boksen). 

LO og arbeidsfolk må engasjere seg 
Rød Valgallianse og Rød Ungdom mener at 
fagbevegelsen må ta et ansvar for at ungdom 
ikke blir gående ledig eller ikke får lærekon
trakt. Når LO ønsker ungdomsmedlemskap, 
må LO samtidig jobbe for at bedriftene tar inn 
lærlinger. En offensiv holdning til å få fram 
mange lærlingekontrakter, vil også reise debat
ten om og kampen for kortere arbeidstid. På 
mange arbeidsplasser er jo sitausjonen den at 
det er for lite arbeid og når det er mer å gjøre, 
jobber folk overtid. Det må være bra å få en dis
kusjon om hvordan vi skal få fler i arbeid, hvor
dan få ned overtida osv. I sin tid før reformen 
ble vedtatt, støttet LO NHO i deres syn om at 
bedriftene ikke skulle pålegges åta inn lærling
er. Dette var etter vår mening en grov feil, som 
LO bør rette opp ved å støtte RVs krav om lov
festet plikt til åta inn lærlinger. 

Kamp mot ungdomsledigheten. 
Flere tusen ungdom vil nå bli gående på skole 
istedet for å komme ut i arbeidslivet. Dette be
tyr at en viktig opplæring og en viktig kontakt 
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Dette mente vi om Reform 94: 
* RV og Rød Ungdom har alltid v.ært 
imot Reform 94. Vi sa at dette var en re
form som seiler under falsk flagg fordi 
den ga en lovfestet rett til utdanning for 
ungdom mellom 16 og 19 år - men som 
samtidig begrenset alle andres rett til ut
danning. 

* Reformen gir ikke rett til den utdan
ninga du ønsker. Du kan gå på ~
kurs med ønske om å bli fotograf, men 
ende opp i formigivingsfaget frisør. 

* Vi sa at det var en reform som ville ska
pe et A og B-lag gjennom en meningsløs 
innføring og 

vektlegging av teori for alle uansett lin
je. 

*Visa det betyr en rasering av fagutdan
ninga å samle mange ulike fag i samme 
"grunnkurs". 

* Vi kritiserte også reformens krav til 
elevene om å velge riktig første skoleår. 
Dersom du ombestemmer deg, finner 
ut at du vil satse på et annet fag, blir du 
for gammel og mister retten til fagut
danning. 

* Vi sa også at det ville medføre færre 
skoleplasser - noe som har skjedd og 
som rammer de over 19 år - folk blir 
tvunget over på utdannelse i fag de 
egentlig ikke ønsker, slik som jenta som 
vil bli fotograf, men må gå på formgi
vingsfaget frisør. 

Og det blir værre og værre . . . 
Manglende lærlingeplasser pr 7.8.96 
8.000 

Behovet for lærtinge-plasser 96 
17.000 

Behovet for lærtinge-plasser 97 
40.000 

Som tabellen viser vil denne situasjonen 
bli værre neste år. Da skal nye reforme
lever ut i lære, tilsammen er det bereg
net at ca. 40.000 vil trenge lærlingeplass 
hvert år f.o.m. høsten 97. 

med bedriftene blir borte. Muligheten for å få 
jobb blir mindre. Muligheten for at ungdom 
som tar hele fagutdanninga på skolen blir gå
ende ledig, er derimot større. Nye år med vide
re- og etterudanning venter. Ungdommen ut
dannes altså til arbeidsledighet. Slik virker re
formen. Men det er viktig å se at det ikke bare 
er reformen som skaper arbeidsledigheten. Til 
syvende og sist er det det kapitalistsike syste
met som er årsaken. Det vil aldri bli full -syssel
setting igjen i dette landet. 140.000 er ledig 
mens det er høykonjunktur! Kampen mot Re
form 94 må ikke skape en illusjon om at et bed
re skoleverk gir ungdom arbeid. Bare en annen 
økonomisk politikk kan gjøre det. 

Av Finn Olav Rolijordet 

I 00 lærlinger på en kapitalist! 
Lederen i NHO, Diderik Schnitler, tjente 
over 6 millioner kroner på en opsjonsav
tale i Kværner-konsernet. For en varilig 
bedrift koster en læregutt ca 60.000 i Re
form 94 (når fagarbeiderlønna er 240 tu
sen). Penga som Diderik-gutten stakk i 
egen lomme, kunne med andre ord gitt 
100 lærlingeplasser. 
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Hvorfor er det bare 75 som vil se mappa si? 
DISKUSJONEN om konse
kvensen av Lund-rappor
ten vil pågå på Stortinget 
og i media til ut i 1997. Gro 
Harlem Brundtlands famø
se uttalelse til svensk TV 
om «at ingen har vondt av 
å bli registrert» gir oss nye 
muligheter til å bringe de
batten inn på rett spor: Bl.a. 
til en debatt om demokra
tisk innsyn - og om hvorfor 
de ansvarlige ikke må få 
slippe unna med bagatelli
sering, men må stilles til 
ansvar. 

Sentralt i RV synes vi at vi i starten 
bidro bra til å gi effekt til kravet om 
innsyn - og vi har laga mye materia
le som skal gjøre det mulig å følge 
opp lokalt. Bl.a. har vi laga mal for . 
brev til Grete Faremo om at «jeg vil 
se mappa mi», postkort til å signere 
til støtte for kravet om innsyn - og 
en tihnerka løpeseddel som rede
gjør for Erling Folkvord og RV's 
lovforslag om rett til innsyn - som 
de andre partiene må tvinges til å ta 
stilling til i den videre kampen. 

Vi veit at bare en kraftig folkeo
pionon kan få MAKTA til å komme 
med innrømmelser. Men i sommer 

kunne NTB melde at bare noe over 
70 har krevd innsyn. Hvis denne 
tendensen ikke snur vil vi garantert 
få høre at bare et fåtall bryr seg om 
mappekravet, og en stor del av 
sannheten om forfølgelsen av ven
stresida vil forbli hemmelig. 

Riktignok kan det være enkelt
personer som har grunner til ikke å 
be om innsyn for seg sjøl, men det 
må være seindrektighet eller annen 
form for sløvhet, som gjør at ikke 
flere har gjort noe aktivt.for å støtte 
kravet. Dikteren sa at «du skal ikke 
tåle så inderlig vel den urett som ik
ke rammer deg selv». Han sa ikke at 
vi skulle tåle den urett som rammer 
oss selv heller. Men egentlig dreier 
dette seg om vilkåra for å drive poli
tikk på venstresida - ikke bare i dag, 
men i ti-åra ~om kommer. Greier vi 
ikke å utnytte den vreden som er 
skapt av Lundkommisjonens avslø
ringer nå, så vil venstresida stå yt
terst svakt mot liknende forfølgelse 
i framtida. 

Jørn Magdahl 

Be om mappa di! Skal vi la 
denne mannen og partiet hans 

slippe unna med det? 

Venstre om! Venstre om! 
- ·P.Pbi/- 4: ·MiiUd04◄ 11MiGWEiii M 12911:mme-

Utgitt•~ -l"O<'buncl - Beri;,.n 

Nr1 , 1. Ar91,"'II 
julll•"""8119N 

REVOLUSJONÆRT Forbund (RF) i 
Bergen har gjeve ut fyrste nummer 
av ei ny politisk avis, med namnet 
Venstre om! Venstre om! «står på et 
revolusjonært marxistisk grunnlag», 
og RF har tenkt å gje ut avisa anna
kvar månad. Slike initiativ fortener 
skryt, og ikkje minst; merksemd i 
Opprør. 

Kven er Revolusjonært Forbund? 
Dette er ikkje akkurat min heimeba
ne, så de får ta fylgjande informasjon 
med ei klype salt. RF heitte tidlegare 
RUF; Revolusjonært Ungdomsfor
bund. RUF var ein av avleggjarane 
som så dagsens ljos etter den store 
splittinga i sentralstyret til Raud 
Ungdom kring 1990. RUF var ho
vudsakleg aktive i Bergen og Oslo, 
og stod fram for omverda gjennom 
bladet Klasse mot Klasse. RUF /RF 
har vore aktive i ulike frontar, serleg 
SOS Rasisme, etter det eg forstår. 

Tidlegare i år vedtok RF i Bergen 
å gå kollektivt inn i RV, utan å opp
løysa seg sjølv som »gruppe». Dette 
førte til e_i høveleg mengd skjellsord 
frå RF i Oslo, som meiner RV er aaalt 
før høgre og parlamentarisk innretta 
(hugs: minst ei klype salt!). 

Grunnlaget 
Medan RF i Oslo held fram med 
Klasse mot Klasse, har RF i Bergen 
skapt Venstre om! Avisa er i svart
kvitt med eit omfang på 12 tabloid
sider. Nokre sitat frå »grunnlaget» til 
avisa: 
«Kapitalismen er et samfunnssystem 
som er fullstendig ubrukelig til å løse de 
problemene verden står overfor. Kapita
listenes økonomiske enevelde gjør at de
mokratiet blir et skinndemokrati. » 
«Avisen bekjemper de negative assosia
sjonene folk har fått til begrepene sosia-

/isme og kommunisme, ved å fremme Rfs 
syn om at en arbeidrstyrt og demokratisk 
sosialisme ikke fantes i østblokkdiktatu
rene» 
«Det er bare RV som i dag er en revolu
sjonær stemme i arbeiderbevegelsen. 
Derfor er vi medlemmer av RV, og opp
fordrer andre til å bli det. Samtidig øn
sker vi også at RV skal gå venstre om, 
slik at partiets tyngdepunkt ligger i fag
bevegelsen og frontorganisasjoner, og ik
ke i kommunestyrene. » 

Inn haldet 
Hovudoppslaget på framsida er om 
høgreekstremisten Michael Knutsen, 
«Tjener penger på NAZIVOLDEN» 
er overskrifta. Heile artikkelen har 
fått plass på framsida, og innhaldet 
er slik eg oppfattar det, at Knutsen 
tener pengar på nazi-propaganda 
gjennom ulike postordre-firma, sam
stundes som det går føre seg grov 
«nazistisk motivert» vald i Noreg. 
Truleg er det tenkt å ha ein propa
gandaeffekt og vekkja avsky hjå folk 
at desse to tinga blir omtalt i same 
tekst og sett i samband med kvaran
dre. 

Eit problem med denne artikke
len er at han er gjeve eit oppslag av 
den halv-tabloide nyhendesorten, 
medan innhaldet er kjemisk fritt for 
nyhende. Dette er ein bakgrunnsar
tikkel, og innhaldet er truleg kjend 
for 90 prosent av lesarane. Litt »tynt» 
altså. (Sjølvsagt er det ikkje lett å fin
na eit »nyhende-oppslag» når ein 
kjem ut kvar andre månad og skriv 
gratis.) 

Ein stutt artikkel gjer merksam på 
at mange private bamehagar nektar 
dei tilsette tariffavtaler, du får veta 
kva som er dine rettar ·dersom du 
skal ha sumarjobb (ungdomsprofil!), 

ein artikkel hevdar det er »av
sindig» at det blir bygd gass
kraftverk trass i protestar frå 
ungdommen og miljørørsla, det 
står litt om valet i Nord-Irland, 
litt om Mumia Abu-Jamal, og 
det stå langt og lenger enn 
langt om Lund-rapporten. Fire 
heile tabloid-sider går med til 
Lund, og brorparten av dette er 
ein kommentar-aktig historisk 
gjennomgang av overvaking 
og bruk av valdsapparatet i 
Noreg, med klår hovudvekt på 
»arbeidsfolk» (Menstadsla
get!). Føremålet synest å vera 

lnd-rapporten: 

Politisk 
overvåking i 
Norge 

Private barftehager 
nekter ansa~arifflønn •• - / 

•~\!\ ~· :-- llllillll, ·~ .... , 

å »politisera» avsløringane til 
Lund, og syna korleis dei re
volusjonære har hatt rett i sy
ne på staten og mykje anna. I 
tilleg nyttar ein høvet til å ta litt 
oppgjer med eigen tradisjon. 
Som konklusjon kan vi lesa: 

Dristig: Revolusjonært Forbund i Bergen 
gjev ut «Venstre om!» (faksimile) 

« Vi må ta et klart brudd med den 
»diktatorfile» tradisjonen, og gjenreise 
de demokratiske marxistiske idealene. 
Dermed kan vi trygt si, når den neste 
Lund-rapporten kommer og dokumente
rer overvåkingen av vårt arbeid på be
gyn·nelsen av 2000-tallet, at vi på ven
stresiden, vi var virkelig bedre enn høy
residen, vi har retten på vår side. Først 
da kan vi håpe på at et demokratisk arbei
derstyrt sosialistisk Norge en gang kan 
nedsette den endelige Lund-kommisjo
nen som kan felle historiens dom over 
den gangen det fantes et politisk politi i 
Norge, den gangen fo./k fremdeles levde 
under kapitalistenes enevelde. » (Ta
ram-taram!) 

Vidare kan vi læra om RF sitt syn 
på frontpolitikk, der «samhold gir 
styrke» er parola. Rapport frå felles 
RF /RU pinseleir i Bergen, reklame 
for RF og RV-møte, og ei trailerhisto-

rie frå Steppeulven avsluttar blekka. 

Kvifor? 
Bortsett frå å hevda at bladbunaden 
(layout) kan bli noko meir gjennom
tenkt og variert, skal eg ikkje gje no
ko vurdering av kvaliteten på avisa, 
eg ser ikkje kva interesse Opprør si
ne lesarar skulle ha av mne subjekti
ve synspunkt. I staden vil eg stilla 
ein del spørsmål om sjølve avis-pro
·sjektet, som burde ha interesse for 
mange av dei aktive revolusjonære i 
Noreg. 

RF skriv sjølv av »formålet vå.rt er å 
gi ut en lesverdig avis som kan presente
re klare meninger og analyser, og samti
dig være nyttig. » Det høyrest fint ut, 
men eg sit framleis med nokre spørs
mål etter å ha lese om »formålet 
vårt». 

9 

-Kvaer målet, som avis? Vekea
vis, dagsavis? Er dette ein kon
kurrent til Klassekampen? Til 
Sosialistisk Arbeideravis? 
-Korleis ser RF på avisa Klasse
kampen? Dersom ein meiner at 
KK er for høgre, poshnoderne
dekadent og uaktivistisk, er det 
då rett å bruka krefter på venstre 
om!, eller bør ein produsera stoff 
og medarbeidarar til dagsavisa 
KK? Vil eit eventuelt vellukka 
Venstre om! kunna pressa KK til 
venstre, eller vil høgrefløya i KK 
seia at.»den slags har man jo Ven
stre om! til», når vi kjem og kriti
serer KK på revolusjonært og ak
tivistisk grunnlag? 
-Er det uaktuelt for RF-arar å bru
ka krefter på å styrka Rebell, bla
det til RV sin ungdomsorganisa
sjon Raud Ungdom? 
-Er Venstre om! meint for Bergen 
eller for heile landet? (Mangelen 

på Bergens-stoff og tilbodet til lesa
rane om å bli kommisjonærar tydar 
på det siste.) 
-Kan Venstre om! bli eit utgangs
punkt for å byggja ei sterk gruppe 
innafor RV, kor dei som har initiati
vet i avisa får leggja mange politiske 
premiss? Kvifor /kvifor ikkje? 
-Kva slags standpunkt og praksis er 
det RV har i dag som RF ynskjer åen
dra? 

Eg voner RF kan svar på desse 
spøsmåla, her i Opprør. 

Folk som ynskjer å tinga Venstre 
om! kan skriva t~l Venstre om!, post
boks 2718 Møhlenpris, 5026 Bergen 

Magnus Marsdal 
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Tiden er inne for 
et konstruktivt samarbeid 
Gjennom arbeiderbevegelsens historie har man 
diskutert om det er opportunismen eller sekte
rismen som har bremset oppslutningen om so
sialismens ide. Etter at de halvsosialistiske sta
tene i øst brøt sammen, har også faktorer som 
manglende demokrati i praksis kommet til. På 
PDS-hold i Tyskland hevdes det at det følrsdt 
etter DDRs sammenbrudd, at det er mulig å få 
grobunn for sosialismetankene der. 

Denne problemstillingen er vel nærmast en 
diskusjonsprovokasjon, men med noe i. Nyere 
sosialogiske undersøkelser der viser interes
sante trekk. Svart/ hvitt-tenkninger viker for 
mer nyansering. Etterhvert som Kohl-kapitalis
men viser udugelighet og avler råskap, finner 
stadig fler ut at DDR-staten hadde positive 
trekk. Det betyr ikke at de vil ha tilbake hele 
den gamle menyen. Det nytter ikke p å ny å ser
vere personkult, utreiseforbud og knebling ev 
ytrings og valgfriheten. Selv om en håndfull re
ligiøse innen noen organisasjoner fortsatt har 
Stalin som ufeilbarlig helgen, har kommunis
tiske og revolusjonære partier i øst og vest nå 
definitivt programmert en demokratisk sosia
lisme - og vinner nye tilhengere. 

Neste år skal Norge stadfeste en utviklings
veg. Seiren i folkeavstyemminga mot EU må 
trygges ved at et maksimalt antall EU-motstan
dere velges inn i Stortinget og der kan forhin
dre manipulasjoner. Dette er fullt mulig, men 
det forutsetter at venstresida bekjemper sine 
overnevnte indre svakheter og snarest kommer 
på talefot. 

Ettersom Arbeiderpartiet forlengst har slut
tet å tenke sosialistisk, med noen få hederlige 
unntak, kan partiet for tiden ikke regnes med 
til venstresiden. Det største problemet i dagf 
finner vi innen SV. Under Solheims ledelse er 
opportunismen til de grader blitt påtrengende. 
Hans personlige anti.kommunisme er ikke 
problematisk, men han har fått partiet til å god
ta NATO og en dog EU, om disse tar med seg 
øs t-statene, bekresfter a t han har avskrevet so
sialismen og ønsker seg en kapitalisme med et 
menneskelig ansikt. Om ikke de parlamentaris
ke posisjonene og medfølgende miljøer virker 
for forlokkende for for mange, bør man kunne 
forvente en ny skarp og lovende venstredreiing 
1 Svs politikk og ledelse ved første anledning. 
En slik venstredreiing i SV bør de øvrige ven
strekreftene søke å medvirke til. Det er grunn
leggende uriktig å håpe på at en høyredriing 
der vil føre til at store masser da strømmer til 
det ytre venstre, til RV og NKP. For marxister 
er det viktig å argumentere og påvirke til økt 
klassebevissthet i hele arbeiderklassen og sli~ 
motvirke en generell driing mot høyre. NKP og 
RV har defor et spesielt ansvar og bør også se 
nøyere på sin ofte sekteriske praksis. Den gjen
sidige meistenksomheten mellom de kommu
nistiske retningene sitter dypt inne, men etter 
at «fyrtårnene»på begge sider er blåst ned, har 
jo egentlig ingen særlig grunn til å hovere. 

Selv om NKP på sitt siste landstyremøte 
vedtok å klarere egne lister i alle fylker, var 
dette en sikring i fall et prinsipielt ønske om en 
bred anti-EU-liste ikke skulle bli aktuelt. Etter 
erfaringene fra valgsamarbeidet mellom RV og 
NKP i Østfold i fjor, finner jeg det fornuftig at 
dette utvides i landsmålestokk for kommende 
stortingsvalg og at det søkes utvidet til å om
fa tte SV og andre radikale krefter. Samarbeidet 
bør imidlertid ikke begrense seg til valgene. Ik
ke minst den faglige kampen og oppfølginga 
av Lund-rapporten krever et samarbeid. Etter 
det knirkefrie samarbeidet mellom RV og NKP 
i Østfold, ble jeg noe frus trert over et innlegg 
av 0. B. Berg i Opprør i juninummeret hvor 
han gjentok de gamle fornærmelsene fmot 
NKP. Som en som ikke lar meg «hundse", klad
det jeg et kraftig tilsvar. Etter nærmere etter
tanke skriver jeg så dette i stedet, og håper det 
kan utløse en debatt og resultere i en venstre
front som og kan bli iteressant for de sosialis
tisk innstilte i Arbeiderpartiet. 

Age Fjeld 

Om å lure seg selv 

RVs landsstyrevedtak om det kommende 
landsmøtet i februar 1997 er deprimerende les
ning på det følgende avsnittet: "Det legges fra 
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landsstyret ikke opp til store og grunnleggende 
endringer hverken i prinsipprogrammet - eller 
i arbeidsprogrammet. " 

Da daværende RV-formann Aksel Nærstad 
14. september 1992 begynte å skrive at RV var 
et parti, spurte jeg i Klassekampen 28. septem
ber 1992 når partikongressen fant sted og ba 
om-som RV-medlem-om å få tilsendt par
tiprogram og vedtekter. Det kom naturligvis 
ikke noe svar på disse spørsmålene. 
Nå når Marte Brekke Michelet, ny RU-leder, si
er til Opprør at "Det er få i RU som ser RV som 
sin politiske organisasjon. RV veit ikke hva det 
er", så er dette naturligvis resultatet av en orga
nisk prosess av permanent lurendreieri. De 
gamle mao-stalinistenes taktikkeri er så lur at 
det de oppnår er bare å lure seg selv. 

I historien kan en ikke operere med tvety
dighet og en rekke motsatte begreper: Valgalli
anse og Parti på samme tid. Uklarheter i revo
lusjonær politikk er en oppskrift for sammen
brudd, mens kla_rhet er alle tings motor. Eller 
som Marx bemerker i Manifestet: "Kommunis
tene behøver ikke å hemmeligholde sine me
ninger og sine hensikter." 

Den historiske utfordringen som nå RV står 
overfor på det kommende landsmøtet er defi
nitivt å bestemme seg for om RV skal være et 
parti eller en valgallianse. Velger man det før
ste må man nødvendigvis redegjøre for hva 
partiet anser som sine historiske og teoretiske 
røtter og hva man anser som modent for skrap
haugen. Til dette kreves et fullstendig nytt pro
gram med heftige debatter og moderne tenking 
- ikke babling av klisjeer. 

Velger man å gjøre seg selv til en valgallian
se ved å fjerne formuleringen om det "marxis
tistiske partiet", så kan man i større grad leve 
med et program løst og omtrentlig skrevet; et 
program som er spiselig for grønne, stalinister 
og trotskister, maoister og feminister. 

Det kan godt være at RV framstår som en 
langt mer ærlig politisk organisasjon om man 
programfester at det er en "valgallianse" med 
mangetydig "venstrepolitikk". Jeg personlig er 
ikke noe for det siste, men det er - kjære ka
merater - langt mer redelig ennå leke "mar
xistisk parti" som har en slik besatt uvilje mot å 
utvikle det marxistiske programmet uten vilket 
aldri noen revolusjon vil finne sted. Godt 
landsmøte. 

Jan Hårstad 

Jo Ryste og praksis 
I to innlegg (9 /95 og 1 /96) har JR i ulike varian
ter hevdet at Jan Hårstad kommer med en ahis
torisk analyse av forholdet mellom Stalin og 
Trotskij. JR skriver: "Marxisters styrke er at vi 
klarer å vurdere ting ut i fra de faktiske konkrete for
holdene, og ikke ut i fra hvordan vi synes forholdene 
burde ha vært. Det er helt i orden å være mot angre
pene på POUM og CNT under den spanske borger
krigen, men da må en også innrømme at det var bor
gerkrig og at POUM og CNT angrep det spanske 
kommunistpartiet. " Hverken jeg eller Hårstad 
har noe problem med å "innrømme" at det var 
borgerkrig. Men på hvilken måte angrep 
POUM og CNT det spanske kommunistparti
et? Dette "angrepet" var en politisk kritikk av 
det spanske kommunistpartiets linje. Hoved
punktene i POUMs kritikk var: 
• Den spanske revolusjonen er også en sosial 
revolusjon, i likhet med Oktoberrevolusjonen. 
Uten at bøndene får jord, u ten at arbeiderklas
sen får egne maktorganer vil det ikke være mu
lig å vinne borgerkrigen. 
• Uten jordreform - små muligheter for å dri
ve guerillakrig, man blir henvist til tradisjonell 
krigføring - og der er Franco, Hitler og Musso
lini overlegne. Uten at en støtter og bygger de 
tilløpene til arbeidermaktorganer, til arbeider
styre av bedriftene vil en ikke utløse de arbei
dende massenes skaperkraft. 
• Fordømmelse av Moskvaprosessene som 
pågikk på denne tida, kritikk av undertrykkel
sen i Sovjet generelt. 
• Kritikk av Sovjetunionens manglende/dår
lige våpenstøtte til den spanske republikken. 
Sovjet var forsiktig med våpensendingene til 
Spania pga. hensynet til England og Frankrike. 
Da Sovjet endelig sendte våpen tok de seg me
get godt betalt - i gullbarrer fra den spanske na
sjonalbanken. 

Stalins linje var hele tida å holde den span
ske borgerkrigen innafor en borgerligdemo
kratisk ramme slik at det spanske, franske og 
engelske borgerskapet ikke skulle bli "skremt". 

(Dette var en helt feilaktig strategi, som enhver 
kommunist bør vite var borgerskapet i alle 
land var mye _mer redd for den spanske revolu
sjonen enn for Franco!!). Dette førte til at det 
spanske kommunistpartiet fungerte som en 
bremsekloss på massenes initiativ og skaper
kraft. De spanske kommunistene ble alliert 
med liberale borgerlige krefter, med den kon
servative og reformistiske fløyen innenfor fag
bevegelsen(e) og sosialistpartiet. De gikk det 
republikanske borgerskapets ærend å oppløse 
de frivillige jorbrukskollektivene. De avviklet 
alle former for arbeidermakt. De avvæpnet ar
beiderklassen til fordel for den borgelige arme
en. Det førte til skarp kritikk fra CNT, FAI, 
POUM og trotskistene i Spania. Det førte ikke 
minst til spontan motstand fra arbeiderklassen, 
som ikke hadde gjort opprør i juli 1936 for på
nytt å bli underlagt en borgerlig stat. Opprøret 
i Barcelona ble utløst av en provokasjon fra den 
borgerlige, republikanske regjeringa. 

Det mørkeste kapittelet i det spanske kom
munistpartiet$ historie var delaktigheten i 
GPUs likvidering av framtredende revolusjo
nære, den mest kjente var POUMs leder An
dres Nin. Beskyldningene mot "trotsksistene" 
(POUM var f.eks ikke trotskister, de var ue
ninge med Trotskij/trotskistene på flere vikti
ge punkter) begynte lenge før hendelsene i Bar
celona i mai 1937. I november 1936 vedtok den 
Komintern at "den kontrarevolusjonære trot
skismen, er blitt en forbundsfelle og direkte 
agentur for det fascistiske borgerskapet." I de
sember 1936 gikk inn Komintern inn for linja 
med "en fullstendig og endelig knusing av 
trotskismen i Spania" . Dette handler ikke om 
"innrømme" at det var borgerkrig, og at det 
noen "angrep" det spanske kommunistpartiet. 
Det handler om å ta stilling til klassekreftene, 
til de polistiske linjene. På den ene sida 
POUM/mange anarkister og trotskistene som 
kjempet arbeidernes og bøndenes interesser. 
På den andre sida stalinistene som underord
net den revolusjonære kampen Stalins diplo
matiske spill. Det finnes en omfattende og de
taljert litteratur om Stalins kontrarevolusjonæ
re politikk i Spania. Det finnes romaner som 
George Orwells "H yllest til Katalonia". Forhå
pentligvis fikk RV'ere flest med seg Ken Lo
achs film "Land og frihet". Den kanskje aller 
mest gripende beretninga er fra Jesus Herna
dez, den ene av kommunistpartiets to repre
sentanter i folkefrontsregjeringa. Hans memoa
rer finnes dessverre bare på fransk. Men titte
len sier alt: "Det store forræderiet" (La grande 
trahison) . En annen god analyse er skrevet av 
en tidligere framtredende spansk kommunist, 
Fernando Claudin. Claudin ble var ledende i 
ungdomsforbundet og PCE fra 1933 til 1963. 
Han er ikke er trotskist. Hans bok "Krisen i den 
internasjonale kommmunistiske bevegelsen" 
er en nesten uhyggelig veldokumentert, enga
sjert og velskrevet bok. Siden du legger så stor 
vekt på konkret analyse Jo, les Claudins kapit
tel om den spanske borgerkrigen, og svar på 
spørsmålet: Hvem representerte arbeidernes 
og bøndenes interesser, POUM, CNT, FAI? El
ler Stalin og det spanske kommunistpartiet? 

I "Hårstad og praksis" skriver JR: "Jeg er der
for ikke på noen måte overbevist om at jeg er en vil
ledet stalinist som ikke har forstått noen ting. Jeg vil 
holde fast på at Stalin og Trotskij var i en hard par
tikamp som førte til mange grusomheter, bl. a. dra
pet på Trotskij. Hvor slem Stalin var, er det skrevet 
hauger og lass av "objektive" bøker om. Selv om det 
er skrevet færre bøker om Trotskij har jeg ikke hørt 
noe fra revolusjonære som skulle til/si at Trotskij 
var så fryktelig mye bedre. " Jasså - så du har ikke 
hørt noe fra "revolusjonære" at Trotskij var så 
fryktelig mye bedre. Men hvem er revolusjo
nære? Er ikke jeg revolusjonær? Er ikke AMG 
og IS revolusjonære? Hvem er det du regner 
som revolusjonære? Hvis du ser deg om i ver
den vil du se at mesteparten av venstresida i 
verden regner Trotskij som marxist, og Stalin 
som en diktator. Mye mer brutal enn Krutsjov, 
Castro, Tito. De kommunistpartiene som var 
knyttet til Stalin og Mao har uten unntak gått 
gjennom alvorlige kriser - nettopp pga. av sitt 
forsvar av Stalin og Mao. Men uansatt hva uli
ke selv-erklærte revolusjonære måtte mene: 
det avgjørende er hva slags klasse messige in
teresser somkom til uttrykk i kampen mellom 
Trotskij og Stalin? Var det en kamp innafor det 
framvoksende byråkratiet? Var det en kamp 
mellom arbeiderklassen og det nye framvok
sende byråkratiet? På den ene sida har vi Sta
lins nesten ufattelige forbrytelser mot Sovjet
folket og sosialismen. På den andre sida Trot-

OPPRØR 6• 96 

skijs uttrettelige kamp mot løgnene, mot 
tvangskollektiviseringa, mot fjerninga av ret
ten til fri abort, mot den katastrofale "sosialfas
cisme" linja i Tyskland, mot den katastrofale 
opportunismen i Spania, mot Hitler-Stalin pak
ten, kamp mot kneblina av kunsten i den sosia
listiske realismens navn. Kort sagt en konse
kvent (sjølsagt ikke feilfri) kamp for arbeider
klassens interesser på alle områder. Vil du be
stride at Trotskij representerte arbeiderklassen 
og Stalin det herskende byråkratiet? Da m'å du 
komme med en konkret, klassemessig analyse 
av Trotskij . 

Anders Ekeland 

Skal RV skifte navn? 
Landsstyret har i sitt vedtak om landsmøtebe
vegelsen, gått inn for å reise diskusjonen om 
navneendring. Jeg er av de som ønsker at RV 
skal skifte navn. Hvorfor? 

Hovedgrunnen min for navneskifte er å få 
bort «valg»i partinavnet. Selv om RV etterhvert 
er etablert i folks bevissthet som et sjølstendig 
parti, hefter det allikevel for mye av valgfront 
for det kommunistiske partiet i navnet. Vi dri
ver med mer enn bare det parlamentariske ar
beidet, vi er et allsidig parti, vi er et sjølstendig 
parti, og ikke en valgorganisasjon for noen an
dre. I tillegg er vi organisert mange steder uten 
å sitte i kommunestyrer - disse lagene driver 
med alt annet nå enn «valg». Vi vil også bygge 
ut organisasjonen - ikke bare for å stille liste i 
flere kommuner ved neste valg, men for å drive 
et allsidig revolusjonært arbeid. En kan tenke 
seg at ordet «valg»handler om noe annet, om 
hvilke valg vi gjør i alle sammenhenger. Det 
blir noe spissfindig - å kalle et parti for Rødt 
Valg blir for meg noe søkt. 

Det ble fattet en viktig presedens i Justisde
partementet når det gjelder partinavn, fra det 
tidspunktet navneendringen til rasistene på yt
terste høyre fløy fikk godkjent Hvit Valgallian
se. Protester fra flere andre partier på førs t og 
fremst det rasististiske navnet, men også på 
navnelikheten m ed Rød Valgallianse, ble ikke 
tatt til følge. 

Det er trolig at Rød Valgallianse vil få god
kjent en nevneendring til f.eks Rødt Venstre
parti. Det naturlige hadde vært å skifte navn til 
Rødt Venstreparti. Jeg registrerer imidlertid en 
viss skepsis og motstand i enkelte RV-miljøer 
mot å skifte navn. Noen av disse syns det er 
greit at det står «valg»i partinavnet. Tanken 
har slått meg at kanskje skyldes det at en ikke 
ønsker for mange organisasjoner på venstresi
da som framstår som formelle partier? Noen 
reagerer også på å skifte navn til Venstreparti -
det smaker for mye av SV. 

Alle partier er allianser mellom ulike ret
ninger. Vis meg et parti i Norge idag som er en
hetlig - det finnes ikke. Uten ulike tendenser, 
uten meningsbryting og debatt innad i et parti, 
stivner det. RV har gått et skritt lenger og god
tar organiserte fraksjoner. RV har programfes
tet at det skal være et samlende parti for alle re
volusjonære i Norge. Jeg mener at partiprosjek
tet RV på den måten er et helt riktig alternativ i 
den tida vi lever i. Med en kapitalisme som 
kveler denne kloden, tjener det bare borgerska
pet å lage egne partiprosjekt av alle grenene på 
det marxistiske treet. Mer enn noen gang hand
ler det om å samle de revolusjonære, sosialister 
og kommunister for å utvikle et parti med en 
fornya sosialismevisjon, med en allsidig prak
sis og med forankring i arbeiderklassen. Og når 
nye grupper oppstår eller bryter ut av etablerte 
politiske miljøer, er alliansen åpen for dem. 

Derfor syns jeg det er riktig at Rød Valgalli
anse skifter navn til Rød Venstreallianse. Ikke 
den store forandringen, men viktig nok for oss 
som ønsker «valg»vekk - og en viktig signalef
fekt ut i landet fra landsmøtet. RV er mer enn 
noen folkevalgte representanter - det er ditt 
redskap for å forandre verden! 

Finn Olav Rolijordet 

Korstoget mot NKP 
Ove Bengt Berg skrev 2 august en artikkel i KK 
om NKP 1940 - holder ikke, hvor partiet døm
mes ned og ut. Nå har jo Ove Bengtr Berg sagt 
opp sin stilling som ansvarlig redaktør av Opp
rør pr 1/ 7, men før dette rakk han også o skrive 
en artikkel i Opprør (5 / 96) hvor NKP beskyl
des for å være styrt fra Moskva og et satelitt-
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RU aksjonerer for gratis 
lærebøker til alle elever! 
19. august tok Rød Ungdom 
aksjonister seg inn i bok
handlere i både Oslo og 
Drammen. Skolebøkene fikk 
ny pris- kr. o,- som en pro
test imot angrepet på retten 
til gratis utdanning. 
Rød Ungdom kjører denne 
høsten en landsomfattende 
skolestartsklampanje med 
hovedkrav om gratis lære
bøker til alle elever. 

Martin 17 år, aksjonist i Oslo rød 
Ungdom var med å aksjonere på 
Norli bokhansdel i Oslo · 

- Vi har oppdaga en feil i dagens 
utdanningssystem. I Norge skal vi 
ha lik rett til gratis utdanning. Med 
prisene på lærebøker i dag, hvor ele
ver må betale opptill 10.000 kr. for 
bøker og utstyr, blir retten til utdan
ning et spørsmål om hvor mange 
penger du har. Rød Ungdom vil rette 
opp den feilen og sette riktige priser 
på lærebøkene. Riktig pris er O kro
ner. For arbeidsfolk er 5000- 10.000 
mange penger å punge ut med hvert 
år til skolestart. Du kan ikke la være 
å kjøpe lærebøker. Lærerene gir deg 
annmerkning allerede etter tre dager 
viss du ikke stiller med bøker. 

Jostein fra Drammen Rød Ung
dom 

- Aksjonen fikk kjempe bra re
spons fra ungdommer. Etterhvert 

gikk de butikk ansatte rundt med 
klistremerkene våre hvor det sto 
«Lik rett til utdanning- gratis lærebø
ker». Vi fikk dekning fra TV Bus
keurd, Lokalavis og nærradio. Vi 
klarte å vise dem som skulle kjøpe 
bøker at ikke bare prisen på bøkene, 
men og hele utdanningssystemet 
hadde en feil. 

Følg opp kravet! 
Kravet om gratis lærebøker til alle 
elever m å føres på flere steder enn 
skolene og bokhandlene. Det er fyl
kespolitikerne som administrerer 
den vidregående utdanninga i fylket. 

Der hvor RV har fylkesrepresen
tanter må de stille kravet om gratis 
lærebøker til alle elever. Spørsmålet 
om staten og fylkene har råa til gratis 

lærebøker er et spørsmål om priori
tering. Vi veit om milliardene som 
står og samler støv i form av ameri
kanske statsobligasjoner. Den norske 
staten har vist seg villig til å satse 
milliarder på innvesteringer i Nige
ria. At lærebøkene i hyllene i dag 
koster penger er et resultat av poli
tisk prioritering. Vår oppgave er å 
vise at det finnes alternativer til mi
nister Sandals politikk. 

Ingen illusjoner 
Ingen har illusjoner om at kravet vin
ner fram, at bokbransjen sier fra seg 
million inntekter eller at fylkespoliti
kerne kollektivt blir angrepet av for
nuft. Poenget er å vise elevene som 
betaler prisen at fylkestinget er in
kompetente ·til å løse deres proble-

parti for sovjet, etc, etc. 
Det er naturligvis mye korrekt i dette, men 

for RVs politiske utcvikling er dette lite frukt
bart da et slikt aggressivt utfall dekker over det 
problem at RVs åndelige far, AKP ikke sto noe 
særlig tilbake i bindingen til Peking og Kinas 
Stalin; Mao. En har her å gjøre med to «kommu
nistpartier»som begge hadde bindinger til hver 
sitt stalinistiske nomenklatur: ett i Kina og ett i 
Sovjet. 

Kjøp Rød Ungdoms støttetier 

Det er da også typisk for situasjonen at etter 
at disse byråkratiene ramlet sammen, så ramlet 
både NKP og AKP fryktelig sammen. En enorm 
mengde tidligere kjente AKPere driver ikke po
litikk lenger, er totalt forsvunnet fra klassekam
pens terreng. 

Jeg har ikke det minste imot at det rettes den 
hardeste kritikk mot NKPs historie og tenk
ning. Det som for meg imidlertid blir galt blir 
om disse velkjente formuleringene om NKPs 
servilitet blir brukt til å dekke over det faktum 
at AKP ikke var mindre servile. Og det er her 
problemet ligger for RV: hvordan frigjøre seg 
fra maoisme og stalinisme og skape noe nytt in
nen analyser , tenkning og politikk. 

Det er sikkert mange litt eldre RVere som vil 
føle dette som smertelig, men RV har ikke noen 
annen vei framover enn å ta et seriøst oppgjør 
med sitt eget ideologiske opphav, maoismen og 
AKP. 

Jan Hårstad 

Rød ungdoms støttetiere 
er klare. RV har lovet å 
sørge for kjøp for 100 00 
kroner. 

- Hva skal RU med så mye penger? 
- Rød Ungdom skal bruke 

penga til kampfond. Dvs. enten 
til egenkapital eller til produk
sjon av f.eks. matriell. Målet er å 
gjøre Rød Ungdom mer økono
misk uavhengig. Rød Ungdom 
trenger et kampfond som er bygd 
på politisk aktivitet, og ikke over
føringer fra hverken stat eller mo
derorganisasjoner. Det koster å 
drive en ungdomsorganisasjon. 
Et slikt kampfond vil gi oss mer å 
gå på og en mer uavhengig stil
ling. 
- Har dere ikke betalende medlem
mer? 

- Jo, Rød Ungdom har beta
lende medlemmer, men konti
gent og andre inntekter går til 
den daglige drifta av Rød Ung
dom. Vi trenger å legge opp re-

server for framtida. 
- Hva kan RV forvente d fd igjen for 
en slik gave? 

- Hva vil RV sitte igjen med? I 
seg sjøl er det en egenverdi i å 
mobilisere den revolusjonære be
vegelsen til å drive framtidsretta 
økonomiarbeid. Jeg tror at gevin
sten i å samle RV, AKP og RU til 
en felles innsats er kasnkje større 
en det innsamla beløpet. Bevegel
sen har gode tradisjoner med å 
gjøre økonomiarbeid til politisk 
arbeid. 

Å styrke Rød Ungdoms 
kampfond er og en investering i 
framtida . Skal vi bygge den revo
lusjonære bevegelsen framover 
er Rød Ungdom helt avgjørende. 
Derfor blir det også helt avgjø
rende hva slags Rød Ungdom 
som bygges. Skal det være en or
ganisasjon som bygger økonomi
en på munn til hånd prinsippet, 
eller skal bevegelsen stå på en 
økonomisk grunn som er sikra 
gjennom politisk arbeid? Det kan 
RV få svare på gjennom arbeidet 

mer, samtidig som Rød Ungdom og 
Rød Valgallianse står på en fornuftig 
politikk for norske elever. 

Skolepolitikk 
Hva som skjer av endringer i den 
norske skolen griper direkte inn i 
hverdagen til norsk ungdom. Kam
pen for lærlingeplasser og gratis læ
rebøker blir en interessekamp. Skola 
blir en veldig viktig del av referanse
ramma til ungdom. Viss vi som be
vegelse klarer å melde noe innafor 
den ramma vil det anngå norsk sko
leungdom. Elevrådsarbeid er ikke 
bare et arbeid imot skolereformer, 
men og et viktig arbeid for interesse
ne til norsk ungdom. 

Av Harald A. Selvær 

med økonomikampanja til Rød 
Ungdom. 

Rød Ungdom har mye aktivi
tet. Vi aksjonerer for gratis lære
bøker og imot Hennes & Mauritz 
reklamer. Evnen til å gjennomfø
re aksjoner henger sammen med 
hvordan økonomien til Rød Ung
dom ser ut. Det er den avtalen vi 
kan inngå med RVs medlemmer. 
Jo flere støttetiere de kjøper- jo 
mere kommer vi til å plaga sta ten 
og kapitalen i Kongeriket Norge! 
- Hva forventer RU at RV skal gjø
re? 
- Vi forventer at RV-lagene tar en 
runde blant medlemmene og får 
dem til å kjøpe for 100 til 500 kr, 
så mange som mulig. Så videre
selges disse av RVs medlemmer 
etter eget ønske. Men det haster 
for lagene å få bestilt og samlet 
inn penger. Bestilling sendes RV
kontoret, helst på postgiro 

RED 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98 90 55. 

Fra Stortingsgruppa, kopihefter: 
. ......... stk. Ny retning fo r et selvstendig Norge. Gratis 

.......... stk. Sardinisering i skolen? Nei takk! 

....... ... stk. Skolen er ikke moden for 6-åringene! 

Hefter: 
.......... stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. Nytt opplag. 
.......... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram. 

Arbeidshefte, trykt. Av Jørn Magdahl. 
.......... stk. Blod, svette og tårer. 

RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., trykt. 
Red. Finn Olav Rolijordet. 

.......... stk. Energilandet Norge og den fattige verden. 
RV-studiehefte (SNV), 58 s., trykt. 
Av Knut Henning Thygesen. 

Pris: 
kr 30,
kr 20,-

kr 30,-

kr 40,-

.......... stk. Oppløsningen av Jugoslavia - kampen om Bosnia-Herzegovina. 
RV-studiehefte, 48 s., trykt. 
Av Peder Martin Lysestøl. 

.......... stk. RV krever 6-timers dag nå! 
RV-hefte, 26 s., trykt. Av Nina Aakernes og Rune Soma. 

.......... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting 
- to år på Stortinget. 
RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad. 

.......... stk. Eritrea -miljø og utvikling 
RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., trykt. 
Av Sigurd Jorde. 

kr 40,
kr 20,-

kr 50,-

kr 20,-

.......... stk. Fortsatt kamp mot EU! Nei til den utvida EØS-avtalen! kr 30,
RV-hefte, 58 sider, trykt. Av Solveig Aamdal. 
NB! Nytt pr mai. 

.......... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. 
RV-debatthefte, 64 s., trykt. Av Jørn Magdahl. 
NB! Nytt pr juni.. kr 40,-

RVs merknad til statsbudsjettet 1995. 
.......... stk. Det er ikke penger det står på. Gratis 

RVs forslag til statsbudsjettet 1996. 
. ......... stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 

RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996. 
. ......... stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996. 
.......... stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. Gratis 

RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996 

Løpesedler: 
. ......... stk. Med folk mot makta. kr 1,-

Generell verveløpeseddel med giro for innmelding. Ny pr juni 96. 
.......... stk. Viktige punkter i RVs politikk. kr 1,-
··········stk. Det er verre enn du trur. Om EØS. 

(I .mai-løpeseddelen, noen igjen.) Gratis 
.......... stk. Hvorfor står tusenvis av elever uten lærlingeplass? kr 0,50 

Til RV/RUs skolestartkampanje. 

Plakater: 
. ......... stk. Med folk mot makta. 
.......... stk. Nei til reform 97 . 
.......... stk. RVs sikkerhetspolitiske forankring ligger fast. 

Klistremerker: 
Utsett reform 97 - med 4 ulike tilleggstekster: 
.......... stk. Ingen 6-åringer inn før alt er klart. 
.......... stk. Unger er ikke burhøns. 

kr 3,-
kr 2,-
kr 10,-

kr 2,-

"Jeg vil se mappa mi": 
. ......... stk. Løpeseddel om RVs lovforslag om innsyn. 
.......... stk. Postkort, ferdig til innsending. 
. ......... stk. Brevmal, krav til justisministeren. 
.......... stk. College-genser, grå. Angi størrelse: __ 
. ......... stk. T-skjorte, svart. Angi størrelse: __ 

Materiellista er ajourført: 20.8.96 . 

Bestillinga sendes til: 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Poststed 

kr I.
kr 2,

Gratis 
kr 150,
kr 75,-
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