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Varemerke "Avsløringer" 
Jeg var innom bokhandleren ved påsketider for en del år 
siden. På disken lå det bunker med Erling Folkvords "Rapport 
fra Rotereiret". De ble solgt som varme hvetebrød sammen 
med påskekrim'en. Det var alle avsløringene i Oslo som gjor
de Erling kjent, og som sørga for at RV fikk sin første stor
tingsrepresentant. 

Nå virker det som vi igjen er inne i en ny runde med avslør
inger knytta til Lund-kommisjonen. Arbeiderpartiets maktspill 
blir avdekka. Blir vi overraska? Nei! Blir folk rundt oss over
raska? Nei, jeg tror heller ikke det. Kanskje litt. Det blir mer 
en konstatering av at det er så ille som.man aner. Det heller 
bare mer bensin på bålet "politikerforakt". -

En av sidene med varemerket "Avsløringer" er at de~ bygger 
opp under ideen om at politikere som oss trengs for å få fram 
grumset. Det endrer på lite i hverdagen til folk. Den rollen vi i 
tillegg har vist, er at vi tar opp folks særsaker. Vi tar de sakene 
ingen andre politikere gidder å ta. Vi gjør tjenester for folk 
ved å tørre åta opp de upopulære sakene. I noen tilfeller kan 
vi til og med ordne opp for folk. 

Det forandrer heller ikke verden. 

"Dere har jo blitt akkurat som alle de andre politikerne!" 
"Hva har skjedd med Erling Folkvord etter han kom på 
Stortinget, ser jo aldri noe mer t il ham!" eller "Har dere gjemt 
dere bort i den vanlige tralten på Stortinget?" er utsagn jeg 
stadig møter. 

Kanskje er det noe i de utsagnene, men vi har også brukt 
Tinget som møtested og inspirasjonskilde for folk som ønsker 
å slåss for 6-timersdagen, mot Reform -97, mot Arbeidsretts
rådets forslag til ny arbeidstvistlov, for forsvar av velferds
staten generelt og enslige mødres levekår spesielt. Dette er 
alle saker og kamper som betyr mye for mange, men hvor vår 
rolle i liten grad er kjent. 

Vi har fått noen små snøballer til å rulle. Men åssen har vi fulgt 
opp? Åssen har vi jobbet sammen med folk? Åssen har vi fått 
fram politikken vår i den faktiske dagskampen? Hvor mange 
flere aktive medlemmer har vi fått de siste fire åra? 

Avsløringer har vært varemerket til mange RV-ere og Erling 
Folkvord spesielt. Dette er et kort vi skal bruke for alt det er 
verdt i valgkampen. Avsløringene kan lære oss mye om makta. 
Men skal vi utfordre makta, trenger vi enda mer enn kunnskap 
om råttenskapen. 

Den utfordringa går til landsmøtet, RVs nye ledelse, alle 
valgkampaktivistene og eventuelt de kommende stortings
representantene! 

For vi skal ha folk på Tinget, ikke sant? 

Mai Gythfeldt 
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Magdahl mønstrer av 
Skippersønnen fra Nøtterøy 

mønstrer av som RV-leder. 

Opprør har intervjuet ham 

ved landgangen. 

Er det viktig for RV å være representert på 
Stortinget? 

For å kunne stå fram som et rikspolitisk 
alternativ er det veldig viktig. RV har 
lenge hatt styrke lokalt jeg er redd RV 
kan utvikle seg til radikale bygdelister 
viss vi faller ut av Stortinget. 

En ting er hvorfor det er viktig for RV 
sjøl.Hvorfor er det viktig for folk flest? 

Jeg tror RVs stortingsplass har vært 
viktig for mange som er fremmede for 
beslutningsprosessene. De har nå fått 
en kanal. Dette gjelder grupper RV har 
vært talsmann for i Stortinget som tat
ere, lobotomerte, sosialklienter osv, 
men også mange fagforeninger har sett 
at RV på Stortinget kan være nyttig for 
dem. 

I den siste tida har vi også sett at mange 
kommer med opplysninger til RV om 
korrupsjons- og avlyttingssaker. Folk 
vet at de kan stole på RV. Vi er i ferd 
med å gjenvinne vårt rykte som avslør
ingspartiet. 

Hvordan ser du på mulighetene for gjen
valg? 

Det er gode muligheter. Men det er en 
sak som er undervurdert: I 1993 når 
Erling Folkvord ble valgt så var det som 
korrupsjonsjegeren. I de årene han har 
vært på Stortinget har han arbeidet 
over et svært felt . Det er ikke lenger 
bare ett stikkord som dekker. Dette er 
det viktig å sammenfatte i fire - fem 
stikkord. 

RVs aktivitet er ofte bygd opp rundt 
kommunestyregrupper. De stedene vi ikke 
er representert faller aktiviteten. Betyr ikke 
det at vi har degenerert til et parlamentarisk 
parti? 

Blant unge folk er betydninga av RVs 
parlamentarisk arbeid undervurdert. 
Vi er ikke et parlamentarisk parti på 
linje med andre: RV i parlamentariske 
organer må målbære folks interesser. 

Det paramentariske arbeidet i kom
munestyrene har opprettholdt infra
strukturen vår. Det har tvunget oss til å 
gjøre noe. Folk har krevd at vi har gjort 
noe med de sakene vi har jobba med. 
Det dummeste vi kan gjøre er å slippe 
dette. Dette er det sterkeste beinet vårt. 
Vi går ut med de opplysningene vi får i 
det parlamentariske arbeidet til folk o 
gfolkelige oranisasjoner sånn at de kan 
bruke dette i kampen. 

Jørn Magdahl 

Hva slags råd vil du gi til den nye ledelsen? 

Det er to ting som er viktig. Det ene er 
få til et mer sjølstendig organisatorisk 
og politisk liv. Det andre er å rette seg 
mer mot ungdommen og den tapte 
generasjonen i begynnelsen av 30-årene 
som snuste på oss i tredje gym, men 
som flytta for å ta utdanning og mista 
kontakten. At RV er samfunnsrefsende 
og samfunnskritiske appellerer til 
ungdommen. Her i Tønsberg hadde vi 
et studiemøte på det antirasistiske 
manifestet hvor vi verva fem ung
dommer til RV. 

Hvordan vil du vurdere forholdet mellom 
RVogAKP? 

I forhold til situasjonen for to år siden 
har forholdet mellom RV og AKP gått 
seg til. De fleste steder jobber AKP og 
RV fornuftig i samme retning, men det 
er en ressursøding med parallelle struk
turer. 

Så det kommer til ·å bli en kamp om Rød 
Ungdoms sjeler? 

Rød Ungdom er viktig, men det finnes 
også andre ungdomsgrupper. Min mo
dell er at i RV skal det være plass til for
skjellige typer mennesker. Vi trenger 
både de heldøgnsrevolusjonære som 
jobber dag ut og dag inn, og som er helt 
avhengige av politiske diskusjoner, 
men også medlemmer som bare er med 
for å støtte. Problemet i RV nå er at 
sjiktet med aktivister er for tynt. Vi 
trenger en ny kjerne, større brede. 
Ellers kommer det til å skje en 
forgubbing, og RV kommer langsomt 
ti) å gli over til å bli et nytt SV. Derfor er 
det viktig å legge mer vekt på å lære 
politikk, politisk skolering. 

Men har ikke RV blitt mindre og mindre, og 
mer og mer toppstyrt? Målet nå for om vi 
lykkes er hvordan vi kommer ut i media. 
Det blir færre og færre medlemmer. Større 

.--~,, 

og større del av organisasjonen blir 
statsfinan siert, en helt parallell utvikling 
med det som skjer i andre partier. 

Først så vil jeg avvise at RV blir mindre. 
Det som er riktig å si er at RV har 
stagnert. Vi hadde 1430 medlemmer i 
1996. Dette er det samme som for to år 
siden. Men RV har et stort apparat i 
forhold til kroppen. Vi er farlig 
avhengig av statsstøtte, og dette er 
urovekkende. Men det finnes en del 
idealistiske forestillinger omkring på 
mulighetene for å skjære ned det 
sentral apparatet. 

Det som er utfordringa er å bruke 
apparatet som motvekt mot oppløsn
ings- og "aldrings"tendensene.Vi må 
kunne bruke det sentrale apparatet 
strategisk, til å trekke til oss nye 
aktivister. 

At alle partier blir mer og mer apparat 
og mindre og mindre medlemmer er 
ikke noen unnskyldning for oss. Vi 
tenker ikke som Erik Solheim at med
lemmer bare er en utgift, og at vi kan 
blåse i dem. RV er helt avhengig av 
medlemmene. Vi er fortsatt avhengige 
av folk som kan dele ut løpeseddel 
organisere aksjoner og propagandere 
munn til munn. 

I forberedelsene til landsmøtet har du lagt 
veldig stor vekt på det antirasistiske 
manifestet. Hvorfor er det viktig? 

Som et politisk menneske er det som 
plager meg mest at rasismen står så 
sterkt. Jeg har et sterkt moralsk engasje
ment for å skape en motvind mot dette. 
Manifestet er nyttig overfor ungdoms
bevegelsene. Det løser en del takt;ske 
problemer i den konkrete kampen. Det 
at vi har brukt så mye krefter på det 
viser at vi tar spørsmålet alvorlig. 

Du har foreslått at det opprettes et eget 
utvalg for teori, studier og utredning er det 
meningen at du skal lede det og bli en 
sjuende Jar i huset? 

Dette er ikke ferdig diskutert. I RV har 
det vært liten tradisjon med studier. Jeg 
har ikke de store ambisjonene om å snu 
situasjonen over natta, men RV trenger 
noen større diskusjoner for eksempel 
om maoismens erfaringer. Det er en 
også en del saker vi ikke rekker å sette 
oss ordentlig inn i, for eksempel 
"Grønn skattekommisjon" . Jeg kan 
godt tenke meg å lede et sånt arbeid. 
Men jeg vet ikke hva slags kapasitet jeg 
får når jeg skal tilbake i full jobb. 

Er det noe du ville ha gjort annerledes som 
RV-leder? 

Det måtte i tilfellet være å ha hatt mer 
trøkk i det daglige arbeidet, og det 
håper jeg at den nye ledelsen skal få til. 

Torgny Hasås 

laodsrnøtet 
RVs land;møtekvholdesL 

,.tidel1 14. -16, Jeb~a,f på F 
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• 
Rett på vi ne-sakl 

Jeg har bestemt meg. Jeg vil bli nestleder i RV på heltid. 
Nå må jeg lansere meg sjøl så det blir kjent! 

Hvem er Marit Danielsen? 
Allerede har hun fartstid i Kvinnefronten på 15 år. Bare det sier 
ganske mye. Det er sånn jeg første gang hørte om Marit - den 
uredde og spreke ungjenta som var med å dra igang Jentefronten i 
KF en gang tidlig på åttitallet. Jeg husker henne~ alltid med glim
tet i øyet (litt flørtete kanskje?) - som aktivist på Sogn yrkesskole 
der hun gikk på tømrerlinja. Det ble med det ene året på yrkes
skolen, så ett åJ i jobb som tømrer før hun begynte på Tiedemands 
tobakksfabrikk der hun fortsatt jobber. 

Tilbaketrukket? 
- Folk husker sikkert ikke meg lenger. Jeg har trukket meg litt til
bake etter at jeg fikk det første barnet for fem år siden. Jeg har bare 
tatt fagbrevet og vært aktiv lokalt i Furuset RV siden da. Vi har jo 
dratt igang aksjon mot IKEA's utbyggingsplaner og så har jeg 
vært vara for RV i bydelsutvalget. Ellers har jeg ikke hatt sentrale 
verv eller oppgaver. Likevel har det vel vært noe sånt som to 
møter i uka - jeg liker å ha en del baller i lufta. Jeg har jo hele tida 
også være knytta til det faglige nettverket. Denne tida litt u tenfor 
motsetninger og drakamper i RV har vært ålreit for meg. Jeg har 
kunnet betrakte drakampene litt fra utsiden. Det har vært lærerikt 
og har gjort at jeg har lyst til åta i et tak. Jeg er sikker på at RV har 
gode muligheter. Nå er jeg klar for å gjøre noe med dem! 

Dame med fagforeningserfaring 
- På Tiedemand begynte jeg som truckfører 1;,lant gutta. Etter e t år 
ble jeg valgt som sekretær i klubben. Det var jeg i to år før jeg 
overtok som fagforeningsleder. To års erfaring som leder fikk jeg 
med meg før jeg fikk det første barnet. Mange tror Tiedemand er 
en typisk kvinnearbeidsplass. Det er feil. Det er litt fl ere menn enn 
kvinner der. Men så er det jammen mange tøffe damer! Historisk 
sett h ar kvinnene alltid tjent litt høyere enn gjennomsnittet for 
kvinner i industrien og menn noe mindre enn gjennomsnittet sitt. 
På slutten av forrige århundre hadde kvinnene egne fagforen
inger; Kvinnelige Tobaksarbeideres Forening og Cigarleggernes 
Forening. To ganger i historia vår har det vært landsomfattende 
konflikt for at kvinner skal få samme lønn som menn, førs t i 1899 
og igjen i 1912. Sannsynligvis er disse kampene viktige grunner til 
a t kvinnene p å Tiedemand ligger såpass høyt sammenligna med 
andre. 

Kvinnene er ufaglærte 
- Idag er lønnsforskjellene p å hele 11 kroner timen 
mellom fagarbeider og ufaglærte, dvs at 
kjønnslønnsforskjellen også er på 11 kroner! Jeg 
var en av de første damene som tok fagbrevet. 
Det var ikke mye populært blant gutta. Møtte 
veldig mye motstand. Men nå kommer 
flere damer etter. Jeg sitter også i 
prøvenemnda i faget. Det betyr at jeg 
kommer en del rundt på for
skjellige arbeidsplasser i nærings
middelindustrien. Det syns 
jeg er spennende. 

Småbarnsmor i 
arbeidslivet 
- Jeg trodde vi små
barnsmødre hadde 
selvfølgelige rettig
heter. Det var et sjokk 
for meg å oppdage 
hvor mye motstand jeg 
møtte når jeg etter 6 måned
ers svangerskapspermisjon, kom 
tilbake på jobb. Jeg tok meg rett til 
en times ammepause hver dag. Det er 
ganske utrolig at jeg etter ti år i arbeidslivet 
skal bli tyna for at jeg "utnytter ordninga", 
som jeg fikk høre fra ledelsen. Og det bare fordi 
jeg hadde en time kortere arbeidstid hver dag! Hvor 

Marit Danielsen 
30 år 

samboer, 2 barn 
politisk aktivist 

halve livet, 
fagoperatør i 

næringsmiddel
industrien 

reell er denne re ttigheten for damer i industrien eller andre 
arbeidsplasser? Jeg fikk også høre at det var gæernt å komme 
ti lbake på jobb så tidlig. Lenger har vi altså ikke kommet! 

Dagens ideologi og Dagbladet 
- Jeg er så møkk lei alt dette med at du er din egen lykkes smed. 
Det er helt klasseløst og en privatisering av folks hverdagsprob
lemer. Dagbladet er rå på denne ideologien. Hver dag spyr de ut 
artikler om "din helse", "ditt liv" osv. Dette virker handlingslam
mende og sjølundertrykkende på folk. Det er liksom vår egen 
skyld dersom vi har dårlig helse, ikke er pene nok, ikke får jobb 
osv. Susan Faludi kaller dagens skjønnhetsideologi for kvinner 
for den nye omskjæringa av kvinner. Det er rein psykisk og fysisk 
terror mot kvinner! 

Samtid ig b lir vi jo påvirka av det, alt dette "lift up", "push up", 
"hold in" og "kjøp deg lykke" -jaget. Mange kvinner handler seg 
vekk fra frustrasjonene og hverdagsslitet. 

Felles drøm om framtida 
-Å bli småbarnsmor har gitt meg mye nytt krutt i kvinnekampen. 
Det vi ønsker er jo å leve et godt liv, få hverdagen til å gå opp. 6-
timersdagen handler om livet vi vil leve. Det handler om å få mer 
tid. Suget om å få en bedre hverdag gir oss overskudd til å slåss. 
Vi ser andre alternativer vi kan oppnå hvis vi gjør noe sammen. Vi 
må jobbe for å få en felles bevissthet om en bedre framtid. 

- Samtidig har vi fått til en del. Det er ikke mange år siden vi bare 
snakket om lavtlønte. Kvinnelønna har endelig gått inn som et be
grep. Vi har fått en felles bevissthet om kvinner og lønn. Å få opp 
kvinnelønna har fått mye oppmerksomhet i tariffoppgjørene i det 
siste. Det skaper forventninger blant damer. 

Kvinner på tvers . 
- Både i kampen for 6-timersdagen, kvinnelønna og velferds
staten ser vi det samme. Kvinner møtes på tvers av fagforeninger 
og forbund, skolerer seg og samordner kampen. Dette er bra og 
her må vi også jobbe! Vår oppgave blir å trekke kvinnebeviss
heten til bevissthet og kamp for et anderledes og mer kvinne
vennlig samfunn, nemlig sosialismen. 

Mere sosialisme-agitasjon 
- Angrepene på arbeidsfolk er harde, mange begynner å reagere. 
De økte klasseforskjellene fra mtrer tydeligere. Mange folk 
reagerer skarpt mot den fattigdommen som vokser. Egentlig er 
tida overmoden for mer opprør. Vi burde ha gode muligheter til å 
bygge RV og få oppslutning om en plattform for sosialisme. Idag 
er vi altfor lite flinke til å agi tere for sosialismen. Jeg syns de opp
gjøra vi har tatt om de historiske erfaringene med sosialismen, har 
vært bra. Men vi må utvikle vår argumentajon om framtida 
sammen med folk. 

Kvlnnelcampeft saltral 
- RV må få en mye skarpere profil ikke bare som arbeiderparti, 

men også som et kvinneparti . Vi har erfart at kvinners hver
dagsproblemer ikke kan få varige løsninger under kapitalis-

men. De sentrale kvinnP.kravene som 6-timersd ag, like
lønn, økonomisk selvstendighet og en sterk velferdsstat 

som sørger for fe llesopp gavene i forhold til barn, 
eldre syke osv., står i skarp motstrid til borge· 

skapets interesser og DNA-regjeringas og borg
erskapets felttog for å øke fortjenesten og 

dermed utbyttinga av arbeidsfolk. 

Hvordan vil du ta fatt for å få RV til 
å bli et kvinneparti? 

Vi har mange kvinneaktivister 
spredt over hele landet. Vi må 

begynne der det forrige 
kvinneutvalget stoppet. De 

arrangerte kvinnekonfer
anse og begynte å bygge 
et kvinnenettverk i lan
det. De hadde kommet 
godt igang med å reise 
6-timersdagskampen og 
var også med på å dra 
igang den første RV
konferansen for enefo
sørgere på Stortinget. Vi 

bør nå oppsummere dette 
arbeidet, finne u t hvor vi står 

og hvordan gå videre. For å øke kvinne
bevisf:>theten i partiet må vi legge forholda 

til rette slik at kvinnene kan ha mye kontakt. 
Det hadde vært flott om vi kunne få til en ny 

landsomfattende kvinnekonferanse. Det fins mye 
kunnskap blant kviru1er rundt i partiet. Denne 

kunnskapen må vi få fram! Mange RV-damer er også 
sentrale i formelle eller uformelle kvinnenettverk på 

stedene s.ine. Her tror jeg vi har mye å hente. 

Vi må samles oss! 
Så jeg vil komme med en generell oppfordring til alle RV-damer. 
Meld fra om kunnskapen og c1rbeidet ditt! Vi må finne metoder 
som passer damer for å ~-1mle, oppsummere og utvikle en 
skikkehg kvinnepolitikk. D tt(' 1 å få høy prioritet i RV' ansikt 
utad. Det anser jeg ~om min hu, cdoppgave dersom jeg blir valgt 
som ny nestleder! 

Kvinnefrontens landsmøte 
Kvinnefronten har vært en k1empeflott organisasjon for å 
utvikle kvinnebevisstheten. Jeg drar på landsmøtet i Bergen for 
å hente nye inspirasjon og kontakter. Kanskje møter jeg mange 
RV-damer der som har lyst til å være med framover. 

tekst og foto 
Mai Gythfeldt 
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Bred debatt i RV fram mot LM 
Med dette nummeret av Opprør 
trykkes de LM-dokumentene som 
er ferdig og kan legges fram 
"offentlig". Forslag til valgmanifest, 
anti-rasistisk manifest og EU /EØS 
har vært trykket - det er behandlet 
noen endringer i LS og anri
rasisistisk manifest skal diskuteres 
på en åpen høring. Det vil derfor 
komme noen nye versjoner av disse 
forslagene som sendes kun til 
delegatene. Vi oppfatter det slik at 
ingen av de endringene som hittil er 
gjort, avviker politisk fra de 
forslagene som er lagt fram. 

Delegatene vil få alle LM-doku
mentene tilsendt. Det er beretning, 
materiale om norsk imperialisme, 

endringsforslag til arbeidsprogram
met og økonomisaker. 

Noen forslag, bl.a.om Arbeidsretts
rådets innstilling, er ikke behandlet 
i LS - det vil bli gjort på et ekstra LS
møte dagen før landsmøtet. 

Det har kommet få endringer til 
Arbeidsprogrammet, og arbeidet 
med å oppdatere dette vil foregå 
fram til landsmøtet. 

Enddnger til Prinsipprogrammet 
ble behandlet i LS den 19.januar: LS 
var uenig i en del saker. Bl.a. gjelder 
dette om kampen mot EU / EØS skal 
være en "spissak" i valgkampen 
eller "en av flere hovedsaker". LS 
innstiller på "spissak". Av interesse 

kan det kanskje også være at LS 
støttet et forslag om å fjerne ordet 
"stalinisme" fra kapittelet om å lære 
av sosialismens (negative) erfar
inger. Det var også et (nesten) 
samlet LS som støttet formuler
ingene om sosialdemokratiet og 
borgerskapet. I RV er det også 
uenigheter om vi skal tallfest inn
vandringen, om kriminaliseringen 
av nazistene, det er også ulike syn 
på utviklingen av RV som parti
prosjekt. 

Debatten vil nok gå både fram til 
LM, på LM og etter LM. 

Finn Olav Rol ijordet 

Forslag til Rød Valgallianses Landsmøte 
Oslo 26/ 11 -96 
Jeg foreslår at Rød Valgallianse skal 
prioritere kampen mot arbeidsretts
rådets innstilling høyt._Grunnene til 
dette er flere: 

Borgerskapet synes at vi har for 
mye demokrati i Norge. For å sikre 
at det blir mindre streiker og "uro" i 
framtida vil det nå innskrenke 
streikeretten. Regjeringa har latt 
Arbeidsrettsrådet, som er satt 

demokratiet. Det gjelder visst i slike 
diktaturer der Statoil og andre 
norske imperialistiske selskaper 
ønsker å investere. I Norge skal 
altså den økonomiske framgangen 
bety det motsatte. 

1. Arbeidsrettsrådets innstilling er sammen av representanter fra 
NHO LO Det norske borgerskapet er ikke 

et viktig ledd i borg'erskapets an- , og regjeringsoppnevnte aleine om å endre lovverket for å 
grep på arbeiderklassen Den angår jurister lage et forslag til endringer d f b 1 Sl'k 
alle arbeidende. . . av lovverket. Det foreslår blant ~~ rgr~~e . ag evege ~end ~ ~ 

. . . . . annet begrensninger i streikeretten . a . s tr 1 mange an · e 
2.- Arbeidsrettsrådets -innstithng--er- vecia t- aef i lovs- form -skar være- ~S:elle-1 Norge- er-.at-LO-le.delsen. 
et sentralt ledd i å sikre modera- hovedorganisasjoner med over 100 gar_ i l_edtog sammen med NHO og 
sjonslinja og et nytt "solidaritets- 000 medlemmer som skal være regiermga. 
alternativ"· avtalepart for arebeidstakerne. At Rød Valgallianse vil delta aktivt i 
3. Allerede nå har mange fagorgani- disse skal ha det avgjørende ordet den folkebevegelsen som er i ferd 
serte skjønt hvor viktig denne saka når det gjelder arbeidskamp. Rådet med å utvikle seg mot arbieds-
er. Det subjektive grunnlaget for å foreslår også at stemmene til de rettsrådets innstilling. 
reise en brei enhetsfront øker for enkelte forbund i hovedorgartisa- . . 

si·onene skal telles sammen ved Det _er beklagelig at mgen a_ndre 
hver dag. t t t å t t t avstemning over tariffavtale i kom- par H? represen er _P s or_ mg~ 
4. I EU har det skjedd endringer, og 
det skjer nå endringer som peker i 
samme lei: Tre-parts forhandlinger 
som ender opp i avtaler, som igjen 
ender opp i direktiver som over
prøver all nasjonal .lovgivning og 
nasjonale tariffavtaler. Vi kan vise 
samm enhengen mel\om disse 
sakene. 

5. Ingen andre partier har hittil 
tilkjennegitt sin holdning til de fore
slåtte endringene. Vi er inntil videre 
aleine om vårt standpunkt i en 
viktig sak som angår og opptar 
mange. 

6. Saka vil bli hetere og hetere 
utover 1997 og vil antakelig bli 
fremma våren 1998, hvis ikke mot
parten bestemmer seg for å ta et 
hvileskjær på grunn av mot
standen. 

Jeg foreslår følgende på 
landsmøtet 
At det holdes en innledning 0g en 
diskusjon om temaet. 

Forslag til uttalelse. 

Forsvar Streikeretten - stopp 
arbeidsrettsrådet. 

munal sektor. Dette vil undegrave har giort _ve~ta~ om ~1~ holdning hl 
sjølråderetten og streikeretten til de denne prms1pp1elt viktige saka. 
enkelte forbunda . Rådet legger opp Det er stor sannsynlighet for at 
til at loven skal kreve at de god- regjeringa vil legge fram forslag om 
kjente hovedorganisasjoner skal ta konkrete lovendringer i denne 
-så kalt '~overordna hensyn" når det perioden, vi vil derfor bruke valg-
gjelder tariffkrav og arbeidskamp. kampen til å rette søkelys mot den-
Fagforeninger som ikke er me_dlem ne saka. 
av en hovedorganisasjon mister 1 

realiteten forhandlings- og streike
retten. De samla konsekvensene av 
innstillinga vil være å undergrave 
fagbevegelsens kampkraft, svekke 
kvinnelønnskampen og begrense 
grunnleggende demokratiske ret
tigheter. 

Bakgrunnen for at herskerklassen 
vil "stramme inn" på demokratiet 
er at man vil sikre gjennomføringa 
av det så kalte "solidaritets alte
rnativet". En viktig ingrediens i 
dette er at lønnsutviklinga i Norge 
skal være lavere enn hos Norges 
viktigste handelspartnere. Dette vil 
ikke folk flest akseptere, og derfor 
forventer borgerskapet bråk. For å 
sikre minst mulig bråk skal streike
retten sentraliseres. 

Bo~gerskapet påstår at økonomisk 
framskritt også betyr framskritt for 

Forslag til vedtak. 
RV vil prioritere kampen mot 
arbeidsrettsrådets innstilling. 

Det skal lages en sentral valgkamp
løpeseddel om saka. 

Heftet, "Arbeidsrettsrådets inn
stilling: Et angrep på streikeretten" 
kan selges. 

Saka tas opp på valgkampmøter, 
·der vi også avkrever svar fra de 
andre partiene om deres stand
punkt til innstillingen. 

RVs lokallag oppfordres til å 
organisere diskusjons / debattmøter 
om temaet. ' 

Forslagstil i er 
Johan Petter Andresen. 

Innstilling fra landsstyret vedrørende valgkampstrategi 
På dette"' grunnlaget lager AU et 
forslag til kampanjeplan som skal 
presenteres og diskuteres på LM. 
(*Dette grunnlag er: "Utkast til kampanjeplan for v:ilg 
kampen 1997" og "Momenter til valgkamp 
plan/strategi.") 

"Utkast til kampanjeplan for 
Valgkampen 1997" 
*Landsmøte 14.-16. februar 

Starten på kampanjen. 

Vedtak av "valgmanifest" 

Henvendels / uttalelse fra LM med klar 
adresse til alle organisasjoner enkelt 
personer som regner seg til venstre for SV 
om å støtte Erling og Torstein. 

Uttalelse (lade opp mot EU-valget): RV 
som mest konsekvente Nei til EU-parti 

Lansering av RV-toppene i fylkene 

Lage felles slagord for hele landet. 

"'Mars 
Formelle henvenselser til NKP, IS m.fl. om 
å støtte RV i valg. 

Innsamling av navn på aktivister som det 
er mulig å Iå til å gjøre NOE i valgkampen. 
Sentralt utformer brev med 
avkrysningsmuligheter som fylkeslagene 
sender aktuelle personer. Fylkeslagene 

rapporterer om respons. 

Sentralt sender ut påminning til 
lokallagene om å skaffe standstillatelser -
samt oversikt over når det er planlagt 
utsendt ferskt materiell til lokallagene. 

Valgkampbevegelsen må opp i årsmåtene , 
i fylkene. Det må sikres at alle listene blir 
levert innen fristen som er 31.3. (dvs før 
påske). 

"'April 
Uke 15 og 16 (7.-20.) Ringerunde til de som 
ikke har besvart brevet. Standsopplegg for 
mai må være klart slik at en kan mobilisere 
både til disse og aksjoner I.mai . 

Uke 17: Fylkeskonferanse på Stortinget 
"Hvorfor vil RV på Stortinget?" med 
briefing av noen fra hvert tylke både 
politisk og praktisk. Hvordan nå fram i 
media bør være et sentralt tema bl.a. 

*Mai 
Aksjonsdag l. mai. I Hordaland og Oslo 
lages repektive "Torstein" og Erling" -
løpesedler. 

Lokale stands. 

RVs .faglige EU / EØS-konferanse. 
Formål:skolering og mediadekning."RV er 
det fremste anti-EU partiet!" 

Telefonkonferanse med fylkene. 

*Juni 
Lokale planer for valgkampen skal fore
ligge. 

Utarbeiding av "Valg-skoleringshefter" 

"'Juli 
Sommerleir. Workshops for bl.a. 
"Hvordan lage morsomme stands?" 

Utveksling av erfaringer m.m. Hvordan 
lage en "un9,dommelig" valgkamp? 
Presentasjon av 'skoleringsheftene". 

"'August 
Skoleaksjoner sammen med Rød Ungdom. 
(kunne miljøvern kontra kapitalisme være 
et emne?) 

Skolevalg 

Og så begynner det på ordendig ..... 
Generelt: 

Det viktigste med kampanjer er: 

-At folk virkelig har følelsen av at det er en 
kampanje. 

-Konsentrasjon om saker- ikke for mange 
baller i luten på en gang 

-Sentrale · utspill og oppfølg;inger som 
bakker opp det lokale kampaniearbeidet 

-Helhet 

Uttalelse fra RV's landsstyre 
Landsstyret i Rød Valgallianse har 
vedtatt å åpne for muligheten for 
egne RV-lister til sametingsvalget 
høsten 1997. 

Det endelige vedtak om å stille RV
lister til sametingsvalget må tas av 
de samiske RV-erene som har 
mulighet til å stå innført i same
manntallet. Det vi i den forbind
else arrangeres en samepolitisk 
konferanse i perioden 7.-9.februar 
1997 i Tromsø, hvor de samiske 
RV-erne vil ta den endelige beslut
ning. i saken. På konferansen 
legges det opp til å få valgt et bredt 
sammensatt samepolitisk utvalg i 
RV. Utvalget utarbeider partiets 
fremtidige samepolitiske program, 
og legger dette frem for RV's 
landsmøte til sluttbehandling. 
Dette programmet skal danne 
grunnlaget for RV's samepolitiske 
arbeid. Utvalget skal også sørge 
for å innkalle-og avholde RV's 

nominasjonsmøter til sametings
valget. 

RV-listenes valgprogram for same
tingsvalget utarbeides og vedtas 
av de lokale sametingslistene i 
samarbeid med RV's samepoli
tiske utvalg. 

RV's samepolitiske utvalg utpeker 
den samiske representanten til 
RV's landsstyre. RV's samepoli
tiske utvalg skal være lands
styrets/ stortingsgruppas rådgiver 
i .alle saker som utvalget selv 
mener har betydning for den sam
iske befolkning. RV' s landsstyre 
avsetter kr 50.000 for 1997 til arbei
det i RV' s samepolitiske utvalg. 

Landsstyrets kontaktperson i 
denne saka er landssty.remedlem 
Heaika Skum. Han kan treffes på 
telefon 784 86416 eller mobil 
94804108. 

Forslag til retningslinjer for økonomiarbeid 
I. Offendig midler - beinpenger ), skal det avsettes 500.000 pr år til 
Med u tgangspunkt i §13 i RV's sparing. 
vedtekter - at all offentlig parti- . 
støtte er RV sin kollektive eiendom * Dersom RV faller ut av Stortinget 
som landstyret skal fordele til ved årets valg, skal det avsettes i 

_ kommull§',_fylker og_RV sentralt - _ tråd med ned~_pin__wr]anen for ~ 
ser landsmøtet det som viktig at sentral støtte, og slik at gården 
det i 1997 og 1998 blir gjort et Osterhausgt. 27 AS gis framtidig 
gje~ombrudd for b~i~pengeinn- driftsgrunnlag. 
b~talmg m~d en sm1d1gere ord- (Nedtrappingsplanen er årlig red-
ning som gir et større resultat. Det t t tte · ste sto ti gs e · ode 
finnes i dag svært gode lokale user s ø 1 ne r n P n 

· f · å b e å for Opprør og pressestøtte dersom 
er annger ygg p · RV faller ut). 
2. Økonomisk arbeid og enen
inntekter 
RVs sentrale apparat er nesten full
stendig finansiert av offentlige 
midler. Det samme gjelder fylkes
organisasjonene. Situasjonen i 
lokallagene er varierende. I en del 
lag er arbeidet -dekket av offentlig 
stø tte, i andre er det medlems
kontingent, lokale bidrag og støtte
ringer som er den økonomiske bas
isen. Det er viktig å utvikle metod
ene for økonomisk arbeid lokalt 
slik at virksomheten ikke bare blir 
basert på offentlige midler. Det må 
være et mål å redusere avhengig
heten av offentlige midler. 

3. Konkrete retningslinjer for 
budsjettppolitikken i lm
perioden 
a) Avsetninger 

Stortingsmandat muliggjør avset
ning av midler slik at RV bygger 
opp sitt strategiske potensial. 
Landsmøtet pålegger derfor 
landstyret å avsette midler etter 
disse retningslinjene: 

* Dersom RV oppnår 2,5% av 
stemmene i stortingsvalget, utløses 
sentral stemmestøtte. I påfølgende 
år skal det avsettes mellom 800.000 
og 1.000.000 kroner til sparing. 

* Dersom RV oppnår ett eller to 
mandat (under 2,5 % av s_temmene 

-Klart mål 

-Skolering og informasjon:dvs. å sette folk 
i stand til å delta i kampanjen 

-Økning av tempo og temperatur 
etterhvert som kampanjen skrider fram. 

"Momenter til 
valgkampplan/strategi'' 
I.Utvikle noen enkle paroler og slagord 
som framhever vår politikk og som viser 
forskjellene på oss og Frp, Ap, Senter
partien og SV. 

2. Det tas initiativ til en plakatkonkurranse 
både for hele landet og spesielt for 
Oslo / Hordaland. · 

3. Det må utarbeides et eget skolerings
opl~&g for EU / EØS for valgkamp
akt1v1sert. 

4. Informasjonsflytene mellom lag og 
distrikter må styrkes, slik at det blir mulig 
å lære av hverandres erfaringer, f.eks. 
gjennom Opprør, internett osv. Slik at 
utspill kan samkjøres, og en kan lære av 
hverandre. 

5. Listetopper, valgkampledere osv. må 
samles til valgkonferanser for å samordne 
planer og initiativ. 

* Landsstyret bestemmer kjøp
/ salg av Osterhausgate 27 og lig
nende spørsmål. 

b) Rød Ungdom 

RV skal avsette årlige større beløp 
til oppbygging ~v Rød Ungd_om. 

c) Sentralt apparat 

Det sentrale apparatet (personell) i 
RV økes ikke i 1997 i forhold til 
1996. Dersom RV får flere stor-
tingsmandat vurderes det sentrale 
apparatets størrelse ut fra behovet 
til vekst og stabilisering av RV i 
distrikt og regioner (f.eks. Nord
Norge). 

d) Investeringer 

Utvikling av internett-systemer for 
kommunikasjon prioriteres på 
investeringssiden. 

Andre landsmøteforslag 

a) Kontingenten for studenter, 
skole-elever og ubemidla settes til 
kr 50,-. 

b) Avsetninger på 300.000 settes av 
til valgkamp - fond / reserver i 
1997. Disse reservene skal priori
teres til planlagte aktiviteter for å 
nå de viktigste måla i valgkampen 
i fylkene, spesielt i Oslo og 
Hordaland. 

6. Oslo og Hordaland gis tid på LM til å 
presentere valgkampplanene. Hele landet 
må trekkes aktivit med i valgkampen. LM 
må gi inspirasjon til å drive valgkamp over 
hele landet, alle stemmer teller. 

7. Det må lages en egen mediastrategi, 
både for riks- og lokalmedia. Det må lages 
et særskilt opplegg for å erobre plass i 
media siste uka. En egen gruppe må jobbe 
med dette. 

8. Det nye LS må ta et særskilt ansvar for å 
sikre kvinneprofilen i valgkampen. 

9. Det må synes at hovedprioriteringen på 
LM er å sikr_e vårt ene storingsmandat og 
forsøke å erobre nye. Dette må prege LM i 
form av innledninger, diskusjoner, 
kunstnerisk innslag, synliggjøring av 
listetoppene og arbeidet som har vært 
utført på Stortinget i inneværende periode 
ved f.eks. å framheve en enkelt sak. 

10. Vi må lage et opplegg for å kjempe for 
stemmer i alle fylker og motvikre taktisk 
stemmegivning der vi ikke har 
rnanda_tsjanser. Dette er avgjørende for å 
kunne oppnå 2,5% på landsplan. 
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OPPRØR 1•97 LANDSMØTEFORBEREDELSER 

Landsmøteperioden I 997-99 - vegen videre for RV 
Dette vedtaket viderefører hovedlinjene 
i et tilsvarende vedtak på landsmøtet i 
1995, men tar samtidig sikte på å ajour
føre - og justere kursen i tråd med de 
erfaringene som er gjort i landsmøte
perioden. Det er tatt inn et eget avsnitt 
om den utadvendte politiske profilen til 
RV. 

I. Det politiske rommet for RV - og 
RVs politiske profil. 
- RV har vunnet økt oppslutning i mange 
lokalsamfunnet gjennom en høy parti
profil, markerte politikere - og en politisk 
praksis i tråd med mottoet "Med folk -
mot Makta". 

I denne "oppskriften" ligger det et poten
siale for videre framgang. Plassen på 
Stortinget gjør det mulig å få uttelling 
også som rikspolitisk alternativ. 

- Gjennom flere år har det pågått en 
radikalisering blant deler av ungdom
men. RV vinner økt oppslutning blant 
radikal ungdom gjennom å tørre å gå mot 
strømmen, gjennom systemkritikk - og 
når partiet følger ei aksjonslinje. 

- Det mulige politiske rommet for opp
slutning om RV er blitt større ved AP
toppenes overgang til den reine markeds
liberalismen - og gjennom høyreutvik
linga i SV. 

På denne bakgrunnen må RV: 

- Konsekvent støtte, delta og initiere kam
per mot sosial urettferdighet og utstøting, 
kvinneundertrykking og rasisme. 

-Utfordre, konfrontere og avsløre de 
sosialdemokratiske ledernes organiserte 
samarbeid med storkapitalen, mot inter
essene til folk flest. 

Avsløre Jaglands og Hågensens "Soli
daritetsalternativ". 

- Utfordre og konfrontere lokale politik
eres rolle som redskap for storkapitalens 
og regjeringas rasering av velferdsstaten. 

- Avsløre overklassens makt, rikdom og 
grådighet. 

- Kombinere en allsidig politikk for folk 
flest - med "frekkere" utspill og dristigere 
aksjonsformer. 

- Fortsette kampen mot EU-systemet - og 
mot norsk EU-tilknytning gjennom EØS, 
Schengen og Vestunionen. 

- Videreføre venstresidas internasjonale 
solidaritet - basert p å anti-imperialisme 
og anti-militarisme. 

- Ikke bare avsløre kapitalismens utvek
ster, men også være systemkritisk. 

- Ikke bare kritisere det bestående, men 
også holde visjonen om det sosialistiske 
alternativet levende. RV skal reise forslag 
om, utvikle og støtte reformer, både 
"systemoverskridende" reformer og 
reformer som kan gjennomføres nå. 

- Utvikle og vise både RVs visjoner om et 
anna samfunn, alterna tive strategier og 
alternative forslag til løsninger på fo lks 
nære problem). 

- Ha som mål ikke bare å være det rødeste, 
men også det grønneste partiet. 

2. Stortingsvalget 1997. 
Representasjonen på Stortinget har gjort 
det mulig for RV i større grad enn før å stå 
fram som et rikspolitisk altenativ. Høsten 
1995 gjorde RV sitt beste valg noensinne -
og seinere på høsten sine beste menings
målinger. Gjennom 1996 har RV ligget på 
1,5% i gjennomsnitt på meningsmåling
ene. Dette gir grunnlag for videre fram
gang, men det må samtidig arbeides hardt 
for å opprettholde stortingsmandatet. 

På denne bakgrunn er det lett å slå fast at:: 

- Valgkampforberedelse og valgkamp er 
hele RV's hovedoppgave fram til valget 
den 15. september. RV vil fram til 1. mai 
mobilisere flest mulig til å delta i va lg
kampen for å nå disse målene gjennom en 
oppsøkingskampanje. Minst 4000 men
nesker skal bli spurt om å delta i valg
kampen på en eller annen måte. Tilbudet 
må omfatte bl.a. arbeidsplasskontakter, 
utdelinger stand, skoleringsmatriell, skol
eringsmøter, utforming av politikk osv. 

For at dette skal lykkes må det bli en 
kollektiv oppgave for hele det nye LSD i 
nært samarbeid med fylkesorganisa
sjonene. Dette må inkludere tidsfrister, 
fordeling av ansvar og tilbakemedlings
rutiner. 

- De fremste måla for valgkampen er: 

1) Fortsatt stortingsrepresentasjon ved 

- gjenvalg av Erling Folkvord fra Oslo. 

- å få innvalgt Torstein Dale fra Horda-
land. 

2) Å gjøre det beste stortingsvalget for RV 
noengang - på landsbasis (dvs. mer enn 
1,1%) og i alle fylker. 

3) Å gjenta skolevalgsuksessen fra 1995 
(6,4% på landsbasis). 

4) Å bruke valgkampen til å bygge RV 
organisatorisk og politisk - starte _ lag, 
skaffe kontakter og verve medlemmer. 

-Gjennom "Prosjekt" -97 er det bevilga 
ekstra midler til valgkampen i Horda
land. Ledelsen må prioritere valgkampen 
i Oslo og Hordaland. Det legges opp til 
postkortaksjoner o.l. som gjør at 
medlemmer over hele landet kan delta i 
stemmmeverving for "Erling og Torstein" 
på Tinget. 

- RV skal stille reine lister i alle fylker - om 
ikke landsstyret gjør ettertrykkelig vedtak 
om unntak. 

Landsstyret åpner for muligheten til egne 
RV-lister til sametingsvalget dersom de 
samiske RVere ønsker det. Målet er å bli 
representert på Sametinget. 

- De viktigste temaene / sakene for RV i 
valgkampen-er planlagt å bli: 

1) Fortsatt kamp mot EU, Schengen og 
EØS. 

2) Allsidig økonomisk agitasjon med sikte 
på å avsløre hvordan borgerskapet under 
høykonkunkturen sikrer maksimal profitt 
og eget vellevnet bl.a. gjennom privatiser
ing, rasering av distriktsbosettinga og 
primærnæringa, rekordtapping av olje, 
imperialisme, angrep på velferdsstaten og 
p å arbeidsfolks rettigheter. 

3) Kampen mot rasismen - både stats
rasismen - og FR.P' s forsøk på å piske opp 
folks fordommer. Arbeidet overfor 
invandrerrniljøene må styrkes. 

Ut fra løpende taktiske vurderinger, står 
ledelsen fritt til å gjøre endringer i dette 
oppplegget - og til å foreta de nødvendige 
konkretiseringer. 

Ut fra løpende taktiske vurderinger, står 
ledelsen fritt til å gjøre endringer i dette 
opplegget - og til å foreta de nødvendige 
konkretiseringer. 

- Det er viktig å tydeliggjøre RVs innsats 
på Stortinget - bl.a. gjennom spredning av 
hvitboka. 

- Om det skal bli mulig å oppnå måla med 
valgkampen, er det avgjørende at RV 
greier å markere seg eksternt gjennom 
hele våren - og før den egentlige 
valgkampen tar til. 

Her blir initiativ i forhold til kampen etter 
Lundkomisjonens rapport spesielt viktig. 
Samtidig som vi må være frampå i de 
sakene som vi prioriterer i valgkampen -
og i forhold til den løpende politiske 
debatten .. 

- I forbindelse med I.mai og LO-kong
ressen er det nødvendig å videreføre den 
fronten som er på gang mot privatisering -
(jmf 6-februar-aksjonen). RV må markere 
seg som et politisk alternativ for arbeider
klassen i denne sammenhengen. 

3. Utbygging av RV og Rød 
Ungdom. 
- I dag er RV-aktiviteten mange steder 
bygd opp rundt middelaldrende, ofte 
mannlige, parlamentarikere. Sjøl om disse 
gjør svært mye bra arbeid og fortsatt har 
mye å gi, er dette et stort problem for 
framtida til den revolusjonære beveg
elsen. Nøkkelen til framgang på lengre 
sikt ligger i å få fram yngre aktivister - og i 
skoleringa av disse. 

- I dag er det organisatoriske arbeidet i RV 
for dårlig til å utnytte den framgangen RV 

har hatt i økt politisk oppslutning 

På denne bakgrunn stilles disse målset
ningene for bygginga av RV: 

a) Politiske og organisatoriske kjerner. 

Det er nødvendig å utvide de politiske og 
organisatoriske kjernene - særlig med 
yngre folk. Dette krever verving - gjen
nom Rød Ungdom og direkte, utviklinga 
av politiske arenaer og miljøer som kan 
forene revolusjonære over generasjons
skillene - og bevisst politisk og ideologisk 
skolering. 

- Bl.a. som et redskap for å få til dette skal 
det opprettes et utvalg for teori, studier og 
utredning. 

b) Samarbeid med - og støtte til Rød 
Ungdom. 

Gjennom flere år har det vært en 
radikalisering blant deler av ung
dommen. RV fikk 6,4% oppslutning ved 
skolevalget i 1995 - og Rød Ungdom har 
vokst. Det fins et potensiale for videre 
framgang blant ungdom. RV må: 

- Hjelpe Rød Ungdom med studiesirkler, 
skolering - og lagsbygging. 

- Samarbeide med Rød Ungdom i den 
politiske kampen, om eksterne kampanjer 
(valgkampen blir spesielt viktig), om 
utviklinga av politikk - og om verving til 
de to organisasjonene. 

-I samarbeid med Rød Ungdom arrangere 
konferanse om ungdomsledighet/ faglig 
ungdomspolitikk. 

- Gi økonomisk støtte. 

c) Studentorganisering. 

Den sentrale ledelsen og distriktsstyret i 
de store byene skal i perioden arbeide for 
å etablere RV-grupper på universitet og 
høyskoler. 

d)Verving. 

Sett i relasjon til oppslutninga ved valg, 
den politisk innflytelsen i fagbevegelse
og frontorganisasjoner - og den sterkere 
markeringa av partiet utad, så er 
medlemstallet til RV lavt. 

Hovedproblemet er at det er alt for få lag 
som driver systematisk verving - og alt for 
få som spør folk om å bli medlem. Derfor 
er det en sammenheng mellom punktet 
med å utvide "kjernene" - og å verve mer i 
bredden. Det er også viktig å styrke RV
identiteten - og forstå betydninga av at RV 
har medlemmer med ulikt aktivitetsnivå -
og reine "støttemedlemmer". Samtidig 
som en legger vekt på å verve yngre folk , 
er dert også viktig å holde på de gamle 
medlemmene - og å få flere av dem som 
står p å lister eller er faste støtter for RV til 
å bli med. 

-Det avholdes minst 2 vervekampanjer i 
perioden. Målsettingen er minst 2.000 
medlemmer, sa_rnt at gjennomsnitts
alderen skal ned. 

e) Større ledelsesansvar for organisasjons
bygging. 

-Vi skal utvikle en kollektiv lederstil hvor 
alle med ledelsesverv selv er med på å 
gjennomføre vedtak. 

- Den nye ledelsen må ta et stort kollektivt 
ansvar for å bygge organisasjonen. Dette 
betyr bl.a. å sette krav til egeninnsats - og 
å bygge opp et særskilt organisasjon
sutvalg. 

- Vi skal arbeide for å utvikle en kultur og 
arbeidsstil som bidrar til å utvikle med
lemmenes skaperkraft og som bevist 
motvirker de herskerteknikkene som 
gjennomsyrer vårt samfunnssystem og 
organisasjonslivet. 

- Det må arbeides systematisk for funger
ende styrer i alle fylker - og for 
organiserte lag overalt hvor vi har 
medlemmer. Fungerende ledelser i alle 
fylker og minst 90 kommuner er mål
settingen for perioden. 

- Arbeide med å sy sammen arbeidet i 
kommunestyrer, fylkesting og storting -
for å lære av hverande - og for i større 
grad stå fram som et rikspolitisk 
alternativ må fortsette. 

Landsstyrets innstilling, endringer til prinsipprogrammet: 
Kapittel 4. 
Endringsforslag fra Jørn Magdahl 

(1) Skal inn før :"Velferdsstaten og sosial
demokratiet" : 

"Den sosialdemokratiske modellen" 

Klassekompromiss på kapitalismens 
grunn. 

Etter 1. verdenskrig stemte flertallet av 
arbeiderne på et Arbeiderparti som kalte 
seg revolusjonært. Men perioden fra den 
kapitalistiske krisa i 1920 til begynnelsen 
av 30-åra, var prega av at arbeiderklassen 
måtte føre harde og omfattende forsvars-

kamper mot et aggressivt borgerskap. 
Ingen av sidene hadde styrke til å ned
kjempe "motparten", og arbeiderbeveg
elsens dominerende ledere hadde heller 
ingen strategi for å sette sosialismen på 
dagsorden. I 1935 førte dette fram til et 
kompromiss mellom lederskapet i 
Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen -
og borgerskapet i Norge. Dette kompro
misset hadde to bærebjelker: Den ene var 
hovedavtalen som skulle sikre "arbeids
fred". Det andre var Arbeiderpartiets 
endelige overgang til ministersosialismen 
- hvor partiet tok på seg å administrere det 
bestende kapitalistiske systemet på en 
måte som skulle dempe motstands- og 

opprørsviljen i arbeiderklassen. Dette var 
et klassekompromiss på kapitalismens 
grunn, men det var samtidig basert på 
reformer, for å unngå et nytt oppsving i 
arbeiderklassens kamp. 

Innstilles fra landsstyret 

(2) Erstatter det første avsnittet i Sosial
demokratiet og velferdsstaten (17 linjer). 

Velferdsstaten. 

Den velferdsstaten som blei bygd opp etter 
krigen hadde to forutsetninger. Den var 
for det ene en strategi for fortsatt å knytte 
arbeiderklassen til kapitalismen og dempe 

- Felles kampanjer for å utvikle 
erfaringer og samarbeid. 

Statsbudsjettaksjonene og kampanjen mot 
reform 97 er eksempler det kan bygges 
videre på. 

- Ledelsen må ta et mer direkte ansvar i 
forhold til de kriseproblemene som fins i 
Oslo RV. Dette må konkretiseres i dialog 
med DS. 

4. RV som arbeider- og kvinneparti. 
RV skal være et arbeiderparti, for både 
den mannlige og den kvinnelige delen av 
arbeiderklassen. Partiets politikk tar 
utgangspunkt i arbeiderklassens inter
esser, vi arbeider etter en langsiktig mål
setning om at flertallet av medlemmene 
skal tilhøre arbeiderklassen - og for en stil 
og arbeidsform i partiet som gjør at 
arbeidsfolk av begge kjønn føler seg 
hjemme. 

RV skal være et kvinne- og arbeiderparti . 
Partiets politikk tar utgangspunkt i 
kvinnenes og arbeiderklassens interesser. 
Vi må utvikle en kollektiv stil bygd på 
erfaringene fra kvinne- og klassekol
lektivene slik at arbeidsfolk av begge 
kjønn føler seg hjemme. RV skal gjenreise 
og styrke det særegne kvinnearbeidet. 

DNA/LO-ledelsens stilling i fagbeveg
elsen er blitt svekka. Samtidig har SV en 
innretning som ikke appellerer til arbeids
folk. I denne situasjonen øker både behova 
ene og mulighetene for å utvikle RV til et 
virkelig arbeiderparti. 

Partiet må: 

- Arbeide for å forene hele arbeider
klassen på tvers av kjønn, nasjonalitet, 
sektor og bransje. 

- Arbeide for å forene kampen til fag
bevelsen med andre bevegelser - som 
kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, den 
anti-rasistiske bevegelsen og Nei Til EU
bevegelsen, og innarbeide perspektivene 
til disse bevegelsene i fagbevegelsens 
arbeid (kvinner p å tvers, 6-timers dagen, 
kvinnelønn, velferdsstat) 

- Prioritere arbeidet i fagbevegelsen. 
Arbeide videre for å gjøre klubber og 
fagforeninger til til kamporganisasjoner -
og for å styrke de fagopposisjonelle 
kreftene i LO. 

- Styrke samarbeidet med de fagorgani
serte i andre europeiske land - i kampen 
mot den økonomiske politikken til EU. 

- Bygge videre på det nettverket som er 
skapt mellom RV' ere i fagbevegelsen -
slik at det inkluderer alle som er inter
esserte, holder tettere kontakt - og blir 
mer knytta til partibygginga forøvrig. 

- Kvinnenettverk og faglig nettverk m å 
utvikles og knyttes til partiarbeidet ellers. 

- Styrke RVs arbeid med særegne kvinne
saker (f.eks. eneforsørgere). 

- Flere kvinner inn i den daglige ledelsen 

- Reorganisere kvinneutvalget. 

- Gjøre hele partiet bedre i stand til å yte 
rask støtte arbeidsfolk i kamp. 

- Få fram eksempler på lag med parti
kultur og arbeidsformer som gjør det 
mulig å rekruttere og holde på arbeidsfolk 

- I samarbeid med Rød Ungdom utvikle 
en faglig ungdomspolitikk, politikk mot 
ungdomsledigheten - og styrka innsats 
blant arbeiderungdom. 

- Føre kamp mot NHO, regjeringa og Lo
toppens moderasjonspolitikk og "Soli
daritetsalternativ". 

- Avsløre regjeringas styrte arbeids
ledighet - "likevektsledighet". 

5. Andre prioriterte 
arbeidsområder. 
A) Arbeidet i kommunestyrer og fylkes
ting. 

- Representasjonen i kommunestyrer og 
fylkesting er en basis for å avsløre det 
borgelige maktapparatet - og den borger
lige politikken, konkretisere og synlig
gjøre RVs politikk. 

- I kommunestyrer - og fylkesting 
målbærer RV krava til folkelige organisa
sjoner og aksjoner. RV stiller den kunn-

arbeiderkampen. Den var for det andre et 
svar på kapitalens behov for et bedre nivå 
på utdanning - og helse, som fulgte av 
konkurransen i et moderne samfunn med 
langt utvikla produktivkrefter. 

Innstilles fra landsstyret 

(3) Ny overskrift 

"Den sosialdemokratiske modellen" 

Under her tre av de eksisterende avsnitta 
t.o.m. "Øst-Europa." 

Fores/ds avvist 

(4) Ny overskrift 
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skapen partiets representanter får tilgang 
til gjennom det parlamentariske arbeidet -
til disposisjon for folkelige organisasjoner 
og aksjoner, for å styrke kampen. 

- I den siste landsmøteperioden har RV
ledelsen bestreba seg på å "å sy sammen" 
arbeidet i kommunestyrer, fylkesting og 
storting - for å lære av hverandre og for i 
større grad å stå fram som et rikspolitisk 
alternativ. Dette 
"sammensyingsarbeidet" må fortsette. · 

Det samme må praksisen med felles - og 
mest mulig landsomfattende - aksjons
d~ger. 

- RV må bruke den styrken vi har i 
kommunepolitikken mange steder, som 
utgangspunkt for å bygge ut organisa
sjonen og for et sterkere og mer allsidig 
utenomparlamentarisk arbeid. 

B) Anti-rasistisk arbeid 

RV's strategi og taktikk for den anti
rasitiske kampen er fastlagt i det lands
møtevedtatte "Anti-rasistisk manifest". 
Ledelsen pålegges å følge opp konfer
ansen for medlemmer med innvandrer
bakgrunn. 

C) Kampen mot EU og EØS. 

RV's linjer for den fortsatte kampen mot 
EU og EØS er fastlagt gjennom et særskilt 
landsmøtevedtak. 

6. RV som et samlende parti for 
revolusjonære. 
Gjennom 90-åra har RV utvikla seg fra en 
parlamentarisk allianse mellom AKP og 
uavhengige sosialister - til et samlende 
revolusjonært parti med et allsidig poli
tisk arbeid og et helhetlig prinsipprogram 
med klarere strategi for revolusjon. 
Samtidig som RV har blitt mer parti - har 
det i realiteten også i større grad blitt en 
reell allianse mellom folk og miljøer som i 
utgangspunktet har ulike marxisme
oppfatninger, ulike oppfatninger om 
revolusjonær strategi, ulikt aktivitetsnivå 
osv. Dette forutsetter et partiliv prega av 
åpenhet, tendensfrihet - og demokrati . 
Men RV skal ikke være en paraply over 
grupper som drar i ulik retning. Partiet 
søker s tørre enhet både gjennom felles 
praksis - og gjennom avklarende analyse 
og debatt. 

I den siste landsmøteperioden har RV alt i 
alt styrka seg som samlende revolu
sjonært parti - i det at 

(1) Det er gjort mer for å sy sammen de 
ulike delene av partiet, gjennomføre felles 
aksjonsdager osv. Andre steder i dette 
vedtaket legges det opp til en videre
utvikling av dette. 

(2) De skarpe fløymotsetningene som i 
mange år har stått i synet på forholdet 
mellom AKP og RV og karakteren til RV 
er (med unntak av Oslo) blitt mindre 
framtredende. 

(3) Nye smågrupper av revolusjonære har 
slutta seg til RV. 

- Det må arbeides videre med å utvikle RV 
som et samlende parti for revolusjonære. 

- Det er viktig å diskutere Rød Ungdoms 
vedtak om at det " trengs et kommunistisk 
parti". 

- Etter stortingsvalget gjennomføres en 
studie- og diskusjonskampanje om kapi
talismens utvikling (turbokapitalismen) 
og konsekvensene for nasjonal- og inter
nasjonal arbeiderklasse. Samtidig disku
teres mulighetene for sosialisme i over
skuelig fremtid. En naturlig del av denne 
diskusjonen er en fordomsfri oppsum
mering av sosialismens historie så langt. 

- RV må forholde seg aktivt til miljøer som 
er revolusjonære - eller som kan utvikle 
seg i revolusjonær retning. Disse miljøene 
må møtes med både klarhet og åpenhet -
dvs. både med saklig polemikk på grunn
lag av RVs program, vilje til dialog og 
åpenhet for at vi har noe å lære av dem. 

- Vi må aktivt arbeide for aksjonsfelleskap 
i politiske kampanjer 

- Vi må utvikle en kultur for respekt og 
søken etter enighet. 

- Utvikle fora for teoretisk debatt og måter 
å føre den på som er konstruktiv. 

Arbeiderpartiet blir markedsliberalt. 

Beholde de to første avsnitta. 

Foreslås avvist. 

(5) Erstatter siste avsnitt: 

... , men når d8,2 

Enstemmig innstilt fra landsstyret. 

Velferdsstaten er et resultat både av at 
arbeiderklassen og breie lag av folket sloss 
for velferdsordninger, og av at borger
skapet hadde strategiske interesse av ut
vikling av velferdsstaten for å utvikle den 
norske kapitalismen. 
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e stortin 
I, Opprinnelig skulle alle førstekandidatene til 

stortingsvalget vært klare til landsmøte i RV 14. 
til 16. februar. Men en gjennomgang som 
Opprør har gjort, viser at det er mange fylker 
som ikke er kommet så langt i prosessen. 

Selv et så viktig fylke som Oslo har ikke 
formelt førstekandidaten klar, selv om alle 

solemerker, hva nå de har med politikk å 

gjøre, viser at det kommer til å bli Erling 
Folkvord som skal kjempe for gjenvalg på 
toppen av Oslolista. Så tidlig som i mars i fjor 

uttalte han i et intervju med Klassekampen at 

han ikke motsatte seg fire nye år på Stortinget, 

forutsatt at han fikk oppfylt en del krav som 

først og fremst gikk ut på at det måtte sikres at 

det ble nok kvinner i stortingsgruppa og 

sekretariatet. I skrivende stund er det fortsatt 

ikke klart når nominasjonsmøte blir avholdt. 

Først ute med nominasjonsmøte var 

Hordaland. Med sikker sans for symbolikk og 

regi avholdt de nominasjonsmøte på dagen ett 

år før stortingsvalget. Under parolen 

"Torstein på tinget" ble RVs formannskap

smedlem i Bergen bystyre Torstein Dahle valgt. 

Hordaland er et av de fylkene hvor RV har en 

viss mandatmulighet ved siden av Oslo. Selv 

om det trengs en betydelig velgerbevgelse for 

at det skal skje. 

Sør-Trøndelag var også tidlig ute. Astrid Holm 
er nominert på første plass der. Hun har re

presentert RV i bystyret i Trondheim i mange 

år, men har siden kommunevalget ikke hatt 

parlamentariske verv. 

I Buskerud er Veslemøy Fjerdingstad nominert. 

Førskolelæreren fra Kongsberg ble kjent over 

hele Norge da Dagsrevyen viste innlegget 
hennes på Nei til EU-landsmøtet. Innlegget 

var et stev. Hun har flere perioder bak seg som 

kommunestyrerepresentant. 

Jon Michelet lovte etter at han hadde fått seg en 

skikkelig på trynet etter erfaringene som topp
kandidat for fylkeslistene for solidaritet og 

miljø at han aldri mer skulle blande seg opp i 

Stortingspolitikk. Men etter åtte år som RVs 

representant i Østfold fylkesting kunne han 

ikke dy seg når det gikk mot stortingsvalg. 

Han er nå vararepresentant til fylkestinget. 

I Nordland har RV 13 kommunestyrerepresen

tanter og en representant i fylkestinget. 
Nordland er et fylke det er lett å komme inn 

på Stortinget fra. Det er 12 representanter fra 

Nordland, og ved siste Stortingsvalg var det i 

gjennomsnitt 10770 stemmer bak hver 

Nordlandsrepresentant, bare fra Finnmark 

var det færre stemmer i gjennomsnitt. Siste 

mandatet fra Nordland gikk på 7373 stemmer. 

Men det må likevel en tre ganger så mange 

stemmer til for at Svein Olsen, tannlegen i fra 

Kabelvåg skal bytte ut amalgam og karies med 

et sete på Stortinget. 

I Nord-Trøndelag er det leder i AKP Solveig 
Aamdal som kommer til å trone øverst på RVs 

valgliste. Ved kommune og fylkestingsvalget 

ble det gjort et slett listestillingsarbeid i fylket 

så Nord-Trøndelag er et av de få fylkene hvoi 
RV ikke har noen parlamentarikere i det hele 
tatt. 

I Møre og Romsdal ser det ut til at Bente Volder, 
kommer til å stille på topp. Hun har 12 år bak 

seg som kommunestyrerepresentant i Åle; 

sund, men tok ikke gjenvalg ved siste valg. 

Trine Nylehn er uten erfaring fra parlamen

tarisk arbeid, men tør å stille opp som første

kandidat for RV i Sogn og Fjordane. Hun var 

RVs førstekandidat ved fylkestingsvalget. 

Formelt sett skal ikke nominasjonsmøte avhol

des før etter landsmøtet. Nylehn har gjort seg 
bemerka i kampen mot at seksåringene skal 

inn i skolen. 

I Rogaland er mye knytta opp til om det er det 

lange håret til Aslak Sira Myhre som skal prege 
RVs ledelse de neste to årene eller om Myhre 

fortsatt skal være leder for Bergen RV. Blir han 

RV-leder kommer han ganske sikkert til å 

stille opp som førstekandidat i Rogaland. 

Myhre er innfødt siddis selv om han de siste 

årene har studert i Bergen. 

Morten Halvorsen ble ikke ordfører i 

Notodden, og det er han glad for i dag. Men 
industriarbeideren fra Notodden stiller som 

første kandidat for RV. Telemark var et av de 

fylkene som RV gjorde det svært godt noen 

steder. I Notodden har RV tre representanter, i 

Kragerø er det også tre RVere i kommune

styret. I Skien, Porsgrunn og Bamble ble RV 

også representert. Men det er adskillig svakere 

utover bygdene. Men å sammenligne tallet fra 

siste fylkestingsvalg med stortingsvalget er 
urettferdig. Rett før valget i 1995 meldte 

nemlig første kandidaten på RV-lista seg ut og 

inn IS. Det var derfor mange som valgte å ikke 

stemme RV, men spranget fram til 

stortingsmandatet blir uansett svært langt. 

I OL-byen Lillehammer sitter Helge Galterud i 

kommunestyret. Han er også foreslått som 
førstekandidat til stortingsvalget i Oppland. 
Partisekretær Finn Olav Rolijordet fra Gjøvik 

er også en aktuell kandidat, men har sagt nei 

fordi han er redd for at han ikke får tid til å 
drive valgkamp. 

I Akershus er det flere aktuelle kandidater. 

Men det er fortsatt ikke noe avklart hvem som 

kommer til å toppe lista. RV er representert i 

fylkestinget og tre kommunestyrer. 

RV i Hammerfest gjorde et brakvalg, og fikk 

tre representanter til kommunestyret. Ble 

sittende på vippen og gjorde seg historisk ved 
å sørge for at Arbeiderpartiordføreren fikk 

avløsning etter 40 år sammenhengende AP

styre. Alvin Vase/i sitter i formannskapet og er 
det den mest aktuelle kandidaten til første 

plassen på RV-lista. Også i andre Finnmarks 
kommuner gjorde RV et godt valg. 

Troms så lenge ut til å bli et av satsingsfylkene 

for RV til dette valget. Det ble det ikke noe av, 
men Troms er et sterkt RV fylke. Det eneste 

stedet hvor vi er representert med to represen

tanter i fylkestinget. I kommunestyret har vi 
fire representanter med partiets nestleder 

Charlotte Kristiansen i spissen. Selv om hun har 

sagt nei til å bli leder av RV, stiller hun opp 

som første kandidat med fylkestingsrepresen

tant Frode Bygdnes fra Harstad som andre 

mann på lista. 

I Hedmark er det sannsynlig at fylkeslederen 

Rigmor Tollan stiller på topp. Hun er små
bruker fra Tolga i et fylke hvor RV ikke har 

vært representert i kommunestyrene de siste 

åra. Årsaken til at Hedmark kalles det røde 

fylket, er antagelig en form for politisk farge

blindhet. 

Hverk~n Vest- eller Aust-Agder har kommet 
noe vei i nominasjonsarbeidet. Og fylkesleder 
i Aust-Agder RV Knut Henning Thygesen fikk 

seg en liten overraskelse når Opprør kunne 

fortelle om de nye fristene for innlevering av 

valglister. 

I Vestfold er det nok av kandidater både RV

leder Jørn Magdahl og Alf Henriksen er aktuelle 

navn. Magdahl sitter i formannskapet på 

Nøtterøy og Henriksen har plass både i for

mannskapet i Borre og fylkestinget. Overfor 

Opprør bekrefter begge to at de er kandidater 

uten a~ de vil hverken bekrefte eller avkrefte 
om de vil stå på toppen. Men foreløpig er ikke 

prosessen kommet i gang, og det er ikke 

usannsynlig at en dame kan skyve de to til 
side. 

Torgny Hasås 

Listene må leveres før påskel 
Det er nye frister for innlevering av 
valglister i år. Rådgiver Jan Morten 
Sundeid i Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet sier til Opprør at en av endringene 
i valgloven er at det er tidligere frist for 
innlevering av listene til fylkesvalgstyret 
enn før. 
- Den endelige fristen for innlevering er 31. mars, men i år faller 
det litt uheldig ut, sier han. Dette er nemlig 2. påskedag. I loven 
står det at når denne fristen faller på en helligdag så er fristen 
siste forutgående hverdag. Formelt sett er dette lørdag 29. 
mars. Det vil si påskeaften, men det er ikke sikkert at det er 
noen kontorer som er åpne eller at posten kommer fram den 

dagen Derfor bør alle listene være levert innen onsdag før 
skjærtorsdag, 26. mars. 

-Tidligere var fristen 1. juni, hva er grunnen til at fristen er endra? 

- Det er i forbindelse med at det blir innført poststemmegiving 
som forhåndsstemming, sier han. Heretter skal listene med 
navn brukes fra første forhåndsstemmedag. Tidligere har det 
bare vært i bruk stemmesedler med partinavn fram til de 
endelige listene foreligger. 

-Når er første dagfor forhåndstemming? 

- Innenriks er det 15. juli. 

- Hva skjer viss lista ikke blir levert inn tidsnok? 

- Da blir den ikke godkjent. Viss det er noen detaljer som skal 

rettes opp. For eksempel at det mangler noen få underskrifter 
kan det være mulig å få litt ekstra tid. Men viss ikke selve lista 
er innlevert vil den ikke bli godkjent. 

- Kjenner du til noen eksempler hvor lister er levert inn for seint? 

- Var det ikke en Arbeiderpartiliste som ble levert for seint ved 
siste kommunevalg? svarer Sundeid spørrende, og unnskylder 
seg med at han ikke har arbeidet i departementet så lenge, og 
ikke husker flere eksempler. 

Men det husker vi! For vi husker at Rød Valgallianses liste til 
fylkestingsvalget i Akershus i 1979 aldri ble levert på grunn av 
en bil som ikke ville starte. Det er altså ikke nødvendig å vente 
til påske med å levere lista. 

Torgny Hasås 
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.. 
OPPRØR 1•97 STORTINGSVALGET -97 

lister er klare 

Da Opprør gikk i 
trykken, var det RV i 

disse fire fylkene; 
Buskerud, Østfold, 

Hordaland, Sør
Trøndelag som hadde 

avholdt 
nominasjonsmøter og 

valgt sine 
førstekandidater. 

Over til venstre: 
Veslemøy Fjerdingstad, 

Buskerud 

Over til høyre: 
Jon Michelet, 

Østfold 

Til høyre: 
Torstein Dahle, 

Hordaland 

Helt til høyre: 
Astrid Holm, 

Sør-Trøndelag 

Invitasjon til RVs samekonferanse 
i Tromsø 7.-9. februar 
RV behøves i Sametinget! RV ønsker å 

stille rene og røde lister ved 

Sametingsvalget i år dersom samiske 

RVere ønsker det. Formålet med 

samekonferansen er å vedta at RV 

stiller egne lister og valgprogram. 

Foreløpig program: 
RVs arbeid med samepolitikk 
Erfaringer fra arbeidet i Stortinget 

Listestilling til Sametingsvalget høsten 1997 
Retten til land og vann - Samerettsutvalgets 
innstilling 
Retten til samisk utdanning 
Hovedpunkter til programmet 
Organisering - valg av samepolitisk utvalg 
Eventuelt 

Stemmerett på konferansen har de som har betalt 
medlemskontingent til RV senest på konferansen 
og står / kan stå i samemanntallet. 

Privat overnatting i Tromsø skaffes til dem som 
melder seg på innen 4. februar. Reiseutgifter 
dekkes så langt økonomien tillater det 
(reisefordeling). 

Påmelding innen 4. februar 
til Guri eller Jon Arne 
tlf. 78 48 64 16 - 77 61 13 67 

/ 

Passive ordførere i 
Grenland 

7 

RV-kommunestyrerepresentant 
i Bamble og Hydro Rafnes
ansatt, Ole Roger Dyrkom_ 
klager på manglend~ politisk 
engasjement etter at Borealis og 
Hydro • Rafnes varslet 
nedbemanning. 

Han oppfordrer Grenland
ordføreme til å stå påk.rava når 
det gjelder den fremtidige 
utviklingen av petrokjemi- ' 
industrien på Rafnes og 
Rønningen. Dyrkorn sier til 
Porsgrunn Dagblad 31.12.96 at 
industribedriftene ikke kan 
spare seg til overskudd 
gjennom nedbemanning. 
Grunnlaget for overskudd er 
økning i produksjonen, mener 
RVeren. 

På sokkelesten i Troms 
Nordlys melder at RVerne 
Mads Gilbert og Øyvind ·, 

Tollefsen nekter å ta p å seg sko 
~ når de går på talerstolen i ' 

fylkestinget. Gilbert hadde 11. 
desember ifjor t.o.m. "billige · 
hvite, men slitte sokker som er 
kjøpt i B_a.rdu. Og disse sokkene 
var merket med emblemet til 
oljeselskapet Shell!" Fung. 
ordfører Elisabeth Aspaker og 
fylkseordfører Ronald Rindestu 
har reagert med henholdsvis 
"sylskarp reprimande" og 
"mild henstilling" uten at 
RVerne har latt seg kue av 
skotyranniet. Opprør henviser 
fylkesordførerne til stor
tingspresidenten som visstnok 
sliter litt med klærne til Erling 
Folkvord og gratulerer Troms 
fylkesting/ avisa Nordlys med , 
behandlingen viktige saker. 

Frode fikk ikke 
fylkesting-fri 

RV-representant Frode Bygdnes 
fikk ikke fri av arbeidsgiveren 
til å gå på møte i fylkestinget i , 
desember. Bygdnes fortel1er til 
avisen Nordlys at det er vans
kelig å kombinere politiske verv 
med vanlig jobb i privat sektor. 
Han må arbeide inn tida, og det 
går utover familien. Frode 
Bygdnes sier at han vil tenke seg 
godt om før han eventuelt sier ja . 
til en ny periode. Fylkesordfører 
Ronald Rindestu beklager sterkt 
at folkevalgte får problemer 
med permisjon for å delta i 
politisk arbeid. 
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8 LANDSMØTEFORBEREDELSER 

Landsstyrets innstilling, endringer til prinsipprogrammet, fortsatt fra side 5 

Kapittel 5 
Forslag fra programkomiteen 

Side 14, l. avsnitt, følgende føyes til: 

Denne kapitaleksporten finner en både i de 
største privateide "norske" selskapene 
som har blitt multinasjonale og i de store 
statlige, som Statoil og Hydro. Disse driver 
i dag sin virksomhet over hele verden. 
Staten er en viktig drivkraft i den norske 
imperialismen, gjennom sine egne invest
eringer og gjennom den brøytinga en gjør 
for andre. Profitten, som er skapt av 
norske arbeidsfolk, blir i dag brukt til å 
undertrykke og utbytte folk i bl.a. Aser
bajdsjan, Indonesia og Kina. Oppbygginga 
av det norske oljefondet må sees i denne 
sammenhengen. Den norske imperial
ismen har etterhvert begynt å få ei militær 
side. Etterhvert som den norske staten og 
norske selskaper får økonomiske inteesser 
i "ustabile" områder, vil behovet for å 
beskytte disse interessene komme umid
delbart. Dette kan nå gjøres ved hjelp av 
norske "out of area" styrker (Telemarks
bataljonen) og med hjelp fra NATO og 
Vestunionen. 

E11s/em111ig innstilt fra landsstyret. 

Kapittel 6 
Komiteens forslag: 

Inn på side 18, etter: ... reformismen vinner 
stadig mindre oppslutning i arbeider
klassen. 

En overgang til sosialismen er bare mulig 
når det store flertallet avfolket ønsker det. 
En slik overgang til sosialismen kan skje 
fredelig forutsatt at borgerskapet respek
terer demokratiske spilleregler. Det er god 
grunn til å være skeptisk til de herskendes 
respekt for folkeflertallet. I hele etter
krigstida har det vært drevet en ulovlig, 
systematisk politisk begrunnet kartlegging 
og overvåking av sosialister, kommunister 
og andre på venstresida. Militæret er blitt 
sa tt inn mot s treikende arbeidere flere 
ganger i mellomkrigstida. Det eksisterer 
skjulte nettverk som forbereder seg på å 
forsvare kapitalismen med alle midler, 
også militære som f.eks "Stay Behind"
gruppene. Det finnes unntakslover og 
eksisterte(r) lister over personer som skal 
interneres i "krisesituasjoner". Internasjo
nale erfaringer viser at vestlige imperialist
makter og spesielt USA gang på gang 
støtter diktatoriske regimer mot progres
sive folkelige bevegelser. Erfaringene med 
generalenes kupp i Nato-landet Hellas, 
støtten til det ekstremt undertrykkende 
NATO-landet Tyrkia i det undertrykking 
av politisk og nasjonal opposisjon. 

Men ikke minst generalenes blodige kupp 
i Chile i 1973 - med full støtte fra USA -
mot den lovlig valgte sosialistiske regimet 
til Salvador Allende viser at en ikke må ha 
noen illusjoner om de herskende kretsenes 
demokratiske sinnelag, verken i Norge, 
USA eller andre kapitalistiske land. Sosial
ismen betyr å gjøre slutt på kapitalismens 
daglige og brutale vold menneskeheten 
gjennom sult, kriger og ulike former for 
undertrykkelse og forfølgelse i meste
parten av verden. 

Det er en viktige oppgave for RV å avsløre 
mytene om det vestlige demokratiet, og å 
skape et realistisk bilde av hvilke krefter 
og mottiltak en kan vente seg fra hersker
klassen når et flertall i folket ønsker å gå 
over til sosialismen. RV forsvarer folkefler
tallets rett til også med voldelige midler å 
stanse voldsbruken til et lite mindretall 
som vil hindre overgangen til sosialismen. 

Enstemmig innstilt fra landsstyret. 

Kapittel 7 
Forslag fra Kris8,2t samfu1m, er det helt 
nødvendig at folk har tro på egne krefter 
og muligheten til sjøl å styre samfunnet. Et 
viktig ledd i en prosess for å nå et slikt mål 
er å gjenreise visjonen om sosialismen. For 
å kunne bygge en slik sosialisme er det 
vikti~ å delta i folk sin kamp og lære av de 
erfaringene folk gjør seg na. Samtidig må 
vi lære av historia. De store feila som er 
blitt begått i de samfunna som kaller seg 
sosialistiske har både materielle og 
ideologiske årsaker, - og det er viktig å 
forstå dem begge. 

Avsnittet " lære av erfaringene med 
sosia lismen". 

De sosia listiske revolusjonene i Sovjet, 
Kina osv. var nødvendige og rettferdige, 
og de bragte s tore positive resultater for 
breie lag av folket. De internasjonale 
ringvirkningene var ogsd beh;delige, 111ed 
i11spirasjo11 og bedra vilkdr for nasjonale 
frigjøringska111per i den tredje verden og 
ka111per for sosiale reformer og in11røm111elser 
fra borgerskapet i de rike landa. Men samtidig 
blei samfunna de revolusjonære bygde 
prega av en svak økonomi og en aggressiv 
fiendtlig omverden. Utdannningsnivået i 
de "sosialistiske" landa var lavt, og 
mangelen på demokratiske tradisjoner 
tydelig. Det var lite som lå til rette for at 
den virkelige makta kunne tilfalle 
arbeiderklassen og folket. Makta blei 
konsentrert i toppen av de kommunistiske 
partia og i statsapparatet. De nye 
makthaverne forfulgte og fengsla politiske 
motstandere og opposisjonelle i egne 
rekker. Uavhengig fagforenings
virksomhet og arbeiderorganisering blei 

knust med alle midler. De framskritta som 
revolusjonen hadde betydd for kvinnene 
blei møtt med tilbakeslag. Ettpartistaten 
ensretta såvel kultur som vitenskap. Det at 
et slikt system utvikla seg i Sovjet på et 
tidlig tidspunkt, bidro til a ensrette ideen 
om sosialismen mot den byråkratiske 
Sovjetmodellen. 

Det er ikke tilstrekkeli§ å forstå tilbake
slaga i de "sosialistiske' statene utifra de 
materielle forholda aleine. Uten et oppgjør 
med stalinisme, ettpartisosialisme og alle 
former for totalitær tenkning vil alle 
sosialistiske forsøk ende med at det utvik
ler seg en ny overklasse som vil herske 
over arbeiderklassen og folket. Uten at 
kvinnefrigjøringa blir en integrert del av 
den revolusjonære prosessen, og uten reell 
fagforeningsfrihet og frihet for kultur og 
vitenskap, er ethvert sosia lis tisk forsøk 
dømt til å mislykkes. 

De nye sosialistiske forsøka vil som alle før 
være avhengig av de materielle beting
elsene sosialismen skal bygges under, det 
er derfor umulig å gi en fasit for hvordan 
en slik sosialisme vil se ut. Men ytrings- og 
organisasjonsfrihet, og politisk pluralisme 
er nødt til å være grunnsteiner i en ny 
sosialisme. Erfaringene viser at klasse
kampen, kvinnekampen og kampen mot 
andre former for samfunnsmessig betinga 
undertrykking fortsetter også under 
sosialismen og at sosialismen kan ødeleg
ges innenfra. Revolusjonære sosialister må 
anstrenge seg for å bygge ut folkelige 
masseorganisasjoner og slåss for å minske 
kløfta mellom folket og deres represen
tanter i statsapparatet og ellers. 

Vedtatt, med tillegget som stdr i kursiv. 

Endring til kapittel 7 side 22. 

Forslag fra Kristine Mollø-Christensen, 
avvist av landsstyret. 

Endring av kapittel 7, side 12, "En ny type 
demokratisk planøkonomi" : 

Første setning strykes. 

"Den kapitalistiske markedsøkonomien 
fører bl.a. til overproduksjonskriser, 
arbeidsløshet, rovdrift på naturen, sosial 
nød og utbytting av den 3. verden" 

Resten av avsnittet strykes. 

" Et sosialistisk Norge m å utvikle en 
demokratisk planøkonomi, osv." 

Redaksjonell endring fra komiteen. 

PPKs forlag til endring av kapittel 7, pkt en 
ny type planøkonomi, s 22. 

Første setning strykes, i stedet som ny 3. 
setning, etter Øst-Europa. Siste setning 
endres til : "Landbruks- og fiskeri
politikken har i Norge vært eksempler på 
hvordan staten har brukt plan som et 
redskap i den økonomiske politikken. 
Dette ser vi enda spor av, men disse 
ordningene nedbygges som et resultat av 
EU-tilpassinga og markedsliberaliseringa. 

Enstemmig 

Kapittel 8 
Forslag fra Aslak Sira Myhre: 

... enkelte av de store organisasjonene, som 
i kraft av sin posisjon som kapitaleiere og 
styrende tilhører borgerskapet. 

Neste setning strykes, erstattes med : 

Toppsjiktet i AP og Høyre tilhører også 
borgerskapet i kraft av sin nære knytning 
til kapitaleierne, de statlige konsern
ene / bedriftene og maktutøvelsen i den 
borgerlige staten. Toppsjiktet i LO har i 
etterkrigstida i hovedsak tjent borger
skapet sine interesser gjennom sin rolle i 
disiplineringa av arbeiderklassen, og 
gjennom aktivt åta standpunkt for kapital 
og kapitalisme. 

Tillegg: 

LO er engasjert i betydelig forretningsdrift 
gjennom samvirke Landsbanken og NKL. 
Det er en tett allianse mellom LO toppen, 
staten, AP-ledelsen og ledelsen i de største 
sta tlige og private selskapene. den øverste 
toppen i LO tilhører derfor borgerskapet. 

Vedtatt mot en slemme. 

Kapittel 9 
Forslagsstiller: Anders Ekeland. 

Endringsforslag til pkt. 9, avsnittet 
"Partimodell" : 

Setningen som lyder: "Det er mulig å 
organisere egne tendenser og grupper i 
partiet så lenge de ikke sti ller konkur
rerende lister til valg." 

Endres til: "Det er mulig å organisere egne 
tendenser og grupper i partiet så lenge de 
ikke er konkurrerende partiprosjekt eller 
sti ller konkurrerende lister til valg. 

Avvist mot 4 stemmer. 

Forslag som kom i1m til PPK som ikke blei 
votert over i landsstyret: 

Til kap. 6: 

Forslag fra Roger Hardy. 

Dette skal erstatte avsnitt 3 side 18: 

RV er for en fredelig overgang fra 
kapitalisme til demokratisk sosialisme. 
Men hver enste dag stenger kapitalismen 
millioner av mennesker ute fra et verdig 
liv, til et liv uten framtid. Som norske 
motstandsfolk-kjempa med våpen mot den 
tyske okkupasjonsmakta , støtter RV 
frigjøringsbevegelser i den 3. verden som 
bruker våpen for å kaste ut imperialismens 
marionettregjeringer. RV innser at den 
dagen vi har gjennomført en fredelig 
omveltning til sosialisme, kan det bli 
nødvendig å forvare dette med alle midler. 
Men RV vil aldri bruke våpen for å skape 
det samfunnet vi jobber fram imot. Den 
internasjonale situasjonen vil også ha stor 
innvirkning på forløpet av en revolusjon i 
Norge og en fredelig overgang til demo
kratisk sosialisme. 

Delvis innarbeida i komiteens forslag. 

Til kap. 7 

fra Arnljot Ask, Ullensaker RV. 

1) Overskriften endres til: "Sosialisme 
Norge" 

2) Endring av ingressen til: 

Den norske sosialismen vil være prega av 
det samfunnet den springer ut av og de 
internasjonale rammevilkåra når revolu
sjonen skjer og sosialismen skal bygges. 
Slik sett vil det sosialistiske Norge ha 
særtrekk som skiller det ut fra de tidligere 
sosialistiske samfunna, og også kommen
de og samtidige sosialistiske samfunn. Det 
som er felles er at det borgerlige diktaturet 
er styrta og at arbeiderklassen og al lierte 
tar fatt på oppgava med å bygge et 
samfunn som skal gjøre slutt på utbyttinga 
og sosial undertrykking. 

(Punktet "Sosialismen som overgangssam
funn" står som før, dvs. ingen endringer) 

3) Punktet "Lære av erfaringene med 
sosialisme" nyskrives i sin helhet: 

"De sosialistiske revolusjonene i Russland, 
Kina osv ga store positive resultater for 
breie grupper av folket i disse landa. De 
internasjonale ringvirkningene var også 
betydelige, med inspirasjon og bedra vil
kår for nasjonale frigjøringskamper i den 
tredje verden og kampen for sosiale refor
mer og innrømmelser fra borgerskapet i de 
rike landa. 

At disse sosialistiske samfunna brøt sam
men, skyldtes både indre svakheter og ytre 
forhold. 

De økonomiske, klassemessige og poli
tiske tradisjonene som sosialismen voks ut 
fra, og det harde presset fra den imper
ialistiske omverdenen, la grunnlag for 
politiske system som konsentrerte makta i 
toppen av det kommunistiske partiet og 
statsapparatet. Parti og stat voks sammen. 
Uavhengige fagforeninger og folkelige 
masseorganisasjoner ble etterhvert mot
arbeida og behandla som kontrarevolu
sjonær virksomhet. De framskrittene som 
revolusjonen hadde betydd for kvinnene, 
blei møtt med tilbakeslag. Det utvikla seg 
et nytt borgerskap i "sosialistisk frakk" 
som berika seg og sikra sin maktstilling 
gjennom forfølgelse av opposisjonelle av 
alle avskygninger og som også blanda seg 
inn i forholda i andre land . Sosialismen 
gikk tapt i disse landa lenge før de 
proklamerte hamskiftene på starten av 
nittitallet. Den virkelige klassekarakteren 
til makthaverne blir tydelig demonstrert 
ved at det også i dag er folk fra dette 
samfunnsskiktet som har makta, nå i åpent 
samarbeid med borgerskapet i Vesten. 

Erfaringene viser at klassekampen, kvin
nekampen og kampen mot andre former 
for samfunnsmessig betinga under
trykk.ing fortsetter også under sosialismen 
og at sosialismen kan erobres innenfra. 
Men strevet med å forsvare og utvikle 
sosialismen må ikke føre til at motsigelser i 
folket blandes sammen med motsigelsene 
mellom folket og fienden. Revolusjonære 
sosialister må anstrenge seg for å bygge ut 
folkelige masseorganisasjoner og slåss for 
å minske kløfta mellom folket og deres 
representanter i statsapparatet og ellers. 
Statspartisosialisme og tilsidesetting av 
det sosialistiske demokratiet fører til at det 
utvikler seg en ny overklasse som hersker 
over arbeiderklassen og folket. 

Men historia viser også at dersom 
arbeiderklassen med allierte forener seg og 
utnytter de ressursene som de rår over, 
kan sosialismen gi folkeflertallet et stort 
løft, både materielt og i kulturell utfold
else. Og også i lang tid s tå imot angrep fra 
den imperialistiske omverdenen. Forsvar 
av sjølråderetten vi l være viktig også i 
denne fasen av samfunnsutviklinga. Im
port av sosialisme, eller å underlegge seg 
sosialistiske "storebrød re", skader sosial
ismen. Samarbeid mellom sosial istiske 
land må skje på grunnlag av likeverdighet 
og ikke-innblanding. 

Med det ressursgrunnlaget den norske 
nasjonen har, både naturgitte og men
neskelige, skulle den norske sosialismen 
stille med et langt bedre utgangspunkt enn 
de historiske pionerprosjekta. Desto mer 
som den teknologiske utviklinga også har 
lagt et grunnlag for å kunne trekke større 
deler av folket med i direkte styring og 
innflytelse over den sosialistiske staten og 
minske motsigelsen mellom kollektivets 

og individets rettigheter. Slik sett vil 
sosialismen i Norge ha gode 
forutsetninger for å videreutvikle de sterke 
sidene vi har sett ved sosialismen fram til 
nå og ikke gjenta de verste feila. 

Forslaget er sammen med dagens tekst og 
de andre innkomne forslaga brukt som 
bakgrunn for komiteens flertall sitt forslag. 

Forslaget blei avvist. 

Forslag fra Magnus Marsdal: 

Tilleggsforslag til punktet om å lære av 
sosialismen historie: 

"De statsbærende kommunistpartiene i de 
"sosialistiske" landa gjorde store feil som 
bidro til sosialismens nederlag. Dette 
gjelder både sensur- og utrensknings
politikken mot politiske motstandere og 
den ukritiske forherligelsen av det sittende 
regimet, f.eks. Stalins erklæring fra 1936 
om at det økonomiske grunnlaget for 
klassedelinga i det sovjetiske samfunnet 
var oppheve. Deler av den ideologien som 
statsbærende kommunistpartier produ
serte var uttrykk for interessene til et 
herskende elite-skikt, og gjorde stor skade 
på deler av den marxistiske tradisjonen." 

Forslaget ansees innarbeidet. 

Forslag fra Anders Ekeland: 

Lær av erfaringene med sosialismen: 

De sosialistiske revolusjonene i tilbake
liggende land som Sovjet, Kina, Jugo
slavia, Kuba var nødvendige og rett
ferdige. Ut ifra de samfunnsmessige 
forutsetningene ga revolusjonene i en viss 
periode store positive resultater for breie 
lag av folket . Men de objektive, og dermed 
også de subjektive betingE;'lsene for bygg
ingen av sosialismen var lite utviklet. 
Revolusjonene i disse landene hadde i 
hovedsak som formål å fjerne de føydale 
og imperialistiske hindringene for en 
industriell modernisering av landet, ikke å 
erstatte kapitalismen med et annet og 
overlegent system. Disse revolusjonene 
kunne ikke bygge videre på det utdan
ningsnivå og produksjonskapasitet som 
kapitalismenhar skapt i utviklede kapital
istiske land. 

I Sovjet var det i de første åra elementer av 
reell arbeidermakt, gjennom sovjetene, 
gjennom fabrikkomiteene. Det var livlige 
diskusjoner innenfor arbeiderbevegelsen, 
innenfor bolsjevikpartiet. Det var ikke ~tt 
at de byråkratiske tendensene skulle seire. 
Det går ingen rett linje fra Marx via Lenin 
til Gulag. Men i ettertid kan en se at 
bolsjevikenes teori var for lite utviklet på 
spørsmålet demokratiet i overgangs
samfunnet. Bolsjevikenes stadige inn
skrenkninger i pressefriheten, forbudet av 
andre arbeiderpartier, og til slutt forbudet 
mot tendenser og fraksjoner i det kom
munistiske partiet var milepæler i 
konsolideringen av det byråkratiske dikta
turet. Allerede tidlig i tjueåra var mulig
heten for en ikke-autoritær, dvs. sosial
istisk en moderniseringsprosess i Sovjet 
ikke lenger filstede. Det første byråkratiske 
diktaturet var etablert. Dette diktaturet 
kjennetegnes ved at makta er konsentrert i 
toppen på det "kommunistiske" partiet. 
Andre politiske partier er forbudt. Polit
iske motstandere blir undertrykt: drept, 
fengslet, forfulgt - også innafor det stats
bærende partiet. Uavhengige fagforen
inger og arbeiderorganisering blir knust 
med alle midler. De framskrittene som 
revolusjonen hadde betydd for kvinne 
(f.eks fri abort i Sovjet) blir fjernet. 
Ettpartistaten må i tråd med sin natur 
ensrette kultur og vitenskap. 

Denne forvandlingen av sovjetmakten til 
et byråkratisk diktatur skjedde raskt. 
Siden det var et historisk sett helt nytt 
fenomen og fordi det var knyttet så en
orme forhåpninger til Oktoberrevolu
sjonen var det vanskelig å innse hva som 
hadde skjedd. Dermed kunne det mono
littiske partiet og ettpartistaten framstå 
som den riktige parti- og samfunns
moralen. I tillegg ble alle partier i den 
kommunistiske internasjonalen renset for 
kritiske elementer og gjort til lydige 
redskaper for det sovjetiske byråkratiet. 
Det førte til at de seinere revolusjonene 
Kina, Vietnam, Jugoslavia, Albania, som 
ble ledet av partier fra Komintern
tradisjonen ikke engang hadde en kort 
periode med sovjetdemokrati .. De kom
munistiske partiene - det subjektive 
elementet - var allerede formet i det 
byråkratiske diktaturets bilde. Sjøl om 
graden av overgrep forbundet med 
moderniseringsprosessen har variert fra 
land til land og fra periode til periode er 
det ingen av disse regimene som kan kalles 
sosialistiske. Også den kubanske revolu
sjonen - med et lederskap som ikke kom 
fra Komintern-tradisjonen kom til å under
legge seg ettpartistatsideologien. 

Uten et oppgjør med de autoritære sidene 
ved leninismen, med stalinismen, mao
ismen, castriosmen og andre former for 
ett-parti sosialisme vil alle framtidige for
søk p å å bygge sosialismen ende med at 
det utvikler seg en ny overklasse. Histor
ien har derfor lært oss at det var de anti
stalinistiske strømningene, fra anarkister 
til trotskister som representerte marx
ismen og arbeiderklassens interesser i tida 
etter 1917, ikke Stalin og Mao. 
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For å gjenreise den sosialistiske visjonen er 
det viktig for RV å studere disse marx
istiske strømningene, studere erfaringen 
fra de såkalt sosialistiske landene, inklu
sive Nicaragua og Kuba. Det er også viktig 
å studere fenomenet med byråkratisering 
av arbeiderbevegelsen i utviklede kapital
istiske land. For erfaringene viser at 
nasjonalisering av produksjonsmidlene 
ikke er en tilstrekkelig forutsetning for 
sosialismen. Hovedproblemet ligger i å 
utvikle demokratiet, å få til et virk~lig 
folkestyre. Sosialisme og demokrati er en 
og samme sak. 

Forslaget blei brukt som bakgrunn for 
PPKs flertalls forslag, forslaget blei avvist 

·mot to stemmer. 

Forslag til endringer i RVs prinsipprogram 
av 12.02.95: 

Forslagsstiller: Einar Bråthen. 

Av plasshensyn trykkes ikke 
begrunnelsene for forslagene. Disse vil 
være med i utsendingen til delegatene. 

1) Kap. 1 "Mål", s.4. Etter "en langvarig 
sosialistisk periode med klasse-, kvinne
og miljøkamp" - følgende tillegg: 

"Denne periodens viktigste kjennetegn er 
fullt utvikla demokrati ikke bare i 
politikken, men også i arbeidslivet og 
økonomien". 

2) Kap. 4 "Det kapitalistiske Norge", s.10. 

a. Endring av overskrift "Staten er 
borgerskapets stat og ivaretar 
borgerskapets interesser". stedet 
overskriften "Staten er en kapitalistisk stat 
som tilgodeser borgerskapet" . 

b. Erstatning av og tillegg til etterfølgende 
to ord "Dette sikres". I stedet: 

"Staten er skreddersydd den kapitalistiske 
økonomien og gir følgelig borgerskapet 
systematiske fordeler (ikke bare gjennom 
den dominerende ... " - resten slik det står). 

c. Erstatning av siste setning på s.10, "Det 
er likevel borgerskapet med 
monopolborgerskapet i spissen som har 
den politiske og økonomiske makta i 
Norge". 

I stedet: "Men kapitalistenes økonomiske 
enevelde gjør at demokratiet blir et 
skinndemokrati". 

d. Tillegg: "Og folket kan i liten grad 
reformere denne kapitalistiske staten sJ 
den kan 

bli et redskap for sosialistiske og andre 
grunnleggende samfunnsendringer. Men 
statsforvaltningen har en viss 
selvstendighet, og staten påvirkes av 
styrkeforholdene mellom klassene og av 
styrken til de sosiale bevegelsene. Dette gir 
rom for reformer som, selv om de er små 
og avgrensede, likevel er viktige for folks 
levekår og handlingsmuligheter." 

3) Kap. 4, "Det kapitalistiske Norge", s.13. 

Stryk de tre første avsnittene, "Omfattende 
privat skole-" t.o.m. "de reaksjonære 
sidene av denne politikken" . 

Subsidiært: Erstatt dem med en mer 
edruelig analyse av velferdsstat og 
sosialdemokrati. 

· 4) Kap. 5, "Norge og imperialismen", s. 
14-15. 

a. Erstatt leddene på s.14 " nasjonenes rett 
til å danne stater - såvel som deres rett til 
likeverd i flernasjonale saker" med 
følgende: ("RV støtter nasjonalstater som 
forsvarer seg mot å bli underlagt 
mektigere sta ter, og) folkenes rett til 
demokratisk selvbestemmelse - såvel som 
deres 

kamp for de politiske og øvrige 
menneskerettighetene". 

b. Stryk første setning s. 15, "Et nødvendig 
bolverk mot imperialismen er at alle folk 
har og utvikler nasjonal, språklig og 
kulturell bevissthet". 

Til arbeidsprogrammet: 

Det kom ikke inn noen forslag til 
programkomiteen om endringer i 
arbeidsprogrammet. Komiteen fikk i 
oppgave å innarbeide Stortingsgruppa 
erfaringer i arbeidsprogrammet. Et utkast 
til dette er laga. Landsstyret behandla en 
del forslag til arbeidsprogrammet som 
kom fram etter programkomiteens siste 
møte og under landsstyremøte møte. Disse 
forslaga vil bli sendt ut sammen med en 
videre bearbeiding av en del av de 
innspilla som allerede er kommet. Hvis en 
har endringer til arbeidsprogrammet, eller 
innspill til det videre arbeidet, kan en ta 
kontakt med partikontoret (22 98 90 50), 
Stortingsgruppa (22 31 33 21) eller 
programkomiteens leder, Aslak Sira 
Myhre (90 07 57 23). 
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Hva er vitsen? 
Vi har nå kommet til siste artikkelen 
om Prosjekt 97. Etter landsmøtet 
starter vi en ny serie som 
naturligvis må hete "Kampanje 97". 
Avslutningsvis i denne 
artikkelserien skal jeg derfor si noe 
om hvorfor det er viktig og riktig at 
RV satser på stortingsvalget. 

Dette er nok ikke riktig. Statistikk fra NTB viser 
at vi har gjort et sprang i media-oppslag etter 

· valget i 93. Vi får ut mer av vår politikk. 

2. Gradmåler på klassebevissthet. 
Den markedsliberalistiske politikken som føres i 
Norge, rammer folk hardere og hardere. Mange 
blir opprørske, noen blir revolusjonære, på fler 
og fler områder kjemper arbeiderklassen - uten å 
oppfatte seg sjøl som klasse. Det er viktig at 
kampen mellom borgerskapet og arbeider
klassen blir tydeligere for folk som klassekamp. 
RV er alene om å si slike ting. Derfor vil valg-
oppslutning om RV være uttrykk for hvordan 

I . Delta på hele den politiske arenaen. arbeiderklassen oppfatter samfunnsutviklinga. 
Politisk arbeid, politisk kamp i Norge idag En tilbakegang for RV kan bety at borgerskapets 
handler om å delta i de parlamentariske ideologiske kamp vinner fram - men det kan 
organene og gjøre dem til talerstol for folks også sjølsagt være utrykk for en rekke andre 
interesser - med folk, mot makta. Dette ikke ting. En framgang for RV mener jeg er uttrykk 
gjelder ikke bare kommunestyrene, men også for at arbeiderklassen "forstår mer" og en fram-

skapets interesser. Idag betyr det om f.eks å 
knytte Norge til EU og åpne for privatisering i 
offentlig sektor. De revolusjonæres oppgaver 
må blant a1met være å konfrontere borgerskapet 
der de er - enten det er i styrerommene eller på 
Stortinget ikledd ulike partifrakker. 

4. Ressurser til den revolusjonære 
bevegelsen. 
Økonomien i RV er i alt for stor grad bygd opp 
på offentlige midler. Egeninntektene er små. 
Samtidig har de offentlige midlene bidratt til at 
den revolusjonære bevegelsen har utfoldet seg 
de siste årene - vi har gitt ut medlemsavis, kjøpt 
hus, arrangert konferanser osv uten å bla opp fra 
egen lommebok. D~t er klart at det er en viktig 
prinsippiell debatt at det revolusjonære partiet 
er finansiert av borgerskapets stat. Jeg skal ikke 
gå videre på den debatten, bare konstantere at vi 
får en del penger til partiets virksomhet. 

Stortinget. Intet parti vil få oppslutning dersom gang for RV vil gi ytterligere næring til at 
det stiller seg utenfor denne politiske arenaen. arbeidsfolk oppfatter seg som ei klasse. Dette er Viktigere er nok det faktum at vi står politisk 
Da Rød Valgallianse fikk sin første helt nødvendig for å oppnå oppslutning om et sterkere med et stortingsmandat. Jeg mener at 

sosialistisk samfunn. kommunestyrearbeidet vårt er styrket etter at vi stortingsrepresentant, ble RV et "annet" parti -
vi ble et reelt rikspolitisk parti i folks bevissthet - 3. Konfront~re makta der den er kom inn på Stortinget og i Finanskomiteen. Vi 
Erling Folkvord ble hele RV-landets stortings- har utviklet vår økonomiske politikk og fått den 

konsentrert. spredd i og utenfor RV på en helt annen måte 
representant. Vi er ikke lenger "promillepartiet" . . . . . . 

d flink f lk d dt . 1 d t Stortmget har en viss funks1on for borgerskapets enn tidligere. Vi kan også peke på mange andre 
me noen e o spre run 1 an e . h kin S bl' f å · k · h · bb d h få 
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Over til Kampanje 97. 
Det revolusjonære partiet har mange oppgaver. 
Vi må prioritere krefter og -ressurser til andre 
ting enn valgkamp - vi er et allsidig 
arbeiderparti. Men på bakgrunn av de fire punk
tene jeg har gått gjennom, mener jeg at vi nå må 
prioritere stortingsvalgkampen. Vi skal legge et 
godt grunnlag på landsmøtet med utvikling av 
vår politikk. Vi må følge opp i partiorgani
sasjonen og i Opprør med Kampanje 97 etter 
landsmøtet. RV-lister og va_lgkamp i alle fylker 
er helt grunnleggende for å nå målet - gjenvalg 
av Erling Folkvord og Torstein Dahle inn fra 
Hordaland. 

ers g. tore ressurser ir avsatt or gi . sa er vi ar JO et me som ar tt et . . 
Posisjonen har brakt RV fram i media_pffi en helt _ _innt_ryk.K av at Stortingg_t haqnakt og _å_bruke _gjennomsl(!g_pga stortingsmandatet - reform 9L __ ___ .. _ ___ _ ____ Finn Olav Ro_!!jordet ___ _ 
annen måte. Mange syns Erling er anonym. den makta Stortinget faktisk har for borger- kampen mot Velferdsmeldinga osv. 

Om å være kriminell! 
Lund-kommisjonens rapport har 

utløst en prosess som har dratt 

avgårde med borgerskapet og 

sosialdemokratiet. Den har tatt med 

seg en statsråd og en 

overvåkingssjef, og er i ferd med å 

gå mye dypere enn de liker. Ett av 

motangrepene er et forsøk på å få 

oss stempla som ulovlige partier. 

Hadde borgerskapet og statsmakta sett hvilken 
snøball Lund-kommisjonens rapport har satt i 
gang, hadde de sikkert ført en hardere kamp for 
å unngå offentliggjøring. Hadde Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen i Stortinget visst hva som 
kom til å dukke opp, hadde de kanskje ikke satt i 
gang offentlige høringer, om ikke annet av 
arbeidsbesparende grunner. De har pådratt seg 
langt flere høringer enn planlagt. Nå ser det ut 
til at dette vil bli en heit potet ut over hele våren -
kanskje også inn i valgkampen. Det bør vi mer 
enn bare merke oss. 

Utløst raseri 
Det er en enkelt setning som kunne vært uttalt 
av begge parter, både makta og de overvåkede: 
Selvfølgelig er vi (de) overvåket! At det kan 
være et slags felles utsagn sier at vi lever i et 
klassesamfunn. Fra vår side var Lund-kom
misjonen en bekreftelse på noe vi har sagt og 
forholdt oss til hele tida. I tillegg utløste det et 
berettiget raseri over omfanget og alvoret i over
grepene. 

Sosialdemokratiets rolle 
Fra første stund siden den revolusjonære 
bevegelsen gjenoppstod i Norge var dette helt 
klart: Selvfølgelig blir vi overvåket. For det 
første fordi vår analyse sier at vi lever i et klasse
samfunn hvor borgerskapet rår, og hvor de, i 
hovedsak gjennom statsmakta, har et omfatt
ende undertrykkelsesapparat til rådighet. Ikke 
bare for i siste instans å forsvare det bestående 
ved en revolusjon, men også for å sikre kontrol
len, hindre uro i samfunnsmaskineriet og dem
pe eller stoppe revolusjonær innflytelse. Sosial
demokratiets avgjørende rolle i dette har til fulle 
blitt avdekket. 

For det andre fordi overvåkinga av NKP slett 
ikke var noe-ukjent fenomen,- for ikke å snakke . 
om at historia forøvrig er full av eksempler, og 
for det tredje fordi det fort dukka opp konkrete 
eksempler på overvåking i forskjellige former. 

Det norske hus etter overvåkingsavsløringene? 
Foto: Birger Thurn Paulse·n 

Følgelig var det helt riktig å ta sine 
forholdsregler. Det var ikke uttrykk for 
paranoia. 

Politistat-metoder 
Fra den gang Darwin P. Erlandsen og Duste
forbundet hadde sin storhetstid i Dagbladet, er 
det fristende med følgende sitat: "Jeg vet at jeg 
er paranoid, men jeg begriper ikke at alle skal 
være ute etter meg av den grunn." Det er nemlig 
enkelte som vil ha det til at vi har oss sjøl å takke 
for overvåkinga. Det Lund-kommisjonens 
rapport tvertimot har bekrefta er at det dreier 
seg politistatsmetoder, klassestatens metoder. 

Hvem er kriminelle?? 
For makta er det like naturlig å si: Selvfølgelig 
må de overvåkes! Så får de et problem. For 

. borgerskapet er det et stort poeng å omskrive 
klassestaten og den private eiendomsretten til å 
være et gudegitt system, en slags naturlov, og 
det er jo noe alle veit at en ikke ustraffet kan om
styrte en naturlov. Nå kan de selvfølgelig ikke 
uttrykke seg akkurat sårm. De må finne måter å 
stemple og stigmatisere oss, gjøre oss til de 
farlige.Vi fått en interessant vri p å angrepet i 
kjølvannet av Lund-kommisjonens dokument
asjon - partier SO!Il AKP og RV er ulovlige par
tier i henhold til straffelovens paragraf 104 a. 
Den bestemmelsen det refereres til lyder slik: 

"På samme måte straffes den som danner, deltar 
i eller støtter forening eller sammenslutning som 
har til formål ved sabotasje, maktanvendelse 
eller andre ulovlige midler å forstyrre sam
funnsordenen eller oppnå innflytelse i offentlige 
anliggender." Vi er kriminelle, kamerater! 

Dette forfektes av blant andre to advokater som 
har hatt hver sin periode som leder av det 
tidligere Regjeringsoppnevnte kontrollutvalget 
for de hemmelige tjenestene, Jens Bugge og 
Hans Stenberg-Nilsen. Sistnevnte ga uttrykk for 
slike synspunkter under en av Stortings
høringene for kort tid siden, fulgt opp av Gro 
Harlem Brundland, som sa at hun hadde en viss 
sympati for en slik tolkning av loven. Ta også 
med at Erling Folkvord og Jørn Magdahl før jul 
fikk et svar i samme stil fra daværende POT-sjef 
Østgaard på sitt krav om innsyn i mappene: Å 
tillate slikt innsyn ville forpurre politiets 
kriminalforebyggende arbeid! 

Kan det lykkes å stemple oss som kriminelle, blir 
ikke Lund-kommisjonens konklusjoner noe 
særlig å skrike opp om. Da har det i prinsippet 
ikke skjedd noe ulovlig eller galt. 

Hva med ytringsfriheten? 
Følger vi dette videre begynner vi å nærme oss 
spørsmålet om ytringsfriheten. Grunnlovens 
paragraf 100 gir enhver rett til "frimodige 

ytringer om statstyrelsen og hvilken som helst 
anden gjenstand." Det er selvfølgelig et drøyt 
stykke å gå inn for innskrenket ytringsfrihet. 
Veien å gå blir og prøve, i alle fall i tilfellet 
revQlusjonære, og oppheve skillet mellom 
mening og handling. Revolusjonær omdanning 
av samfunnet omskrives til kupproal:<eri, og det 
at kan bli nødvendig å forsvare delte med våpen 
fordi borgerskapet sannsynligvis vi, ha tilbake 
makta si, blir til terri)J Det blir et viktig poeng å 
tåkelegge og forvrenge våre analyser og stand
punkter slik at vi an se ut som kuppmakere 
med "væpna revolusion" på programmet. Det 
sier seg selv at slike folk må overvåkes. 

Av de mange som etter hvert har svart for seg 
ved Stortingets hørmger, er det bare Inger 
Louise Valle, tidligere justisminister fra AP, som 
klart og tydelig trakk opp et skille mellom men
ing og handling. Hun sa at hun var for et mesL 
mulig liberalt og åpent samfunn, og al s traffbare 
handlinger burde knyttes direkte i:i.l 
straffeloven . Det var sånn hun mente det burde 
være! Det er nesten så vi kunne sagt det selv. 

Vårekrav 
AKP, RV og RU har og har hatt et samarbeid om 
de fleste utspill ·og c1ksjoner i forbindelse med 
overvåkingssakene. Etter hvert som snøballen 
har blitt større og større og tatt med seg blaHt 
annet en statsråd og en overvåkingsjef, har de 
parolene vi reiste i starten bare vist sin 
gyldighet. 

- Innsyn i mappene! 
- Nedlegg overvåkingspolitiet - kriminell 
handlinger er vanlige politisaker! 

Stopp overvåking av lovlig politisk 
virksomhet! 
Jeg tror vi kan føye til: Forsvar ytringsfriheten - i 
lys av kamp,en om å stemple oss som u lovlige 
partier. 

Jeg tror neppe at vi har sett slutten p å 
avsløringene. Det ser avgjort ut til å bli en 
sentral politisk sak, muligens helt inn { 
valgkampen. Stortinget skal forsøksvis avgi si11 

innstilling til Lund-kommisjonens rapport før 
ferien. For vår del diskuterer vi nå blant aru1et 
spørsmålet om å arrangere en alternativ høring 
som kan gå lengre og dypere enn Stortings
høringene. Når dette trykkes er det foreløpig på 
diskusjon- og plan stadiet. 

Lund-kommisjonen har med våre øyne først og 
fremst bidratt til å avsløre klassestaten::: 
karakter. Vår oppgave er at flest mulig skal se 
det. Gjennom å propagandere, avsløre at det 
fortsatt foregår og gjennom å forfekte, bygge 
opp under_. og mobilisere rund.t de politiske 
parolene vi har reist. 

Birger Thurn-Paulsen 

..,... 
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VELFERDS-
DEMO 

Slå ring o m 
velferdsstaten 6. februar 

- Møt opp på Jernbanetorget tors
dag 6. februarkl.1800 og værmed i 
ringen om velferdsstaten, oppford
rer Tormod Jarsve, leder for Norsk 
Kommuneforbund, Akershus. 

Frammøte 
Jernb~netorget 

- l'f Jei;nbanetorget blir d~t . bold 
appeller ved Haldis Holt, nestieder 
Non,k Læ~tlag A\sershus, og .... 
Hanne Luthen, 2. nestleder i Felles
organisasjonen, Deretter tenneS fak
lene (som deles ut gratis), og vi 
marsjerer ruta Karl Johansgate.
Akersgata-Grensen• Torggata til 
Youngstorget Jan Davidsen som er 
Ider fqr No~* lCommuneforbu;nd, 
h9lder hovedappellen. Leder fc,n 
Norsk . Pensjonistforbund, Eina;r i 
Strand,. vil også holde en appell. 

Paroler og program 
- Hovedparolen for dagen. blir 
''Forsvar Velferdsstaten'' , uru:i..er~ 
paroJer er "Styrk velferdssta;te.n • 
nei til helsi,profitørerl", "FuU ba;rne
hagedekning - et offentlig ansvar!'', 
"Privatisering øker ulikhetene!", 
"Statens ansvar - offentlig og gratis 
enhetsskole!" og "Nei til 'outsotJ.r
ching' og kontraktørvirksomhet!'', 
forteller Jarsve. Han oppfordrer alle 
som kan svare j.a på minst ett av de 
følgende spørsmålene til å bli med 
på aksjonen: 

- Vil du at det skal være din egen , 
økonomi som . blir avgjørende for 
hva $lags behandling du får på 
sykehusene? 

- Skal det også være diri. ~gen ; 
økonomi soJn l:tlir avgiøpmde for 
hYl!c sJ1;1gs utdannipg 'og ~kp.1~ giµt 
barn skai få? · 

,- Vil du at eldteomsor-gen $kål bli 
dyrere etter hvert som du bUr eldre 
o_g om$0tg!mivået øker? 
,... Skal' det<'være rtaturllg .~ l<f':!~ :: 
norsk van~-· av 'ut; nJaiidske stor, . 
konsern til matked,sp~? , ·.·. / .:"" 

,... Er det rimelig at.;trødtp;fsen:skhl i 
øke,i takt med forbruket og settes 
skyhøyt i deserµber ogjanuar n'.år 
gradestokkene kryper til mins 20? 

- Skal det være differensierte priser 
og dyrest for barn med funksjons~ · 
hemming og de fra O til 3 år i barne" 
hagene? · 

- Vil du ha et brannvesen som oper~ 
erer med abonnementsordning? 

Bred tilslutning 
Hovedarrangørene for aksjonen er 
Norsk Ko.rnmunef<:lrbund i Oslo og 
Akershus, Fellesorganisasjonen for 
barnevernpedagoger, so.sionomer 
og vernepleiere i Oslo og ,\ker$hus, 
Norsk Lærerlag Akershus, Norsk 
Elektriker- og Kraftstasjonsforbund 
Oslo/ Akershus. De har fått tilslutn· 
ing av AkersJms SV, NKP Oslo• 
/ Akershus, Norsk Sykepleier
forbund Akershw,, Norsk Syke• 
pleierforbund Oslo, Statsbanenes 
Verkstedsarbeiderforening Oslo, 
Internasjonale Sosialister, Kvinne- · 
fronten i Norge, Norsk Lærerlag 
Oslo, Oslo Førskolelærerlag, 
Lærerforbllndet Akershus, Lærer• , 
forbundet i Oslo, Tele- og Data~ 
forbun(iet (som Qppfordrer sine 
foreninger til å bli med!), Oslo 
Grafiske Fagforening, . Grunerløkka 
NKF, Norsk Helse- , 0$ sosial
forbund Oslo krets, Norsk Helse
og sosialforbund Akershus, Felles
forbundet Region Oslo, Oslo Jern 
og Metallarbeiderforening, Hei5-
montørenes fagforening, NKF/ Øst
fold og Rød Valgallianse. Oven
stående var på lista i det Opprør 
gikk i trykken 20. januar. - Flere er 
velkomne, understreker Tor
mod Jarsve som ser fram til en 
sterk markering for velferds
staten torsdag 6. februar i Oslo. 

Maj lindholt 

DEBATT 

Norzink-konflikten 
- kva no? 
Norzinkarbeidarane hadde fått fu ll 
s tøtte frå LO og Kjemisk forbund og 
h adde støtte frå fagforeiningar frå 
heile landet. Etter uravstemming 
blandt vedlikehaldsarbeidarane og 
medlemsmøte var det semje om å gå 
motforhandlingar om utskilling. 

Dag Muri si kyniske og brutale line i 
Norzinkkonflikten lukkast likevel til 
slutt. Vedlikehaldsarbeidet p å Nor
zink vert no tvangsutskilt og solgt til 
Kværner med dei tilsette på kjøpet. 

Fagforeininga har tapt kampen mot 
utskillinga. Dei utskilte vert truleg 
organisert i Fellesforbundet. Og i 
sluttfasen av kampen vart avd. 61 
splitta. 

Korleis kunne dette skje? 
Ved å nytte oppseiingane som 
pressmiddel og seigpine dei tilsette 
og fagforeininga lukkast det å splitte 
dei til slutt . det avgjerande vart vel at 
Norzink-leiinga trekte tilbake opp
seiingane. Det viste seg a t dette berre 
var for å tvangsoverføre dei til Kvær
ner. Med dette trekket vart det og 
skapt usikkerheit i høve til Arbeids
miljølova . Ei eventuell rettssak vart 
no meir u sikker. Det viste seg at lova 
i staden for å beskytte arbeidarane 
vart brukt mot dei. Sterke krefter i 
Arbeiderpartiet med ordføraren i 
spissen hadde lenge ført ein kam
panje for å god ta tilbodet frå 
·xværner og gå på ei forhandlings
løysing. No vart det splitting i avd. 
61 og leiaren sette stillinga si inn på å 
gå for forhandlingar . I denne situa
sjonen er det forståeleg at m edlem s
møte også enda med det resultatet. 

Kvano? 
Eg har sjøv som styremedlem i 
Høyanger Kjemiske aktivt delteke i 
solidaritetsarbeidet heilt til det siste. 
Dette har vore svært lærerikt. 
Norzinkarbeidarane har gjort ein 
kjempeinnsats med å sette tema 
"utskilling" på dagsorden. Dei har 
fått fram solidariteten i fagrørsla, 
den er slett ikkje død som enkelte 
hevdar. Dei har medvirka til at LO 
og Kjemisk no tek stilling mot 
utskilli ng som verkemiddel. Dei må 
meir aktivt "på bana", det er vik tig 
for framtida . Vi må no jobbe vidare 
for å betre Arbeidsmiljølova. Dersom 
ikkje lova vert "oppdatert", kan 
"salg" av tenester bli ein ny trend . Vi 
må og jobbe vidare med å utvikle 
solidariteten i fagrørsla, det kjem 
nok fl eire kampar. 

Dette dreiar seg heilt klart om 
klassekamp og fagforeinings
knusing. På eigarsida i Norzink finn 
ein RTZ-CRA, eit internasjonalt stor
kon sern som er kjend for fagforein
ingsknusing. Det er dei store indu
striarbeidarforeiningane som skal 
svek.kast. Arbeidsgivarane jobbar no, 
som dei alltid har gjordt, for å splitta 
arbeidarrørsla. Små og svake fagfor
einingar er målet. Arbeidsgivarane 
(eller arbeidskraftkjøparane, som er 
ei t meir korrekt uttrykk) vil lnesten) 
alltid ha lovverket på si side så lenge 
dei har den reile makta i bedriftene 
og samfunnet. Og skulle dei ikkje ha 
det, set dei lovene til side, om saka er 
viktig nok for dei. Dette ser vi t d . i 
avsløringane om overv åking, også 1 

arbeid sli vet. Eg har fått s tyrka m1 
overbevising om at det er naudsynt 
med ei t sosiali stisk samfunn d t>r 
arbeiderklassen tek m akta og greier 
å behalde den. 

Med solidarisk helsing 
Ottar Uglum 

DEBATT 

Hulelignelsen 
Jeg er lite interessert i Jaglands 
såkalte "norske hus" og annen 
sosialdemokratisk språkdans. I sted
et tenker jeg meg en hule. I denne 
hulen oppholder det seg la oss si ti 
personer. Som utgjør / representerer 
den norske organiserte, revolusjon
ære venstresiden. De vil ut av fjellet, 
ut i den norske virkeligheten, for å 
forandre den . 

Det er to veier ut av denne hulen. 
Begge er stengt av s tore steinblokker. 
Den ene veien fører rett ut til Norge, 
og verden. Den andre fører ut i 
villmarka. 

Nå fins det ingen fasit for hva som 
skjuler seg ,hvor, om det er våren 
eller vi llmarka, bak henholdsvis ut
gang A og utgang B. Men man vet at 
det ikke er sånn at man kan prøve 
først den ene, og så straks den andre. 
Dette er et skjebnevalg . A eller B. Så 
man diskuterer. Lenge og vel. Til sist 
holder man avstemning. Resultatet 
blir 7-3 for A. 3 for B. 

Så går disse gruppene da til hver sin 
steinblokk og begynner å hale og 
dra. Men det nytter ikke. De er for 
store og tunge. Selv de sju klarer ikke 
å rikke steinblokken de har sett seg 
ut. Det virker håpløst. Det ser ut til at 
de må bli hvor de er for bestandig. 
Alle sammen. 

Det har seg sånn, at disse blokkene er 
akku_rat like store, tunge og svære. Så 
tunge faktisk, at det kreves ti per
soner for å flytte på dem. 

V åre venner i hulen er pent nødt til å 
bli der til de skjønner at mindretallet 
må underordne seg flertallet, i 
praksis. 

"Flertal let bestemmer" er nøkkelen. 
Og at flertallet bestem mer felles 
praksis - det er ingenting annet enn 
demokratisk sentralisme, dvs. "den 
leninistiske partimodellen". 

Ola Bog 
0 

Åpent brev til 
bistandsministeren 

Kjære Kari! 
Alle de andre departementene i din 
regjering svikter oss: KUF og KAD 
og hva de nå heter alle sammen. 
Problemet vårt er at Nesodden kom
mune mangler cå . 25 millioner kro
ner på 97-budsjettet for at vi skal 
kunne opprettholde dagens tjeneste
nivå neste år. Og det nivået er ikke 
akkurat imponerende. Så da tenkte 
vi: Bistand m å jo være tingen! 

Bare så ·det er klart: Vi er helt for at 
Norge gir bistand til andre land (ja, 
ikke til f.eks. investeringer i 
Indonesia, da). Men vi ser gjerne at 
Norge kan gi et håndslag til den 3. 
verden ved å slette ulandsgjelda. Og 
med oljerikdommen vår - nå ser den 
jo ut til å bli 20 milliarder større neste 
år enn det dere hadde regnet med i 
regjeringen - må det vel være mulig 
med litt bistand til oss på Nesodden 
også? 

Mange herfra har prøvd seg, skjøn
ner du. V år kjære ordfører, råd
m annen og til og med en tidligere 
AP-sta tssekretær, som burde kjenne 
dere godt, h ar reist fra m og tilbake 
med båten til Oslo mange ganger. 
Men det h ar liksom ikke blitt noe 
særlig penger av det. Så trodde vi litt 
p å Rattsø, d a. r lokalavisa i januar i 
år kunne vi lese a t en AP-delegasjon 
herfra hadde besøkt Stortinget, og 
gledestrålende kunne fortelle at 
"ingen annen kommune i Norge 
kommer bedre ut av Rattsø-utvalg
ets innstilling enn esodden."Me1 

n å ser vi a t i 1997 vil vi få - sier og 
skriver - 1,6 millioner m er. Og det 
monner jo ikke akkurat så veldig. Da 
tenker vi: Stakkars alle de andre 
kommunene i Norge. De fleste av 
dem må jo skylde Rattsø masse 
penger! 

Vi h ar et annet problem her ute: Vi 
kommunepolitikere er lovbrytere. Vi 
kan velge om vi f.eks. vil bry te loven 
om sosial omsorg, skoleloven, kom
muneloeven eller andre. Det pussige 
er, Kari, at nes ten alle politikerne her 
på halvøya vår synes det er mye 
farligere å bryte kommuneloven enn 
noen av de andre. For da kan vi 
nemlig s traffes ved at Fylkesmannen 
gir oss enda mindre penger. Men 
ingen straffer oss når skolebarn ikke 
får den undervisningen de har krav 
på, eller sosialklienter ikke får 
nødvendig hjelp - eller når vi enda 
ikke har opprettet lovpålagt jord
morstill ing (selv om det f.eks . bare 
koster kommunen kr 65.000,- i åre t!) 
Vi driver også og bygger nye boliger 
for psykisk utviklingshemmede for
di HVPU-reformen er p ålagt oss . 
Men der ergerlige er at vi ikke har 
noen penger til å drive dem. Så når 
de er ferdigbygde til sommeren, viJ 
de bli stående tomme. Dumt, ikke 
sant? 

Så har vi jo denne 6-årsreformen som 
også er pålagt oss. Regjeringen din 
lovt at den skulle fullfinansieres . 
Men det er noe som ikke stemmer 
helt her heller. Til investeringene 
mangler det flere millioner, og så får 
vi jo ikke 5 øre til det før 1. august. 
Og det blir litt knapp tid å bygge på -
16 dager, mener jeg. Nye lærebøker 
til ti klassetrinn skulle vi visst ha 
spart opp penger til selv. Det fikk vi i 
allfall vite i den siste Kommune
økonomiprposisjonen, for d er står 
d et a t vi bare får dekket 1 /7 av det 
det vil kos te. (Det er helt sant - bare 
spør Reidar.) Men problemet vårt er 
at vi har h att så dårlige lærebøker i 
mange, mange år at skolenes kopi
eringsutgifter sprenger alle rammer. 

Ja, ja , Dette ble mye syting, Kari. 
Men det er litt vanskelig å drive 
kommunen her ute. Kan du ikke be 
vennene dine i regjeringen om å se 
seriøst på dette, sånn at dere i alle fall 
i første omgang kan spytte i d e 25 
millionene jeg nevnte som bistand til 
en fattig utkantkommune svært 
sentralt på Østlandet. 

Med vennlig og håpefull hilsen 
Eivind Reiersen 

Nesodden RV 

Kina mot USA? 
12.12.96 var det en ung kar, Sigurd 
Lydersen, som i en kronikk i KK skrev at 
"alle illusjoner er knust". Det kan fort
one seg som om mange mener dette er 
triste saker. Selv synes jeg det er stor
artet og vil gjerne være med på å knuse 
fl ere illusjoner. Vår venn Aslak Sira 
Myhre nevner i Opprør nr. 10 / 96 at· 
"Kina sto mot USA-imperialismen. 

Så enkelt er det ikke. Da USA-Kinas 
vennskapsassosiasjon skrev om Nixon
besøket i Kina i 1972, i sin bok fra 1997, 
skrev de at "Shanghaikommunikeets 
opprinnelse går tilbake til 1930-årene og 
enda lenger, med arbeidet til slike amer
ikanere som Edgar Snow og diplomat 
John Service.". 

Edgar Snow 'ar en personlig venn av 
både Mao ug Chou En Lai og en for
bindelse ti l USAs presidenter. John 
Service representerte USAs obser
vasjonskomnusjon i det røde Yenan fra 
1944 med den hensikt å utforske et 
mulig samarbeid mellom USA og KKP. 
Alle rapportene fra John Service fra 
samtalene mer Ma og Chu Teh som ble 
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sendt til Washington, ble utgitt i 
bokform i 1974: "Lost Chances in 
China" (Vintage Books). 

De kinesiske maoistene hevdet følg
ende: Opprettelsen av en Sovjet
regjering var svært fjern. De ønsket 
heller å installere et vestlig "demo
kratisk" type regime i Kina. De var 
innstilt på å danne en koalisjonsregjer
ing med Chiang Kai-Shek for å unngå en 
borgerkrig på slutten av krigen mot 
Japan. 

KKP foru tså en lang periode med ut
vikling av kapitalisme i Kina før de 
kunne tenke på å installere sosialisme, 
og da svært langsomt uten voldelige 
ekspropriasjoner. Derfor var det ønske
lig med en "open door" -politikk overfor 
utenlandske kapital, først og framst fra 
USA. 

KKP, som betraktet svakhetene ved 
Sovjet på den ene side, og Chiang Kai
Sheks korrupsjon og lutning til Japan på 
den annen side, ønsket den politiske, 
økonomiske og militære hjelp fra USA. 
De var villige til å skifte navn på partiet 
for å få denne hjelpen. 

USA nølte i 1944-45 med denne hjelpen. 
Sovjet invaderte Nord-Kina på slutten 
av krigen mot Japan, og KKP hadde 
dermed ikke annet valg em1 en 
"allianse" med Sovjetunionen. 

I denne allianseperioden med Sovjet 
bekjempet Kina USA indirekte gjennom 
kriging mot Kuomintang, Nord-Korea 
og Vietnam. Dan alliansen opphørte på 
60-tallet, kom teorien om de to super
maktene, hvor etterhvert Sovjet ble den 
stygge "fascistiske". 

Det komiske i vår hjemlige mao-beveg
else var at de unge aktivistene (inkl. 

undertegnede) lå langflate på studie
sirkler og studerte Maos hat-artikkel av 
20. mai 1970 om fascisten Nixon, mens 
KKP allerede høsten 69 hadde tatt en 
strategisk beslutning om et partnerskap 
i internasjonal politikk. Fra 11.12.69 
pågikk forhandlingene i Warszawa mel
lom USA og Kine for full musikk. Den 
berømte 20. mai-erklæringa, som faktisk 
var et sentralt dokument i Mao
bevegelsens tenking, var skrevet og 
massemordet for å dekke over det møy
sommelige arbeidet med å bygge opp en 
politisk akse; Beijing-Washington. 

Enhver Hoxa, som har utgitt to tykke 
bøker, "Reflections on China", er helt 
ute av balanse når han 24.07.71 skriver 
om at Nixon ("barbar-fascisten" iflg. 
Mao) &kal på triumfferd til Kina : "Det er 
blitt sagt at "samtalene i Warszawa var 
åpne og kjent for hele verden ." . Det kan 
det ha vært for hele verden, men ikke 
for oss, for Albania, Kina .l ojale allierte, 
som aldri noen gang har blitt informert 
om disse samtalene på noe tidspunkt, 
bortsett fra nå." (s. 557). 

Det lille jeg har skrevet her, er i virkelig
heten om to grunntemaer innen høyere 
politikk som bør studeres for å unngå 
lignende feil. Retorikk er ikke det sam
me som politikk. Det kan være det mot
satte. Ord og erklæringer som dekk
operasjoner. 

Den endeløse sirkelen av forræderi og 
bedrag mellom "allierte". Nå er jeg ikke 
tilhenger av stalinisten Hoxa, men her 
ble albanerne sveket på det a ller 
groveste av storebror KKP. 

Både Mao og Chou En Lai fikk da 
endelig i 1972 det partner<:kap med USA 
de hadde redegjort for overfor J. Service 
i 1944-45 og overfor vennen Snow ved 
utallige anledninger. Og de norske 
maois ter ble lys ti g med p å svingene 
som de troende idealister de var. 

Jan Hårstad 
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Aksjonen 
m e r penger t il skolen 
Foreldre, lærer og politikere 

på Nesodden har tatt initiativ 

til å danne "Aksjonen mer 

penger til skolen" . Vi ønsker 

tilslutning fra enkeltpersoner, 

FAUer /KFUer, lærerlag, 

partier osv. til følgende 

plattform: 

Driftsmidler min. 5000 kr pr. elev pr. Vi tar sikte på en landsomfattende 
år. aksjonsdag i uke 9. 

Maks. 25 elever pr. klasse. 6 åringene 
skal ha to lærere n år det er over 14 
elever i klassen. 

Ingen skole over 500 elever. Skrivtil: 

Vesentlig økning av vedlike-
Aksjonen mer penger til skolen 
v / Inger Johanne Norberg 
eller holdsutgiftene. 

Staten har finansieringsansvaret. 
Eivind Reiersen 
Seljev. 9bBakkegården 11 
1450 Nesoddtangen Fullfinansiering av GR97, dvs. 

investeringer, skolebøker og andre 
driftsutgifter. 

Vi krever at partiene på Stortinget - og 
partier lokalt - støtter disse kravene. 

tlf. 66 91 41 41 
tlf. 66 91 10 31 

Postboks 3458 Bjølsen 
0406 Oslo 

Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi 
vi mener at den revolusjonære venstresida trenger 

å forene kreftene omkring de viktigste kampopp
gavene. 

I tillegg . til dette jobber vi for utvi,kl i ng av . 
marxist-leninistisk enhet, som ledd i arbeidet med 
å rekonstituere et kommunistisk parti i Norge. 

Med ujamne mellomrom utgir vi miniavis og studie
hefter, som du kan sikre deg ved å sette inn 
kr 50.- på postgirokonto 0801 4513206 

Besøk våre sider på internett! 
http:/ / home . sol. n o /ste i n hol / publ /re v o l/re v o . html 

Nå også med s tof f f ra den internas jonal e ma rxi s t
leni n i stiske b evegelsen. 

Oppdatering minst en gang i måneden. 

··c.v+ti•+0 tillitsi1gc:;ransattel 
:;., 

Eo gocJ . s~~ s~ffJ:ieg ,oi;>Ri~heftet 
;,;:,:+_ ~ ,,,.\. - ,-,-:,,,,:{ it::; - ..... Jit=A:' :Ø-<%'\J. f.::Jt/ .::\¾f<tffFiffa iJ:i:1\;:;:g, =,;,:-,,, 

0Hvem, hva. hvor i RV• . .,,.. -:ft ::,::, 

fTled navn/ ,dresser, telefonnummer, 
:( .··. -:;:- ,,~, .. 

'fa~ og e-post. 

Få~ gratis v~d ~envende!~ / ' . .· 

G>sterflåusgcv, 

tlf. 22 ~; '90 ~O'~~,;~ faks ·••22•··98.90<55 :t :,. · . .;:::, . .· .-' .. -:: :\;:,:: ::::;::::t· 

Nå må HLASSEHANPEI 
satse på arbeidsfolk 
I 1996 hadde Klassekampen studentkmpanjer og boligutdelinger. Nå er det på tide 

med en arbeidsplasskampanje! Det er mange, lange år siden Klassekampen.blei 

spredd i masseomfang i norske kantiner og pauserom. Det vil vi gjøre noe med. 

Vi lager historie .... 
Fra mandag 3. februar til fredag 7. febru ar blir det stands og avisutdeling på 

arbeidsplasser over hele landet. 

Vil du være med? 
Ring Marte på tlf: 22 05 95 76 

KLASSEKAMPEN 

11 

Liste over materie ll som kan bestilles fra RV: 
Sendes t il RV, O sterhausgt. 27, 0 183 Oslo 
eller fakses til 22 98 90 55. 

Hefter: 
. , . stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. 
Nytt opplag. 
... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram. 
(Arbeidshefte. Av Jørn Magdahl.) 
... stk. Blod, svette og tårer. 
(RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., 
Red. Finn Olav Rol ijordet,) 

Pris: 

kr 30,-
kr 20,-

kr 30,-

... stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 40,-
(RV-studiehefte (SNV), 58 s., Av Knut Henning Thygesen) . 
. . . stk. O ppløsningen av Jugoslavia 
- kampen om Bosnia-Herzegovina. 
(RV-studiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestøl) 
... stk. RV krever 6-timers dag nå! 
(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma.) 

kr 40,-

kr 20,-

... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting - to år på 
Sto rtinget. kr 50,-
(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad) . 
. . . stk. Eritrea -miljø og utvikl ing kr 20,- . 
(RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., Av Sigurd Jorde.) 
.. . stk. Fortsatt kamp mot EU! 
Nei til den utvida EØS-avtalen! kr 30,-
(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. NB! Nytt pr mai.) 
... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. kr 40,-
(RV-debatthefte, 64 s., Av }ørn Magdahl. NB! Nytt pr juni.) 
Fra Stortingsgruppa, kopihefter: 
.. . stk. Ny retning for et selvstendig Norge, 
(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 
. .. stk. Det er ikke penger det står på. 
(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 

Gratis 

Gratis 

. .. stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 
(RVs fraks jonsmerknad t il Stortingets behandling, mai 1996.) 
... stk. Hev kvinnelønna! 
(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993- 1996.) 
. , . stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. 
(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 
Løpesedler: 
... stk. Med folk mot makta. 
(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 
. . . stk. Viktige punkter i RVs politikk. 
... stk. Det er verre enn du trur. Om EØS 
(I .mai-løpeseddelen, noen igjen.) 
... stk. Hvorfor står tusenvis av 

Gratis 

Gratis 

kr 1,-

kr 1,-

Gratis 

elever uten lærlingeplass? kr 0,50 
(Til RV/RUs skolestartkampanje.) 
Plakater: 
... stk. Med folk mot makta. 
. .. stk. Nei t il reform 97 . 
. . . stk. RVs sikkerhetspolitiske forankring ligger fast 
Klistreme rker: 
Utsett reform 97 - med 4 ulike tilleggstekster: 
... stk. Ingen 6-åringer inn før alt er klart. 
... stk. Unger er ikke burhøns. 
... stk. Sardinisering i skoJen1 Nei takk! 
... stk. Skolen er ikke moden for 6-åringene! 
«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: __ 

Statsbudsjettet - ny løpeseddel til høsten 96: 
... stk Tittel ukjent. 

Materiellista er ajourført: I 0. I 0. 96. 

Bestillinga sendes til: 
Navn 
Adresse 

kr 3,-

kr 2,-

kr 10,-

kr 2,-

kr I ,
kr 2,

Gratis 
kr 150,
kr 75 ,-

kr 0,50 

Postnummer _____________ _ 

Poststed 
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Spørsmålet om ny RV-leiing står framleis ganske så åpent, sjølv om avisa Klassekampen har 
vedteke at «Kollbotn blir ny RV-leder». Det er enno mange som har ein del å-tenkja gjenom 

før <lei finn sin kandidat, inkludert Kollbotn sjølv. Gjenom Opprør gjev Aslak Sira Myhre og 
Terje Kollbotn eit felles innspel til ordskiftet om kva leiing RV treng no. 

D t 
er snart landsmøte, og det 

e ligg an til strid om 
leiarvervet i RV. Eller 
kanhenda ikkje? Den Unge 

Aslak Sira Myhre har som kjend gjort det klårt at 
han er kandidat, medan Den Faglege Terje 
Kollbotn framleis tenkjer på saka. Han vil gje 
endeleg melding innan møtet i 
nominasjonsnemda 1. februar. Begge to har 
vorte sterkt oppmoda om å stilla, men det er 
kanhenda Myhre som har lettast for .å seia ja, 
ung og uforplikta som han er. Kollbotn er sterkt 
knytt til lokalsamfunnet sitt i Odda, kor han har 
vore ein for makta plagsam klassekjempar i 20 
år, som streikeleiar, AKP-ar, RV-ar, Samorgleiar 
og kommunestyrerepresentant. Difor vil ikkje 
Kollbotn flytta frå Odda, han seier at dersom 
han skal stilla til leiar, er det med pendling som 
premiss; annakvar abeidsveke i Oslo, resten i 
Odda og på reise i RV-land. 

Til 23-åring å vera har Myhre vorte ein 
svært så markant figur i bergensk politikk, i alle 
høve p å venstresida. Med bakgrunn frå 
miljøkamp, studentpolitikk og ikkje minst intens 
EU-kamp, sette han seg føre å vitalisera Bergen 
RV kring årsskiftet 94/95. 16 unge og dyktige 
Nei-aktivistar fekk han med seg inn i RV, etter 
kort tid var "gjengen" vokse til omlag 40. I dag er 
han leiar i Bergen RV, og hadde i heile fjor sitt 
virke som studentrepresentant i styret for 
Universitetet i Bergen. 

Eit heilt parti 
-Så blir dette Studenten mot Arbeidaren, 

dersom Ko!lbotn stiller? 
Terje: -Nei, dette er ikkje ei t val mellom 

RV som arbeidarparti eller RV som 
ungdomsparti. Vi treng å styrka oss både som 
arbeidarparti, kvinneparti og ungdomsparti. Vi 
treng ei politisk og organisatorisk sterk leiing 
som kan ta vare på og utvikla alle sider ved RV. 
Eg meiner det er viktig for RV å vinna 
ungdommen for den radikale delen av fagrørsla . 
Eg trur også Aslak som leiar, med den sterke 
interessa han har for kva som rører seg i 
fagrørsla, kan bidra til å styrka både arbeidar- og 
ungdomsprofilen til RV. Det er heilt avgjerande , 
at heile RV kjem meir på banen i høve til det som 
skjer i den direkte klassekampen, og ikkje minst 
andsynes den mest spanande delen av fagrørsla; 
den kvinnelege. Vi jobbar med å få fleire kvinner 
til fagleg utval, og det ser ut til å bli meir liv i 
kvinneutvalet i neste periode. Ideelst sett skulle 
vi hatt ei yngre arbeidarjente som leiarkandidat, 
men det er veldig bra at Marit Danielsen har stilt 
opp som kandidat til nestleiar. Eg ynskjer eit 
fleirtal av kvinner i leiinga, og vil ha med både 
Aslak og andre ungdomar dersom eg blir RV
leiar. 

Myhre på si side opplyser at han ikkje 
vil gå inn som AU-medlem, men vil sita i 
landsstyret og jobba med RV i Bergen og på 
Vestlandet om han ikkje skulle bli vald. 

-Aslak, du innser vel at dette med ein 
student mot ein arbeidar ikkje er ditt sterkaste kort, 
dersom det blir strid om leiarvervet? 

Aslak: -Eg er ikkje dum i hovudet, og 
ser sjølvsagt at eg er 23 år, og at Terje ikkje er 23 
år, men derimot ein høgt respektert 
klassekjempar. Men det som einskilde legg opp 
til; at vi har vaiet mellom ungdomsparti eller 
arbeidarparti meiner eg er berre tull. For det 
fyrste er ikkje eg interresert i å laga noko 
ungdomsparti, eg vil at RV skal vera eit HEILT 
parti. Og eg kan ikkje sjå for meg at ungdommar 
skulle bli sure og marsjera ut dersom Terje blir 
leiar, Terje er ein av dei folka i fagrørsla som har 
jobba mest og best andsynes ungdom. 

-Ja, eg voner at eg ikkje sjåast på som 
ein 45 år gama! fagforeinings-gubbe som står i 
vegen for ein ny generasjon av revolusjonære 
ungdomar, eg ynskjer ungdomen fram i rørsla. 
Om det er eit sterkt argument at eg som leiar vil 
hindra framgangen for ungdommen, vil eg 
vegra meg mot å stilla, seier Kollbotn 
ettertenksam t. 

Ein ny generasjon 
-Er det Den Gamle mot Den Unge her, er 

det slik at Kol/botn vil stå i vegen for at ungdomen 
kjem med i den revolusjonære kampen? 

Aslak: -Som sagt er ikkje dette anten 
eller, uansett kven som blir leiar. Eg trur ikkje at 
Terje som leiar vil føra til at ungdom forsvinn frå 
RV, men no har vi jo nesten ikkje ungdom heller. 
Men eg meiner vi har eit veldig stort potensiale 
mellom arbeidarungdom, studentar, elevar og 
andre unge, og eg trur heilt ærleg at Terje si 
leiing ikkje vil vera like egna til å gripa dette 
potensialet som den leiinga eg foreslår. 

-Alle synast vel at det er viktig med 
ungdom og sånt, men legg ikkje du lite vel mykje vekt 
på dette med å få med unge revolusjonære? 

-Det kan ikkje vera tvil om at 
spørsmålet om ungdom, generasjonspørsmålet, 
er brennande for den revolusjonære rørsla i 
Noreg. Ein har alltid verva ein del ungdom, men 
det er den same aldersgruppa som har vore 
leiande heile tida. Dei 45-åringane vi har i dag, 
både i RV og AKP, er stort sett dei same vi hadde 
som 25-åringar i 1977. Vi står i fare for å døy ut 
som eit ein-generasjonsfenomen, slik som alle 
andre vestlege "maoistiske" rørsler. Difor er det 
heilt avgjerande at vi klårer å fanga ein ny 
revolusjonær generasjon, at dei som er unge og 
opprørske i dag kan sjå vår rørsle som si rørsle, 
som dei sjølv skal vera med og utforma. Også 
mange av dei som er sympatiske innstilte til oss 

høgre-politikken til Ap undergrev <leira 
interesser meir for kvar dag. Dette politiske 
potensialet er ein viktig grunn til at mange har 
oppmoda meg til å stilla som RV-leiar. 

-Kan ikkje du få til mykje av det du ynskjer 
for RV gjennom å halda fram som Jagleg leiar, sd 
slipp du både problemet med å ikkje bu i Oslo og med 
å ikkje vera Den Unge? 

-Mange av dei som er aktive i fagrørsla 
og har oppmoda meg om å stilla meiner at skal 
ein vinna fram som eit truverdig og sterkt 
arbeidaralternativ, har det ein del å seia at 
leiaren og leiinga sjølv har forankringa si 
mellom arbeidsfolk og snakkar arbeidsfolk sitt 
språk. At vi har bakgrunn i den radikale 
fagopposisjonen og kan utfordra leiarane i 
sosialdemokratiet høgt oppe på banen. Som 
partileiar vil eg ha større gjenomslag hos politisk 
heimlause arbeidsfolk som er sosialistar i hjartet. 
Men eg ynskjer å halda fram som fagleg leiar om 
Aslak blir valt. Dersom det faglege arbeidet får 
ein større plass i innrettinga til partiet, vil vi og 
med han som leiar styrka vår evne til å nå fram 
til <lesse arbeidfolka. 

-Men kan unge Myhre noko om Jagleg 
politikk då? 

Aslak: -Vel, eg er faktisk organisert i 
Handel og Kontor, he-he ... Terje og andre har . 
jobba hardt for å styrka RV som fagleg parti. Dei 

Myhre og Kollbotn ynskjer eit sakleg og kameatsleg ordskifte om leiarvalet. 

ser på oss som ei levning frå 70-talet, og ikkje 
som eit alternativ for neste århundre. 

-Trur du at det vil løysa 
Generasjonsproblemet å få ein 23-åring som deg på 
TV i partileiardebatten? 

-Nei, det er ikkje det det handlar om, 
sjølv om ein ungdom på TV sikker og vil ha 
noko effekt. Det handlar om kva partileiinga er i 
stand til å sjå, forstå, og ikkje minst gjera noko 
med. Du kan samanlikna med kvinnekampen; 
det nyttar ikkje med all verdas velvilje frå ei 
mannleg leiing, dersom ikkje kvinnfolk er der 
kor premissa vert sett. Dersom ein ikkje har vore 
aktiv mellom ungdomen i SOS Rasisme, i Natur 
og Ungdom, i Ungdom mot EU eller andre 
stadar, korleis skal ein då vera i stand til å få 
auge på kva som skjer og setja målet om å nå ut 
til dei unge høgt på dagsorden, og dessutan 
gripa sakene på ein riktig måte? 

-Men kan ikkje ei eldre leiing gjera mykje 
gjenom å styrka kontakten med Raud Ungdom, og 
andre unge radikale miljø? 

-Nei, eg trur ikkje det vil gjera så mykje 
frå eller til med velvillige møter med unge 
aktivistar. Som eg sa; det handlar om kven som 
set premissa og kva slags bakgrunn og røynsler 
<lesse folka har. Her trur eg at eg og dei andre 
unge som stiller til landsstyret har mykje å 
tilføra, ikkje minst gjenom at vi har eit stort 
kontaktnett av radikale ungdomar utanfor oss 
sjølve. , 

Fagopposisjonen 
Terje: -Her har Aslak gode poeng. Men 

samstundes har RV eit veksande potensiale 
mellom unge og eldre arbeidsfolk, no som 

har utvikla den radikale opposisjonen i 
fagrørsla, dei bygger nettverk, og mykje av dette 
er jævlig bra. Det faglege arbeidet har møtt ein 
del problem i landstyret den siste perioden, 
serleg økonomisk, og det meiner eg er ille. Det er 
heilt feil prioritering for eit revolusjonært parti å 
ta økonomiske kutt på det faglege utvalet. Men 
til poenget: Blir eg leiar er eg heilt avhengig av å 
samarbeida med Terja og alle andre som driv 
innafor fagrørsla, og det må ver DEI og ikkje EG 
som står for utviklinga av den faglege 
politikken. 

Terje, med eit glis: -Kan du lova at du vil 
gå mot å kutta i budsjettet til fagleg utval, 
samanlikna med 1996? 

-Ja, det kan eg. 

Ein kulturrevolusjon 
Medan Opprørs medarbeidar sit og funderer på 
neste spørsmål, finn Aslak ut at han vil seia 
noko om partikultur. 

-Å bli eit arbeidarparti handlar ikkje 
berre om faglege tillittsvalte, men også om 
partikultur. Vi må bli eit parti kor vanlege folk, 
arbeidsfolk, kvinnfolk, kan styra og kjenna seg 
vel. 

-Jaha, kven er det som kjenner seg vel i RV i 
dag då, som ikkje er «vanlege folk, arbeidsfolk, 
kvinnfolk»? 

Aslak:-Eg kjenner ikkje heile RV, og eg 
veit at det er store lokale skilnadar. Men eg trur 
det er nokre ting som går att, til dømes stil i 
diskusjonar. Du skal ha ganske høg sjølvtillit for 
å ta del i den harde polemikken med stempling 
av motstandarar og heile reportoaret av 

hersketeknikkar. Og kvaer det som diskuterast? 
Jo, ofte «dei objektive forholda» eller 
«drifkreftene attom utviklinga i imperialismen», 
men heller lite om kva vi skal gjera med 
imperialismen eller politikken til Jagland. Eg 
trur RVer dominert av innstillinga til 
akademikar-menn. 

Terje: -Det som Aslak peikar på no er 
nokre av dei dårlegaste sidene ved AKP
tradisjonen, som vi må gjera heilt opp med. Vi 
treng ein slags kulturrevolusjon i måten å driva 
RV på, dersom vi skal bli eit handlande parti og 
ein politisk verkstad for folk sine røynsler og 
trong til å endra verda og kvardagen. RV må 
vera eit politisk, organisatorisk og kulturelt 
senter for alle som vil stri for grunnleggjande 
samfunnsendringar. Heller enn å bygga på 
einskildpersonar og soloprestasjonar må vi 
utvikla levande kollektiv som sameiner dei ulike 
delane av RV. 

Ein RV-leiar i Odda? 
-Sd var det dette med å ha partileiaren 

Odda og annakvar veke i Oslo, då? 
Terje: -Ja, det er jo eit problem som gjer 

dette med mitt kandidatur mykje vanskelegare 
både for meg og for mange andre i RV. Erling 
Folkvord sa jo ganske klårt på landsstyremøtet 
at han meiner det vil vera svært problematisk. 
Men eg har både personlege og politiske 
grunnar til at eg ikkje vil kutta banda til 
lokalsamfunnet på Odda, og eg legg fram ein 
modell med intensiv ·obbing i den veka eg er i 
Oslo, og tett kontakt vi telefon, faks, og e-pu:yl 
dei andre dagane. 

-Men dette er jo snakk om 5 dagar i Oslo og 
så 9 dagar vekk? 

-Du kan ikkje sjå så skjematisk på det, 
det blir jo ein del helger i Oslo, til 
landsstyremøter og andre ting. Halve tida i 
Oslo, skulle eg tru. 

-Jørn Magdahl og andre i leiinga har sagt 
at sjølv hans situasjon har vore eit provlem, som 
pendlar til Tønsberg. Er det ikkje rett å seia at det er ei 
nauløysing å ha ein leiar som er sd mykje vekk som du 
legg opp til? 

-Spørsmålet eg stiller dersom eg går for 
leiarvervet er jo om RV kan akseptera ei slik 
løysing, og det er opp til landsmøtet. Det føreset 
jo både moderne kommunikasjon og eit sterkt 
nok apparat kring meg, det siste er ikkje heilt på 
plass enno. Eg vil og seia at det kan ha gode 
sider å ikkje bu i Oslo, å kunna sjå ting utanfrå 
hovudstaden. Det er alt for mykje 
maktkonsentrsjon til Oslo og Bryssel på dei 
fleste omkverve, og RV må vera i stand til å gå 
mot straumen også her. Desse spørsmåla er 
viktige også heilt uavhengig av om eg stiller til 
leiar eller ikkje,, landsstyret må bryta 
maktkonsentrasjonen i Oslo og toppleiinga. 

-Ja landsstyret ja, du har jo aldri sitte i 
landstyret ein gong Aslak. Vil ikkje du bli heilt 
prisgitt dei du har kring deg, ulike ringrevar som 
kjenner til korleis alt mogleg fungerer og ikkje 
fungerer? 

Aslak: -Hadde eg stilt heilt aleine ville 
dette vore eit problem. Men eg vil ha med meg 
nokre unge folk både i AU og LS, serleg Trond 
Myklebust frå Bergen som eg ynskjer som 
Opprør-redaktør. Og eg har sitte i landstyret for 
langt større organisasjonar med langt større 
budsjett før, til dømes Norsk Studentunion og 
Ungdom mot EU, som hadde 100 000 og 10 000 
medlemmer, så rollen er ikkje heilt uvant. 
Dessutan; etter å ha trødd litt rundt i 
Osterhausgata trur eg eigentleg at det kan vera 
bra å koma inn utanfrå utan inngåande 
kjennskap til alle gamle skyttargravet og 
arbeidsmåter. 

Ingen av dei to !agar dommedagsprofetiar om 
kva som skjer dersom den andre bikvalt. Begge 
ser gode argument både for og mot seg sjølv, og 
for og mot den andre. Dersom RV får eit 
landsmøte med hard og bitter kamp om 
leiarvervet, vil det truleg vera korkje Kollbotn 
eller Myhre si skuld. Og det kan jo lova bra for 
den nye leiinga, uansett kven det blir. 

Magnus Engen Marsdal 
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