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Miljø og arbeid for en ny tid 

• 

Dette nummeret av Opprør er preget av den pågående kampen 
mot bygging av gasskraftverk og miljøkamp i et generelt perspek
tiv. På side 14 oppforder Natur og Ungdoms nestleder Alfred Fid
jestøl RV til å ta grep i miljøkapmen, og ikke minst til å mobilisere 
til allianser mellom miljøbevegelsen og fagbevgelsen, hvor RV har 
spesielle forutsetninger. Dette er noe vi bør bite oss merke i. Det 
finnes idag en gryende forståelse i miljøbevegelsen om at det er 
umulig å vinne fram miljøkampen uten å ta sosiale standpunkter 
og uten å mobilisere fagbevegelsen til arbeid. Det er lite sannsyn
lig at APs kraftsosialdemokrater vil gripe fatt i denne kampen på 
fornuftig vis. Det er det bare vi som kan. 

I spørsmålet om gasskraftverk prøver regjeringa å sette opp ar
beidsplasser og miljø som de viktigste argumentene for å bygge 
norske verk. Dette er og blir en bløff. Hadde regjeringen og Stat
kraft vært interesserte i å skape norske arbeidsplasser gjennom 
kraftpolitikken sin, ville det naturlige satsingsområdet vært Ener
giøkonomisering (ENØK) og alternative kraftkilder. Pr. idag for
skes det mer på atomkraft i Norge enn df t gjøres på f.eks. ~~ 
kraft, jordvanne elJer vinc:l.b.it tilsern-1 -Li<-~Wll!el:Pllll!,,Ølu 
Kårstø og Kollsnes sk;1per tilsammen ca 80 permanente arb i s
plasser, mens ENØK-tiltak ville skapt det mangedoblede. 

Jens Stoltenberg og hans kompanjonger har ingen planer om en 
nasjonal kraftutbygging til beste for folk, tvert imot har de lagt en 
ekspansiv strategi for norsk krafteksport. Gjeru1om liberalisering
en av kraftmarkedet og EU tilknytning selges idag nrosk kraft på 
det fantastiske europeiske markedet. Det er i denne sammenheng 
gasskraftutbyggingen må sees, ikke som et tiltak for å sikre norske 
arbeidsplasser eller miljøet i Øst-Europa. 

RV må mobilisere i egne rekker og bredt i Norge for å peke på 
sammenhengen mellom økende strømpriser for private forbruke
re, liberalisering av kraftmarkedet, EØS-avtalen og planene for 
norske gasskraftverk. Vi må bygge allianser langt inn i miljøbeve
gelsen for å opprettholde en norsk kraftkrevende industri som ik
ke baserer seg på miljøselvmord. Oppgaven er stor, men presse
rende, for såvel oss, som klimaet. 

Trond Myklebust 

I . mai-Opprør! 
8. mars-nummeret av RV-avisa Opprør vart delt ut gratis fleire 
stader på den internasjonale kvinnedagen. Dette var ein ny måte å 
få ut politikken vår og få nye kontaktar og medlernmar. No vil re
daksjonen og fagleg utval i RV samrbeide om ei oppfylgjing til 
I.mai. Vi utfordrar no RV-laga og faglege kontaktar om å bestille 
Opprør til utdeling på RV-stands, i toga og på festar på 1. mai-da
gen. Vi ynskjer bestilling innan den 20. april, slik at vi kan trykkje 
det ekstra opplaget som vert bestilt. 
Dette er eit ekperiment. Blir det vellukka, bør vi satse på årlege 
8.mars og I.mai nummer til ekstern spreiing. 1. mai-Opprør skal 
innhelde aktuelt arbeidarstoff, faglege kommentarar, intervju, og 
byggje opp om 1.mai-dagen som ein internasjonal kamp- og soli
daritetsdag. Vi ynskjer oss framlegg og idear på stoff, gjerne pro
dusert lokalt rundt om i landet. Vi ynskjer og meldingar om opp
legget for 1. mai lokalt, slik at vi kan lage ei «Norge rundt» spalte. 
Førebels har vi tenkt å ha med stoff om RV sin internasjonale fag
lege EU-konferanse i Oslo 9. -11 mai, intervju og kommentarar til 
LO-kongressen 10. -16. mai, intervju med nokre avl.mai talarane i 
år, kommentarar om 6-timers-kampen rett før SV-landsmøtet 2.-4. 
mai, mobiliseringsplanen til Anti-EU-marsjen i Amsterdam 14.-15. 
juni og litt meir om RV som arbeidar og kvinneparti. Kanhende 
bør vi få med litt historisk stoff om 1. maidagen, både i Norge og 
internasjonalt, og debattinnlegg om aktuelle fagleg/politiske 
kampsaker. No går utfordringanar til lesarane - bli med og lag og 
sprei l.mai-Opprør! 
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Gasskraft - 9C 
Bli med i Fellesaksjoner 

På full fart mot en varmere verden med fossi le brennstoff i førersetet. 

<<Hvordan skal vi lure folk til å 
tro det er til det beste for 
miljøet?» 
Argumenta~o~en regjeri!1,ga 
bru7<er for a fa presset _&Jen
nom bygging_ av gassl<iaft
verk i Norge,-baserer seg ho
vedsaklig på at kraftverka 
skal erstatte kullkraft i Øst
Europa. Det snodi_ge med 
dette er at det ikke 6unner i 
noen realitet eller avtale1i 
men rett og slett er funnet pa 
av noen belalte rådgivere. 

Arbeiderpartiregjeringer har vel al
dri vært blant de mest demokratiske or
ganer man kan tenke seg innenfor kon
geriket. Siden Haakon Lies velmaktsda
ger har det kongelige norske prakka 
meningene sine ut over landet med de 
aller fleste maktmidlene som har vært 
tilgjengelige. Så også i gasskraftverke 
saken. Men Haakon Lies gamle stalinis
tiske knep er som så mye annet i det 
kongelige norske administrasjonspartiet 
erstatta av markedets befriende krefter. 

Da daværende Olje- og Energiminis
ter Jens Stoltenberg bestemte seg for at 
gasskraftverk skulle folket ha, og det 
fortere enn kvikt, så innså han og regje
ringa Brundtland at det blei vanskelig å 
finne gode argumenter for hvorfor gass
kraftverka var nødvendige. Miljøbe
visstheten i oponionen var og er stor, og 
fosselandet Norge har ikke noe akutt 
kraftbehov utenom det regjeringa har 
skapt gjennom sin kraftpolitikk. I en slik 

situasjon er det ikke lett å forklare hvor
for kraftverka skal trumfes gjennom 
Stortinget før noen har få tt anledning til 
å sette seg inn i de sentrale problemstil
lingen. 

Kjøp av gode råd og argumenter 
Regjeringa og Jens visste råd. De hen

vendte seg til Geelmuyden og Kieses 
byrå for rådgivning og kjøp av politisk 
makt. Selskapet har spesialisert seg på 
media og maktrådgivning og selger ar
gumentasjon og snarveier i det politiske 
systemet til de som har penger. De an
satte konsulentene er stort sett gamle 
politikere og journalister som søker seg 
høyere betalte jaktmarker som penge
nisser innenfor systemet. Geelmuyden 
tok godt imot Norges utøvende myn
dighet og satte to gamle politiske ringre
ver til å finne en måte å lure gasskraft
verka på folk. Tidligere barneminister 
Matz Sandman og Frps tidligere stor
tingsrepresentant Tor Mikkel Wara ut
vikla strategien for gasskraftverk i Nor
ge. På denne måten blei en av de fremste 
representantene for nyliberalismen i 
Norge premissleverandør for norsk 
kraftpolitikk. Dette blei avslørt av 
Brennpunktredaksjonen til NRK i fjor, 
hvor Matz Sandmann uttalte seg ganske 
frilynt om jobben som blei gjort. han for
teller blant annet hvordan de to leie-po
litikerne vrengte hodene sine for å finne 
ut hvordan man skulle gi gasskraftver-

kene miljøalibi. Og han sier «vi kom på 
at vi kunne si at norske gasskraftverk vil 
erstatte de forurensende kullkraftverka 
i Øst-Europa». Regjeringas miljømessi
ge hovedargumnet er altså ikke et resul
tat av en miljøstargei eller de reelle for
holdene, men et resultat av hva betalte 
leiesoldater fant på at man kunne si. 

Et perverst system 
Borgelig parlamentarisme har aldri 

vært et utprega folkestyrt system, men 
sjøl innafor dette har det vært en del 
etiske og formelle prinsipper som i det 
minste har minnet om alminnelig folke
skikk. Disse grensene presses stadig, 
særlig gjennom behandlinga av EU
spørsmål. Men det at ei regjering utgått 
av det norske Storting og Arbeiderparti
et kjøper sin politikk for skattebetaler
nes penger er et ekstremt utslag av det 
perverse ved systemet. Og når politik
ken kjøpes av en tidligere nestleder i 
Frp, og hensikten er å føre de samme 
skattebetalerne så langt bak lyset som 
mulig, glir det hele over i det parodiske. 
Når gasskraftsaka spisser seg til igjen, 
må ikke maktas soldater få slippe unna 
disse tinga. Spør AP og de andre gass
krafttilhengerne om hvor ideen om å er
satte kullkraft kommer fra . 

Aslak Sira Myhre 
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-aras Alta? 

Onsdag 12. mars ?le «Fellesaksjonen mot gasskraftverk» 
l~nsert. F~llesaksJonen er en partipolitisk og organisa
SJonsmessig uavhengig aksjon med det som formål å 
stanse de planlagte gasskraftverkene. Om nødvendig vil 
vi bruke sivil ulydighet. 

G~~skraftkampen er for lengst utropt til 90-åras viktigste 
m1½øsak. En samlet norsk miljøbevegelse, og 26 organi
sas1oner fra Unge H~yre til.Rød Ungdom har gått ut mot 
gasskraftplanene. Khmaalhansen har samlet inn 100 000 
underskrifter, o~ stadig nre aviser rykker ut på leder
tass mot pros1ektet. De mternasjonale klimaforhand-

ngene s?~ v~ntelig vil pålegge alle I-land reduksjoner 
eller stabihse~mg av CO2-utslippene rykker stadig nær
mere, og stadig flere Ap-politikere er i ferd med å få kal
de føtter. D~t s?m ti~ligere så ut til å være en tapt miljø
sak som re

0
gJen1:1-gen i all ~ast s~ulle banke gjennom, er i 

ferd med a utvikle seg hl et gigantisk mareritt for Jag
land. 

R;gjeringens ;;g~~,;-~i;; jon 
« Seinest i fjor opp1evde vi kraftkrise. Norge , 
trenger gasskraft for å være selvforsynt med 
kraft. » 

- I 9 av 10 år er Norge nettoeksportør av 
kraft. Det er bare i helt spesielle år at det 
mot~atte er tilfelle. °":5suten ligger Norge 
hel! 1 ver~enstoppen 1 forhold til energis
løsing. V1 har et samfunnsøkonomisk 
lønnsomt energisparepotensiale på 8 
gasskraftverk. 

<< Gasskraften kan eksporteres til andre land 
og der begrense veksten i utslippene fra nye 
kullkraftverk.» 

- Vi har ingen garantier·eller avtaler som 
tilsier at så vil skje. Snarere tvert i mot er 
det vel en logisk sammenheng mellom 
det å pøse på mer billig, fossil kraft i et 
marked og økt etterspørsel. Gasskraften 
vil bare bidra til at det samlede forbruket 
a~ fossil kraft og dermed C02-utslippet 
vil øke. Dersom Norge faktisk mente noe 
med å redusere verdens forbruk av fossile 
brensler, kunne vi heller realisert Norges 

F~llesa.ksjon~n inn~er likevel ~t vi ikke kommer stort lenger med fine argumenter og saklige energisparepotensiale, satset på mn;ø
d1skus1~ner 1 Stortin~e~s korridorer. Skal vi vinne ga kraftkam n, trengs et kraftig poit·WI· ~ -~-.J.--.-v•ennli~-·g.e11n~y;..;;e.;li;;o;.rn• b•are• eiiiiin•e.a;· .. ·~d;;.;e~r~ _ 
press direkte mot regiermgen; et p~s som gjør,pet «P(jlfft"i-wfml'il+,i;o.for.fagt å byg~-;jij 
kraftverk. Det sterkeste pressmiddelet vi har er trusselen om store, il<ke-voldelige 'Sivile ulyd
ighetsaksjoner. Og Fellesaksjonens overordnede mål er nettopp å planlegge, mobilisere til og 
gjennomføre slike. 

Til tross for dette, er det ingen lett avgjørelse å bestemme seg for å mobilisere og oppfordre folk 
til å bryte norsk lov. Når Fellesaksjonen likevel velger å gjøre det, er det ikke fordi vi ønsker å 
sette oss over demokratiet, men fordi gasskraftverkene nettopp er behandlet på en så hårrei
sende måte at hele vårt demokratiske system har blitt satt på sidelinjen. 

For det første bryter gasskraftverkene med målene i internasjonalt forpliktende miljøavtaler. 
For det andre har Stortinget slett ikke behandlet saken, men bare fattet et prinsippvedtak om 
hvor vidt det bør være lov å bygge gasskraftverk i Nor9e. Dette vedtaket fattet de sågar før hø
ringsfristen for de to planlagte gasskraftverkene var gatt ut. Altså før både hele miljøbevegel
sen og statens egne faginstanser som Direktoratet for naturforvaltnin9 og Statens fonuen
singstilsyn hadde fått uttale seg. Og for det tredje har regjeringen sittet pa alle sider av bordet i 
saksbehandlingen. Utbyggeren A/S Naturkraft er et felles prosjekt mellom Statoil, Hydro og 
Statkraft. Alle disse er statseide selskap som sammen søker regjeringen om å få bygge gass
kraftverk. Regjeringen har i første instans delegert avgjørelsen til Norges vassdrags- og energi
verk, men behandler selv anken fra miljøorganisasjonene og fatter det endelige vedtaket om 
Naturkraft skal få lov til å bygge. Det blir nærmest vår plikt å ty til sivil ulydighet for å få stan
set utbyggingen! 

Skal vi klare dette, er vi helt avhengige av at mange bidrar. Det er lenge mellom hver gang vi 
får en konkret miljøsak med slike dimensjoner, og hvor konflikten mellom dem som tar klima
trusselen på alvor og dem som fremdeles henger igjen i den fossile tidsalder, er tydeligere enn 
dette. Det er derfor av avgjørende betydning at aktivister og engasjerte fra alle samfunnslag, i 
ulike aldre og med ulike politiske erfaringer og ståsted, kaster seg inn i kampen. Uansett hvor 
du måtte bo i landet, eller hva du har å bidra med, kan Fellesaksjonen ha bruk for deg. 

Det viktigste arbeidet gjennom Fellesaksjonen blir å mobilisere aksjonister som sier seg villige 
til å delta i store sivile ulydighetsaksjoner mot en eventuell utbygging. Kontakter man Felles
aksjonens hovedkontor i Oslo, kan man få tilsendt materiell og mobiliseringslister. Det vil også 
bli startet lokale avdelinger av Fellesaksjonen over hele landet som vil jobbe systematisk for å 
hanke inn aksjonister, lage lokale markeringer for å holde debatten oppe og drive med infor
masjonsvirksomhet. Alle gasskraftmotstandere i Norge er hjertelig velkommen til å bli med i 
en slik avdeling. 

Det er i år det største klimaslaget i Norge på mange år kommer til å stå. Fellesaksjonen trenger deg! 

« Norges samlede C02-utslipp utgjør ikke 
mer enn to promille av verdens samlede C02-
utslipp, og en norsk økning på 6% er ikke så 
farlig. >> 

- For det første er dette i seg selv en me
ningsløs påstand. Så lenge det ikke finnes 
noe enkeltland som står for 99% av ver
dens C02-utslipp sier det seg selv at alle 
land må bidra, selv om hvert enkelt lands -
utslipp bare utgjør noen promille. 

For det andre er det slik at denne planlag
te økningen fører til at Norge tvinges til å 
innta en svært destruktiv roJle i de pågå
ende internasjonale klimaforhandlingene. 
Norge, som tidligere var et foregangsland 
innen internasjonalt miljøsamarbeid, ar
beider nå med nebb og klør mot en avtale 
som pålegger oss reduksjoner i utslippe
ne. De to gasskraftverkene fører altså til at 
det som tidligere var et viktig pådriver
land nå aktivt motarbeider de internasjo
nale forhandlingene! 

Gasskraft og sysselsetting 
De to planlagte gasskraftverkene vil til
sammen gi 80 permanente arbeidsplasser. 

Dersom Norge i stedet for å satse på fossil 
kraft, hadde satset på nye fornybare ener
gikilder, ville dette hatt en langt større 
sysselsettingseffekt. Hadde vi produsert 
energi tilsvarende de to gasskraftverkene 
ved å satse på bioenergi kunne dette gitt 
rundt 2,000 nye arbeidsplasser, Ved f.eks. 
vindmøllesatsing kunne man fått i over
kant av 3.000 arbeidsplasser. 

Verdenssamfunnet forhandler i disse da
ger fram mot en forpliktende klimaavtale, 
hvor I-landene sannsynligvis pålegges å 
stabilisere eller redusere sine C02-utslipp, 
Dersom Norge vedtar å bygge gasskraft
verk og dermed øke de norske C02-utslip
pene med 6%, må denne utslippsøkningen 
kompenseres gjennom reduksjoner i andre 
sektorer. Et tiltak som kan være med å ut
ligne denne økningen kan være å legge 
ned hele den norske ferrolegeringsindus
trien, med dens 5.000 arbeidsplasser. 
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Kurderanes 
frigjeringskamp 
Om du er verkeleg uheldig vert du født som gatebarn i Bombay el
ler ein annan fattig millionby. Om du er litt heldigare, men ikkje 
my kje, vert du fødd som kurder. Det kurdiske folket har sitt heim.
land delt mellom tre/ fire meir ellet mindre fascistiske ikkje-kur
diske statar. Og fellestrekket mellom Tyrkia, Iran og I.t:1k,· er at dei 
har store strategiske interessar i å forhindre opprettinga av ein ei
gen kurdisk stat. Fot å halda på olja og åkrane sine, nyttar makta i 
desse statane alle middel til å halde kurdarane nede, økonomisk, 
politisk og kultu.rellt. På sidelinja (og nokon gonger langt inne på 
banen) stål" USA og resten av dei vestlege imperialistma!,ctene og 
ldappar. Medan kurderane lid. . 

l Tyrkia har kurderane sin fridomkamp lenge vore i framgang. 
Ein frigjeringhær ldarar å bite seg fast i fjella og ein front for kur
disk frigjering samlar brei støtte i den kurdiske befolkinga. Hæren 
er leia av partiet PKI<, eit parti som og politisk dominerar fronten 

· ERNK. Dette er ubestridelige fakta om den kurdiske røyndomen i 
Tyrlda. PKK sitt arbeid med å reisa lqtmp mot den ~ke staten ,. 
har sa.manlikna med dei kampane sont drives i Iran og lra\< synt 

.· seg særs vellukka. Det kan sjå ut som,om det er PKK si line som , 
vinn &am i kampen. 

Dethar\tida ... B.~ ...................... 

rræ:~~~~ar~;,?;~ 
· bruk kjem i terrori.stne:-hylla. Dette båi'vo:re førd som ~gwnent 
· for at me skal sl<ilja mellom fridomskampen i Tyrkia, og PKI( sitt 
. atbeid. Eg meiner at dette er ei håplaus line. Sjølv omeg og ser klå-
re trekk ·med PKK som eg ikkje likar, fa.retJ. for at ein ikkje har lært 
av erfaringane frå mellom anna Vietnam, kor ein pr~v front 
vert ein reaksjonær diktator, er utan h'il;.til stades. Def er likevel 

' umogleg å. ta eit moralsk standpunkt mot PKK på dette grunnla-
gel Det er dei som driv den framgangsrike frigjeringskampen i 
Tyrlda no, og dei har stor folkeleg støtte. Om me ynskjer å gjera 
ein innsats mot imperialismen i denne samanheng må me støtta 
dei som sloss med folket, me kan ildcje velja frå Noreg kven som 

. skal leia kampen i Kurdistan. 
Dinest må me soil\ Ottar Uglum skriv annalsteds i dette Opp

rør diskutera med ERNK og PI<I< sine representantar kva som er • 
ein riktig strategi. Blind støtte tjenar ingen partar, og me må læra 
at den som er best til å føre kampen mot eit regime ildcje alltid er 
den som er best til styra etter at eit i;egime er styrta Men me. kan · 

. ikkje velga bort den kurdiske ,:øyndom.en avdi ei eller'anna grup- 1 

· pehar ein betre pair1øysing på. undertrykkinga i Tyrkia. 

Aslak Siro Myhre 
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Frå flyktningleiren i Diyarbakir 
FOTO: MAGNUS ENGEN MI\RSDAf. 

Kjempfor 
eit fritt 

Kurdistan 
- Vi har i dag eit problem. Vesten driv med hard kritikk 

av Tyrkia for brot på menneskerettane. Midt-austen er 

eit viktig område. Tyrkia er i dag vår kanal inn i Midt

austen, tilhøvet til Tyrkia er viktig og kritikken kan øy

deleggja vårt tilhøve til Tyrkia og gje muslimane makta. 

Omlag på denne måten ordla Henry Kissinger seg då han 
skulle leggja fram sine tankar om strategi for vesten i News
week tidlegare i år. Han oppfordrar ganske enkelt vesten til å 
gje blaffen i menneskerettane i Tyrkia for ikkje å mista kon
trollen over området. Han gjer som resten av vesten: stør ope 
ei fascistisk undertrykkarmakt i kampen om kontroll. , 

Midt-austen er kanhenda det aller viktigaste området for 
dei vestlege imperialistiske styresmaktene i dag, i kampen om 
kontrollen over verda sine ressursar. Dei veit at dei som vinn 
kampen om kontroll over Midt-austen vil kontrollera det om
rådet som blir viktigast i høve olje-ressursar for framtida. 

Midt oppe i det heile har dei det okkuperte Kurdistan. Eit 
land fullt av olje. Landet kor dei to store elvane Eufrat og Ti
gris bytjar ferda si. Kontrollerer dei Kurdistan kontrollerer dei 
ikkje berre olje-ressursane i Kurdistan. Dei kontrollerer store 
delar av vannforsyninga til heile Midt-austen og skaffar seg 
såleis økonomisk, og politisk, kontroll over det viktigaste olje 
området i framtida. 

Men dei har eit problem. Opp imot det fascistiske Tyrkia, 
og det imperialistiske vesten har det kurdiske folket reist seg 
gjennom den best organiserte frigjeringsrørsla i verda i dag, 
med det kurdiske arbeidarpartiet PKK i spissen. Eit frigje
ringsrørsle som har stønad frå over 80% av kurdarane frå tyr-

kisk-okkupert Kurdistan i dag. Ei rørsle som ikkje berre er den 
best organiserte frigjeringsrørsla i eige land, men samstundes 
er den best organiserte revolusjonære rørsla i Europa i dag. 

Dei vestlege styresmaktene veit det. Dei veit at Kurdistan 
er NATO sitt Vietnam, og dei veit at dei står i fare for å tapa 
mot det kurdiske folket. Difor er kurdiske organisasjonar for
hode i Tyskland. Difor vert den norske representanten for den 
kurdiske nasjonale frigjeringsfronten ERNK stogga og frateke 
politiske papir når han skal gjennom tollen til Noreg. Difor 
overvaker vesten det kurdiske eksilparlamentet og sender in
formasjonen frå overvakinga til det tyrkiske etterrebungspoli
tiet. 

Difor lyt vi organisera folk i Noreg til politisk kamp, poli
tisk stønad og solidaritet for det kurdiske folket. Kurdarane 
sin kamp er ein kamp for heile menneskeslekta. Ein kamp mot 
fascisme, imperialisme og alle formar for undertrykking. Fol
ket synte det i Vietnam. Folket vil vinna mot undertrykkinga. 
Organiser deg i Kurdernes Venner. Bli med og kjemp for å rei
sa fridomsfana over Kurdistan. 

For internasjonal solidaritet. For Kurdistan. Biji Kurdistan. 

Espen Løkeland Stai 
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By for folk - bilen ut 
- om miljøvern i byer 

700 000 nordmenn utsettes for hel
seskadelig luft, det meste av dette 
fra vegtrafikk. Boligmarkedet i de 
største byene er hardt presset, rime
lige utleieboliger er stadig vanske
ligere å oppdrive. Gamle hus rives 
for å gi plass til motorveger og 
handlepalass. Finnes det noen sam
menheng? 

De fleste av oss har etterhvert vent oss til spal
ten I avisen som varsler om dårlig luftkvalitet. Vi 
er blitt vant til at det ikke går an å lufte i klasse
rommet på grunn av trafikkstøyen i gaten uten
f~r, vi er blitt vant til at det er ungene våre, ikke 
bilene, som skal holde seg inne på dager der luf
ten er dårlig. Vi er blitt vant til at byen skal være 
for bilene, ikke for oss. 

Byøkologi 
Etterhvert har også miljøbevegelsen begynt å 

forstå at det finnes miljøproblemer som er særeg
ne for byområder. Disse problemene er for det 
meste knyttet til luftforurensing og samferdsel 
generelt. Spørsmålet er imidlertid om probleme
ne er knyttet til byen som sådan, eller om det er 

nings~n!ere~senes ønske om rasjonalisering og 
effektiv1senng. Nærbutikker og mindre postkon
tor legges ned fordi det ikke er lønnsomt. Tilbake 
står nærmiljøer som blir ribbet for viktige tjenes
ter og sosiale samlingspunkt, og vanlige folk som 
blir tvunget til å bruke privatbil fordi nærmeste 
butikk _lig!ser altfor lan.Pt unna. Stort sett er også 
kolle~tivtilbudet for darlig utbygd og så dyrt at 
det bhr et uaktuelt alternativ for folk flest. 

Hvem legger premissene? 
Bakgrunnen for dette er en bevisst politikk fra 

~yndighetenes side. I stedet for å styre utvik
lingen av byene utfra folks og miljøets behov, er 
det n~ringslivet og veginteressene som legger 
prerrussene for hvordan byen skal være. Og hvil
ken by er det de vil ha? De vil rive alle de gamle 
h~sene der folk med dårlig råd bor. De vil bygge 
digre motorveger, parkeringsplasser og gigantis
ke handlesentre der husene sto, slik at byen lig
ger øde etter butikkenes stengetid. 

For byen får dette store sosiale konsekvenser. 
For det første blir det allerede hardt pressede 
markedet av rimelige boliger ennå mindre. Beho
vet for rimelige boliger med en anstendig stan
dard er_akutt_i de større byene, men i den grad 
nybygging skier, er det stort sett i form av kakse
boliger. Flere og flere betaler dyrt for å bo dårlig. 
Men det er ikke bare prisnivået som presser folk 

ut av byen. For 
mange, og særlig 
småb amilier 
blfrdet'4 ... llllclllllli_. 
bo i eksos og tra
fikkstøy, og 11\an 
flytter ut av bykjer
nen. Resultatet er et 
mindre stabilt bo
miljø. 

Også økologisk 
har denne utvik
lingen store konse
kvenser. At folk 
flytter ut av byen 
skaper et økt trans
portbehov. Et høyt 
antall boliger i sen
trum gjør at flere 
folk kan bo nær vik
tige funksjoner som 
butikk, post, kul
turtilbud, osv. slik 
at man slipper å 
bruke privatbil for 
å nå disse. For med 

Utbyggingen av Vestre innfartsåre til Bergen, førte til at 140 boliger ble revet. dagens sinnssyke 
FOTO: REBELL kollektivtakster og 

mulig å gjøre noe med dem slik at vi som trives 
med å bo i byen fortsatt kan gjøre det. Svaret fra 
miljøbevegelsen har tradisjonelt sett vært at byen 
er et onde, og at det mest miljøvennlige folk kan 
gjøre er å flytte på landet med småbruk, katt og 
kaniner. 

I det siste har det likevel skjedd en bevegelse 
mot å forsøke og finne løsninger som kan gjøre 
byene mer miljøvennlige, samtidig som vi styr
ker og bevarer de viktige sosiale funksjonene by
en tross alt har. Byøkologi kaller vi det - for å un
derstreke at byenes miljøproblemer ikke er noe 
naturgitt. Byen har viktige sosiale funksjoner, og 
med fornuftig planlegging kunne miljøproble
mene vært drastisk redusert. 

Minimere transportbehovet 
Byen er viktig fordi den tilbyr de folkene som 

bor der et bredt spekter av nødvendig tilbud, 
som post, butikk, kultur, osv. innenfor en relativt 
liten avstand. I et vellykket nærmiljø finner man 
de tjenestene man trenger i si tt eget nabolag, og 
det utvikles sosiale fellesskap rundt postkontoret 
og nærbutikken. Dette ser man i småbygder, så
vel som i bydeler i de større byene. I tillegg til de 
sosiale gevinstene ved en slik struktur, er det og
så miljøvennlig, fordi nærhet til viktige tjenester 
reduserer transportbehovet. Dersom viktige tje
nester er samlokalisert der folk bor, er det lettere 
å la bilen stå. 

Oppimot dette står myndighetenes og forret-

dårlige rutetilbud 
blir ofte privatbilen det mest nærliggende alter
nativet. 

Dette har altså å gjøre med hvordan man 
planlegger samfunnet. Det handler om å plassere 
boligområder og viktige nærmiljøfunksjoner 
nært hverandre, det handler om å bruke fornuf
ten, slik at man for eksempel tenker på barneha
getilbudet allerede når en ny arbeidsplass byg
ges, slik at folk slipper å først kjøre ungene til en 
barnehage på andre siden av byen for så å kjøre 
på jobb. Det handler om å planlegge rasjonelt, 
om å velge fornuftige løsninger for å gjøre folks 
hverdag enklere, og for å spare miljøet. 

Byen på sine egne premisser 
Byøkologi handler om å se byen på sine egne 

premisser, som en sosial og økologisk helhet. Vi 
mener at byens funksjon bør være å oppfylle 
folks behov, i form av bolig, arbeid og aktivitets
tilbud, og at det er dette som må være målet for 
byutviklingen. Byen må være til for mennesker -
ikke for biler og gigantiske kjøpesentre. Vi må 
snu trenden om at byen skal være forbeholdt 
dem som bruker bil eller legger igjen penger på 
utesteder og handlesentre. Vi må få muligheten 
til å bruke byen som en møteplass, uten å risikere 
å bli kjørt ned eller stadig å bli møtt med kjøpe
press. Den skal være et sted som er lagt til rette 
for at unger, gamle og funksjonshemmede skal 
kunne trives. Skjer byplanleggingen utfra disse 
målene får vi ikke bare en by der folk trives; vi 

oppnår også betydelige miljøgevinster i form av 
redusert transportbehov. Fortetting, dvs. kon
sentrasjon av sentrumsnære boliger, kan virke 
tr_afi~inimerende særlig hvis det skjer i kom
bmasion med restriksjoner på privatbilismen. 
Dette kan skje ved å bruke veg- og parkeringsa
real til boligbygging, og ved å bedre kollektivtil
budet. Hvis vi reduserer privatbilismen minskes 
utslippene av kli
magassen CO2, og 
byen blir mer leve
lig for folk fordi 
støy- og luftforu
rensingen blir min
dre. Dette er særlig 
prekært i byer som 
Bergen, der folk 
oppfordres til å 
holde seg inne på 
de dagene der luft
forurensingen 
verst. 

En slik byplan
legging er faktisk 
mulig, dersom det 
er vilje til det. Mil
jøproblemene i by
ene kan løses gjen
nom rasjonell sty
ring basert på folks 
egne ønsker om sitt 
bomiljø. Hvis . 

en på at et levende 
sentnlm skapes 
gjennom en ensidig 
satsning på økt privatbilisme og store kjøpesen
tre, er man på god veg. 

Grunnleggende ufornuftig 
Problemet er bare at dagens byplanlegging er 

grunnleggende ufornuftig. Det er store nærings
interesser og byråkrater som legger premissene 
for hvordan byen vår skal se ut, og til og med po
litikerne føler seg maktesløse overfor vedtak 
som blir gjort. Et betegnende eksempel er byde
len Møhlenpris i Bergen der 140 boliger ble revet 
for å gi plass til seksfelts motorveg, på tross av at 
det ikke var politisk flertall for prosjektet da ri
vingen startet. Dette skjedde fordi det fantes et ti 
år gammelt «lovlig fattet vedtak» som ingen tor
de gå imot. Sjøl om dette er et skrekkeksempel, 
viser det klart hvilken logikk (eller mangel på så
dan) som rår i 
norsk byplanleg
ging. Og hvis til og 
med politikerne fø
ler avmakt overfor 
denne prosessen, 
hvordan blir det da 
med oss vanlige 
folk som bor i bye
ne? 

Dette er kjernen 
i byøkologien. Det 
er nemlig umulig å 
skape en miljø
vennlig og sosialt 
vellykket by uten 
en drastisk utvi
ding av demokrati
et og en massiv øk- i 
ning av den folkeli

side med miljøet - ingen liker vel å puste drit el
ler å risikere å bli kjørt ned av biler bare man' be
veger seg ut p_å gaten. En miljøvennlig by krever 
derfor en. un:1det grad av folkelig deltaking og 
demokrahsenng ~v plan- og beslutningsproses
sen. I dag er det slik at de miljøfiendtlige prosjek
tene presenteres i tjukke plandokumenter som er 
så og si umulig å sette seg inn i for dem som ikke 

FOTO: REBELL 

har det som heldagsjobb. Og når beslutningene 
endelig fattes er det i bystyresalene og bak lukke
de dører, uten at folk har fått en reell sjanse til å 
bli hørt. En miljøvennlig by skapes av folk i fel
lesskap, og det er derfor avgjørende at informa
sjon giøres mer tilgjengelig, og at de fine ordene 
om lokaldemokrati får et virkelig innhold. 

Utfra byøkologien er derfor vektleggingen av 
en systemkritisk miljøargumentasjon langt større 
enn i tradisjonell miljøideologi. Byøkologi er å ta 
for seg større perspektiver enn enkeltindividets 
valg. Vi er nødt til å forholde oss til det systemet 
som skaper miljøproblemene. Dette er et grunn
leggende udemokratisk system der vegutbyg
gings- og næringsinteresser står som premissle
verandører for byplanleggingen, ikke de men
neskene som skal leve med konsekvensene. Kla-

ge deltakingen i by
planleggingen. By
økologi er derfor 
ikke bare den kon- Motstanden mot raseringen av Møhlenpris var stor. RV fikk 18% i området. 
krete kampen mot FOTO: REBELL 

miljøfiendtlige en
keltprosjekter, men en kontinuerlig kamp for å 
øke vår innflytelse på vår egen hverdag. 

Lokaldemokrati 
Byøkologi handler om å gi folk makt til å be

stemme over sitt egen bomiljø. Det er folk sjøl 
som har kompetansen til å avgjøre hva som er de 
riktige løsningene for deres nærmiljø - ikke fana
tiske miljømoralister eller offentlige byråkrater. 
Og løsningene folk velger er som oftest også på 

rer vi ikke å ta et oppgjør med dette systemet 
som helhet, risikerer vi å bli miljøalibi og nyttige 
idioter for veginteressene og næringslivet. 

Anje Muller Gjesdal 

Artikkelen har tidligere stått i Venstre Om!, Revolu
sjonært Forbund sin avis. 
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1111 All teknologi er ikk 
Verda sett frå . India, om feminisme, landbruk og ei f1 

Indiske Vandana Shiva er ei om
stridt dame. Ho er aktiv i kvinne
og miljøkampen i heimlandet, der 
ho i lag med befolkninga satsar på 
økologisk landbruk mot industria
liseringa og globaliseringa av ver
das matproduksjon. 

-Du meiner miljøkamp og kvinnekamp er nært knytta 
saman - kvifor det? . . . 

-Delvis av di dei er knytta saman i mitt eige 
liv, men og av di dei heng saman i dei r~rslen~ 
eg har jobba i, både i Chipko-~ørsla der kvu~ner i 
Himalaya omfemna trær for a hmdra at de1 vart 
hogne ned, eller dei nyare rørslene_ ~~t ~vakul
tur, der det og er kvinner som tek imhahvet mot 
miljøøydeleggjingane. 

-Kvinnerslåst oftare og meir aktivt enn menn 
mot miljøøydeleggjingar. Dette skuldast i stor 
grad arbeidsdelinga i samfunnet, som har gjort 
at kvinner er meir opptekne av helse, oppvekst
skåra for borna, kvaliteten på vatnet og alle slike 
ting. Dei gjer arbeidsdelinga til ei kraft for miljø
vern. Eg kunne nemna andre døme - Bhopal, 
Lafkanal osb. Ein må vera blind om ein ikkje ser 
denne koplinga. Dette har ingenting å gjera med 
at kvinner frå naturens side er nærare naturen 
eller biologisk meir disponert for miljøvern, 
samfunnet har forma menn til ikkje å bry seg om 
miljøproblema, mens kvinner tek seg av det. 
-KoTleis har dette skjedd? 

-Dette skjer gjennom patriarkatet. Patriarka-
te t er eit system kvinner deltek i i stor grad, og 
formidlast til borna av fedre og mødre. Frå vi er 
småungar får vi høyra at gutar kan rota til ting, 
og så rydder jentene opp, gutar treng ikkje ta an
svar for forsøpling, mødrene og søstrene deira 
gjer det for dei. 

Arbeidsdeling 
-Du seier at arbeidsdelinga spiller ei viktig rolle i det
te, korleis då? 

-Arbeidsdelinga i samfunnet har blitt kunstig 
skapt og opprethalde gjennom ei serie historiske 
hendingar. Eg trur kvinner og menn alltid har 
drive med forskjellige gjeremål, men dette har 
ikkje alltid vore eit hierarkisk system - «kvin
ne»arbeidet har ikkje alltid vorte sett på som no
ko mindreverdig. Men så kjem 1.olonialismen, 
der plantasjejordbruk vert sett på som overord
na sjølbergingsjordbruk. Fylgjeleg vert menne
ne, som jobber på plantasjene, sjølv om dei er 
slaver for den kvite mann, sjefar over kvinnene, 
som driv små sjølbergingsgårder. Vi får ein situ
asjon der mat, klede, hushald, og vatn er kvinne
nes ansvar, og økonomiane blir tilpassa gruvear
beid, cash-crops, og industri, der mennene job
bar. 

-Etter mange generasjonar med denne fram
andgjeringa er mennene ikkje lengre klår over at 
bekkane renn torre, at matsystema bryt saman, 
eller at artsmangfaldet i naturen forvitrar. Det er 
kvinnene, som heile denne tida har halde til på 
gardane, som ser desse tinga. 
-Så imperialistmaktane har gjennom kolonialismen 
skapt seg ein lojal underklasse, mennene, som ikkje 
sjølv ser den livsfaren dei er i? 

-Eg meiner at når du har ein slik oppdeling av 
økonomien over tid, splittar du kjønna frå kvar
andre. Menn og kvinner sine sams interesser i 
samfunnet brytast ned, det oppstår ei kjønskløft, 
der eit kjøn allierar seg med herskarane mot 
resten av samfunnet. Dei får ikkje sjølve halda 
på rikdomane, dei vert berre agentar for mak
thavaranes tilraning av ressursane. 

Felles kamp for menn og kvinner. 
Korleis kan vi fylla denne kjønnskløfta? 

- Gjennom å skapa på ny. Sjølv om vi aner
kjennar eksistensen av ei kjønnskløft krever fe
minismen at både kjønn deltek i forminga av 
framtida . Feminisme er ikkje berre for kvinner, 
det er ei rørsle der både menn og kvinner må 
slåss for eit meir likeverdig samfunn. Personleg 
meiner eg at menn, sjølv om dei har fått meir 
makt gjennom patriarkatet, er dei og sjølve offer 
for det same systemet. 

På kva for måte råker patriarkatet menn? 
Sjå til dømes på korleis arbeidsløysa råker 

menn. Det er øydeleggjande i seg sjølv å vera 
overflødig, men eg trur det stikk djupare. Menns 
sjølvbilete er bygd kring det forsør~errolla, det å 
skaffa brød til familien, at t.d. arbeidsløyse fører 

at ein økologisk gard produserer meir. Det er 
berre det at han produserar meir i eit mangfalds
perspektiv, medan ein industriell gard produse
rer meir i eit monokulturperspektiv. 

-Det at målestokken for dei industrielle gar
dene syner d,eg at du produserer meir ved hjelp 

No eig han til og med såkornet deira. Imperialismen kjenner ingen grenser, det er røyndomen i India 

til ein identitetskrise, noko som gjer seg utslag i 
t.d kriminalitet og vald . Kvinner, derimot, har 
ald ri bygd si rolle kring det å vera forsørgarar, 
sjølv om dei i røynda er det. Dei kjem ikkje i per
sonlege kriser, dei handlar. Menn vert ikkje flek
sible nok til å takla store endringar i livssituasjo
nen. 

Alternativ til industrialisering av 
landbruket. 
-Fins det ei motseiing mellom økologisk matproduk
sjon og moderniseringa av jordbruksindustrien? 

-Det er ein reell konflikt mellom miljøomsyn 
og industrialiseringa av matproduksjonen. Vi 
har blitt tuta øyrene fulle av at uten industrielt 
jordbruk vert det ikkje nok mat, og såleis at nok 
mat til alle føresett øydeleggjing av livsgrunnla
get på jorda. Eg har studert jordbruksproduk
sjon i 15 år, og det eg har funne syner at økolo
gisk landbruk produserar nok. Det er berre det 
at du må sjå omgrepet «nok» frå den rette vinke
len. Om du ser på jordbruket i eit mangfaldsper
spektiv, og ser på dei 20 forskjellige avlingane 
ein liten økologisk gard kan produsera, og re
knar med det du sparer gjennom sjølvkost og å 
integrera husdyrhaldet i hushaldninga, finn du 

av monokultur, tyder ikkje at systemet som heil
skap produsere meir. Om du samanliknar dei to 
formane som system, finn du mellom anna at ein 
økologisk gard nyttar 5 einingar energi for å 
produsera 100 einingar energi (mat), er tilhøvet 
for ein industriell gard 300 til 100. Når du har av
grensa ressursar er det klårt meir vettugt å nytta 
5 einingar for å produsera 100, enn å kasta bort 
300. Det industrielle landbruket er i røynda eit 
særs lite effektivt system. 

Teknologiske nyvinningar. 
-Men kan ikkje moderne teknologi auka produksjonen 
for det økologiske landbruket ? 

-Det kan finnast tilhøve der nokre delar av 
moderne teknologi kan auka effekten av økolo
giske prossessar. Men eg trur vi må bryta med 
ideen om at alle teknologiske nyvinningar er 
progressive, og at alt som høyrer fortida til er 
primitivt. Vi må byrja å vera selektive, og for å 
velga, må vi ha både to. 
-Er det mogleg i dag, kor vi er avhengige av det mo
derne, industrielle landbruket, å skifta om til til øko
logisk jordbruk? 

-Det industrielle matsystemet er i ferd med å 
bli eit totalitært system. 1996 var ein milepæl i 

denne utviklinga. Frå då av vart det slik at om 
du ikkje er villig til å eta genmanipulert mat, el
ler mat du ikkje veit kva er, så har du snart inga 
rolle som konsument lengre. For å oppretthalde 
dette systemet, bygd på desinformasjon og 
maktbruk, vert det naudsynt å nytta meir og 

meirmakt. 
-Maktbruk har ei grense, og attom denne 

grensa bryt systemet saman. Det industrielle 
matsystemet har nådd ei grense, det kan no ber
re overleva gjennom 2 overgrep: Eitt overgrep 
mot bøndene, som no må sjå på sitt vanlege vir
ke som tjuveri. Til dømes er det å dela såkorn no 
eit brotsverk grunna eigendomsrett og patentar. 
Åtaka på bøndenes rettar til å lagra og utveksla 
såkorn er eit prosjekt som er dømd til å misluk
kast. På den andre sida eitt overgrep mot forbru
karane sin rett til å vita kva vi et og kva vi kjøper. 

-Økologisk landbruk kan vera eit alternativ 
til denne utviklinga, eit alternativ som ikkje øy
delegg livsgrunnlaget vårt, som skaper jobber, 
og som kan sikra fred, gjennom å motvirka ar
beidsløyse og sosial oppløysing. Vi må setta 
økologien inn i ein samanheng, og vurdera dette 
perspektivet opp mot heile det sytemet vi lever i 
i dag. 

Intellektuell eigedom - tjuveri frå 
bøndene. 
-Du talar om selskap som tek ut patent på såkorn og 
liknande. Korleis skjer dette? 

-Hovudsakleg gjenom tjuveri. Dei tek bønde-
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progressiv 
1tid for kloden 

nes såkorn, tuklar litt med <lei, og seier så at det
te er <leira eigedom. For å gjera dette, må <lei nyt
ta sterke maktmiddel og overgrep. Dei presser 
gjennom intellektuell eigendomsrett med 
grunngjeving i at vitskapsmennene <leira har 
hjerner, og ikkje bøndene. Problemet er at <lei 
har fått gjenom dette i GATT (WTO), og no 
tvinger styresmaktene i landene til å verna <leira 
eigedomsrett. 

-Nett no er eg oppe i svære ordskifte med 
landbruksdepartementet, som freistar å innføra 
lover for å ivareta selskapa sin eigendomsrett. 
Og bak departementet står Monzanto og andre 
selskap og pustar <lei i nakken. Logikken bak in
tellektuell eigedomsrett er at det <lei hevdar å ei
ge har blit skapt av <lei. Det er tjuveri frå natu
ren, av di det er naturen som har laga det grunn
leggjande genetiske materialet, og det er tjuveri 
frå bøndene, som gjenom tusenvis av år har dyr
ka fram særskilde trekk i såkorna, som smak, 
motstandskraft mot sjukdom, tørke osb. Eit dø
me: Basmati-risen kjem frå Basmati-dalen. Den 
same risen selgast no som Texmati-ris frå Texas. 
Dei som hevdar å slåss for sin intellektuelle ei
gendomsrett er sjølve <lei største tjuvane. Eg har 
kalla <lei Bio-piratar. 
-Men vil ikkje strategien til desse selskapa bryta sa
man når dei freistar å pressa dette på bøndene? 

-Dei freista å pressa dette gjennom via <lei na
sjonale styresmaktene. For å gjera dette, trugar 
dei med importrestriksjonar, og andre økono
miske straffetiltak. T.d kan dei seia at om India 
framleis ny ttar desse såkorna, vil ikkje USA im
portera dataprodukt frå India. Dette tvinger sty
resmaktene til å gjennomføra deira vilje. 

-Eg trur at denne strategien vil bryta saman i 
alle høve, av to grunnar. Det eine er at når du lyg 
om å ha skapt noko du ikkje har skapt, er sjølv
sagt andre i stand til å lyga og, så selskapa slåss 
mot kvarandre, og kranglar om kven som gjorde 
den første oppfinninga. Alle selskapa har patent 
på dei same tinga, og ender opp i rettssalane i 
endelause søksmål. 

-Den andre grunnen til at det vil bryta saman 
er dei rørslene vi byggjer, og har bygd opp i land 
som India. Gjennom stolthet, ikkje frykt, gjen
nom forsvar for retten til å dela, ikkje grådighet, 
har vi starta å slåss for sams eigendomsrett til 
biologisk mangfald og såkorn. Vi seier at <lesse 
såkorna har vorte kollektivt utvikla av samfun
net, og at vi er villige til å dela <lei med dei som 
treng det, men vi vil ikkje gi <lei gratis til selskap 
som vil tena seg rike på å tyna millionar av bøn
der. 

-Denne rørsla kjem til å veksa, sjølv om vi ik
kje får <lesse prinsippa inn i lovverket. Vi kaller 
det å ta attende allmenningane, å ta attende dei 
biologiske og intellektuelle allmenningane. Så 
lenge <lesse ideane fins i hovudene til folk, kan 
dei aldri slavebindast. Intellektuelle eigendoms
rettar er ikkje anna enn høgteknologisk slaveri. 
-Du seier at de freistar å få felles eigendomsrett inn i 
lovverket, men vil ikkje det vera umogleg så lenge det 
er sterke økonomiske krefter som jobbar i motsatt ret
ning? 

-Vanskeleg, men ikkje umogleg. Vi har aller
eie gjort store framskritt. T.d. er det no ein lov 

som seier at landsbyar i stammeoråder har rett 
til sjølvstyre, slik at usemjer om vatn, mineral
rettar, skogområde osb. vil no verta handsama 
ikkje av styresmaktene, men av stammane sjøl
ve. Dette systemet vil kunne gjera at om det er 
usemje om eigendomsretten til t.d ei medisin
plante, så vil dette verta avgjort ikkje i Geneve, i 
WTO, men i ein landsby i Matiplevish, der plan
ten kjem frå. 

-Eg trur at i ei verd der statanes evne til åre
gulera kapitalen stort sett er vekk, så er det fram
leis mogleg å gjera det gjennom lokalsamfunna. 
Vi kan regulera kapitalen der han møter røynda, 
der han møter liva til folk. 

Lokalt sjølvstyre som løysing. 
-Er det ikkje ein fare for at små landsbyar og kan få 
stormaktsambisjonar, og nytta sin eigendomsrett til å 
undertrykka andre landsbyar? 

-Nei. Heile den kulturelle arven til landsbya
ne vil motvirke ei imperialistisk utvikling. Den 
rørsla som har skapt <lesse lovene er bygd på ei 
sterk oppfatting av lokalt sjølvstyre, og ønskjer 
ikkje å arve <lei verste tradisjonane frå vesten, 
men bygga opp eit samfunn bygd på generøsitet 
og deling. Eg finn det særs usannsynleg at sam
funn som har slåss for å behalda sin eigen kul
tur, som har slåss mot øydeleggjing av livs
grunnlaget plutseleg skal te seg som multinasjo
nale konserner. Dessuten: Sjølv om dei vart gal
ne, og tedde seg slik, så har <lei ikkje makt til å 
kontroJJera verda som dei multinasjonale selska
pa gjer. 
•Så løysinga på dette problemet er lokalt sjølvstyre 
over intellektuell eigendom? 

-Løysinga er lokalt sjølvstyre for å ivareta de
linga av ressursane, ikkje sjølvstyre for å hindra 
deling. Det er nett av di vi no har eit system som 
ser på deling av kunnskap som brotsverk at vi 
må bygga opp eit samfunn der deling får ein ny 
legitimitet. Lokalt sjølvstyre er ein måte å seia to 
ting på: For det først er det ein måte å seia til <lei 
nasjonale styresmaktene at de kan verta styrte 
av <lesse øydeleggjande kreftene, men de kon
trollerar oss ikkje, og dermed er vi frie til å gjera 
som vi vil. For det andre vil lokalt sjølvstyre 
styrka tradisjonen som fins i <lesse samfunna for 
deling av ressursar og intellektuell eigendom. 
-Tjuveriet på intellektuell eigendom som du ta/ar om, 
er dette ein valt strategi av dei multinasjonale selska
pa, eller er det berre marknadskreftane som rår? 

-Om eg ikkje var så djupt engasjert i dette, vil
le eg seia at det var marknadkreftene som skapte 
dette. Men eg har teke del i for mange ordskifte 
om lovtekstar, om avtalar osb. til å ikkje sjå kor 
stor del av selskapane sine ressursar som vert 
nytta for å gjera bio-piratverksemda verka na
turleg. Ein metode <lei nytter er å erklæra at bøn
denes kunnskaper ikkje er vitskaplege, noko <lei 
gjer heilt bevisst. Ein anna metode er å seia at 
den einaste typen investering som tell er kapital
investering, og då har jo sjølvsagt <lei som har 
kapitalen alle rettar. Denne tankegongen ser 
fullstendig bort frå investeringa av tid, krefter, 
ressursar og kultur som bøndene har gjort gene
rasjon etter generasjon for å sikra at naturrikdo
men framleis fins. Dei nytter enorme ressursar 

på å få definert andre folks rikdom som selska
pas eigendom. Eit døme på kor opptekne <lei er 
av dette, og kva dei gjer er at USA enno ikkje har 
undertekna Biodiversitetskonvensjonen, av di 
<lei vil oppretthalde biopiratanes verksemd. 

Statsmakt og kapitalkreftar saman. 
-Så du har ein kombinasjon av marknadskrefter på 
den eine sida og bevisst strategi frå multinasjonale 
selskapar og statar som USA? 

-Absolutt. Det er ein djup samansmelting av 
statsmakt og kapitalkrefter. Dei vil tvinga gjen
nom denne ordninga for å gjera bøndene av
hengige av dei. I dag er ikkje bøndene i India av
hengige av såkornprodusentane, <lei skaper 70% 
av sitt eige såkorn. Men om selskapa får det som 
<lei vil, må bøndene betala avgifter for såkorna 
<lei nytter. Dei 7,5 milliarder$ <lesse selskapa te
ner er 7,5 mrd$ tekne frå bøndene. 

-For å stå imot denne u tviklinga må lokal
samfunna organiserast for å slåss. Organiserar 
dei seg spontant, eller trengs det ei ytre politisk 
kraft som organiserar folkets kamp? 

-Dei kan ikkje organisera seg sjølve i ein slik 
sak, av den enkle grunn at <lei ikkje veit kva som 
skjer. Den første gongen eg fortalte <lei om kva 
som skjer sa dei: «Ikkje prat tuJJ, ? ei kan då ikkj~ 
gjera dette, det er i'? galska~!» De1 l? a~ de~, av d1 
for dei er dette heilt utenkJeleg. Sa da matte eg 
visa dei avtalene, oversetja dei og visa dei kva 
som står der. Når <lei fekk sjå det, starta dei å or
ganisera seg. Når dei veit kva som skjer, treng 
dei ikkje la werta .,_.. ~ · a 
seg, <lei forstår det sjølve. 

-Eg var på vitjing i ei avsidesliggande stam
me, og <leira reaksjon var: «For 200 år sidan kom 
britane og sa at våre skogar var <leira, og at vi ik
kje kunne nytta <lei lengre. No kjem <lesse sel
skapa og seier at våre såkorn er <leira eigendom. 
Det er det same om att, og vi må slåss mot det på 
same måte.» Dette er folk som har djup kunn
skap om tjuveri, om utbytting, om undertryk
king frå historia, og <lei veit korleis <lei må orga
nisera seg for å slåss berre <lei får vita kva som 
skjer. 

-Vi har nett starta, samstundes med Indias 50-
årsjubileum som uavhengig stat, noko som vert 
kalla Bijiatra - eller såkornpilegrimstur. Eg har 
reist rundt til universitet, landsbyar, høgskuler 
osb. og fortalt om kva som skjer. Resultatet av 
dette er at folk skriv under på ei ed om å ta vare 
på artsmangfaldet og verga rettane til urbefolk
ninga. Oppslutninga om denne eden har vore 
stor, folk skjønner alvoret. Dette gjer at parla
mentet 3 gonger no har stemt ned lover om intel
lektuell eigendom. Dette trass i at regjeringa har 
undertekna GATT-avtala. 

Solidaritet mellom nord og sør. 
-I dette perspektivet vert handlingane til bønder, .og 
særleg kvinnelege bønder, i den 3. verda særs vzkt1ge 
for å sikra artsmangfaldet og miljøet. Kva for rolle har 
kvinnerørsla og andre radikale rørsler I vesten I denne 
kampen? 

-Eg trur vi er i ein situasjon der det fins eit ob
jektivt grunnlag for solidaritet_mellom forbruka; 
rane i nord og produsentane 1 sør. fat døme pa 

«Fra Haakon Lie til Schengen» 
Lørdag 26. april blir det arrangert 
et tribunal om de hemmelige tje
nester i Oslo. Selv om både Lun
drapporten og de åpne høringene i 
Stortinget har avslørt mye av faen
skapen som har foregått er det fort
satt en del mørke kroker som ikke 
er belyst. 

Tribunalet skal rette søkelyset dit. Det er per
soner fra RV, SV, Senterpartiet, fredsbevegelsen 
og det gamle NKP-miljøet som har tatt initiativet 
til tribunalet som er åpent for alle interesserte. 

«Ingen har vondt av å bli overvåket» påsto 
Harlem Brundtland i et intervju med Sveriges 
Radio som en kommentar til Lundrapporten. 
Denne tvilsomme påstanden kommer i løpet av 
tribunalet til å bli dundrende tilbakevist. «Vit
ner» fra RVs rekker som Peder Martin Lysestøl 
og Atle Hiller kommer. Bengt Calmeyer vil ta for 
seg pressas rolle. Tormod Bakke som ble alvorlig 

sjuk etter sin kontakt me? de hemmelig_e tjenes
tene i Ikke-vold-saken vil legge fram sme erfa-
ringer. . 

Arne Kokkvold vil snakke om arbeiderbeve-
gelsen og overvåking, Mosse Jørgense1:, Reidar 
T. Larsen Gunnhild Emanuelsen og Finn Gus
tavsen vil ta for seg ulike deler av overvåkinga i 
etterkrigstida. Finn Sjue vil legge fram sitt syn 
på utviklinga av de hemmelige tjenestene fram
over. Thomas Mathiesen og Ståle Eskeland skal 
ta for seg ulike sider av de hemmelige tjenestene 
og Schengen-samarbeidet. Også Agnete Strøm 
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dette er genmodifisert mat. EU har nyleg trekt 
tilbake ein lov om genomidifisert mat av di USA 
sa at dette kom til å hindra <leira frihandel, av di 
loven ville ha hindra sal av Monzantos genmo
difiserte soyabønne. Når denne soyabønna vert 
pressa inn på europeiske marknader, får vi høy
ra frå Monzanto, den amerikanske regjeringa 
osb at denne bønna er ei heilt vanleg soyabønne, 
og treng ikkje merkast. Når den same bønna vert 
presentert for bøndene, seier <lei at den er så ny 
og revolusjonerande at <lei må betala avgift for å 
nytta ho. Ein ting kan ikkje vera ny og det same 
på same tid - om den er ny med henhald til intel
lektuell eigendom, må den og vera ny når det 
gjeld merking, og vise versa. 

-Forbrukarane i nord må kopla sine krav om 
merking av genmodifisert mat med intellektuell 
eigendomsrett. Vi jobber i India for å få fram at 
det ikkje berre er <lei som vert råka som produ
sentar, men at til og med <lei priviligerte forbru
karane i nord mister retten til å velga. Systemet 
slavebind folk både i nord og sør, og difor er det 
naudsynt med solidaritet. 
-Eit problem for oss er at våre eigne regjeringar ikkje 
slåss for solidaritet, men gjev blaffen i den logiske 
sjølvmotseiinga du tek opp. Kva for krefter i vesten 
ser du som kan vera i stand til å skapa solidaritets
band med bøndene i den 3. verda? 

-Gjennom globaliseringa har vi institusjonali
sert at det er <lei multinasjonale selskapa som er 
dei verkelege herskarane, medan regjeringane 
berre er agentane deira. Vi må bygga ein ny vi
øion om l'oU..-~-• om. demo kra ti., d er b å d e re
gjeringane og <lei multinasjonale selskapa må 
gjerast ansvarlege, og må svara for folket. Korkje 
uansvarlege politikarar eller direktørar kan løy
sa folk sine problem, folket må løsa <lei sjølve. 
Folket må tvinga regjeringane og selskapa til å 
underlegga seg folkeleg kontroll. Jngen fram
gang mot store krefter, mot store problem, har 
korne utan kamp, utan organisering. Ingenting 
kjem av seg sjølv, men om folket ynskjer en
dring, kan <lei ikkje stoppast. 

-Kreftene for globalisering og imperialisme, 
<lei multinasjonale selskapa og regjeringane bå
de i nord og sør er mektige, medan <lei folkelege 
motkreftene er svake og uorganiserte. Vil vi 
kunne endra utviklinga i tide, før vi har tapt for 
mykje? 

-Det er håp. Eg seier det av di eg aldri sjølv 
mister trua på kretivitet, på uventa situasjoner. 
Eg er samd i at motkreftene er fragmenterte, 
men vi har sett om att og om att kreftene folk har 
når dei slår seg saman. Ta til dømes Mexico etter 
pesoens (Mexicos valuta) kollaps. Det var ingen 
som kunne sjå von om ei betring, men gjennom 
dette dukka det opp ei rørsle av bønder, india
narar, byfolk og andre mot tvangsbetaling av 
den statlege gjelda, og dei vann! Ingen kunne ha 
forutsett det, og mot denne samla folkemassen 
var bankene makteslause. Slike ting kjem til å 
henda om att og om att, seier Vandana Shiva. 

Pål Hellesnes 

fra Kvinnefronten i Bergen som søkte om 
standstillatelse i 1994 og fikk søknaden lagt ved 
sin mappe hos Overvåkingspolitiet koi:nm~r og 
forteller om sin erfaring. Tribunalet vil bh av
holdt i Folkets Hus i Oslo, fra 9.30 til 17.30. 

Jnitiativkomiteen består av: Tormod Bakke, 
Per Borten, Bengt Calmeyer, Gunnhild Ema1;m
elsen Gunnar Garbo, Jorunn Gulbrandsen, Finn 
Gust~vsen, Fredrik Heffermehl, Torgny Hasås, 
Ivar Johansen, Mosse Jørgensen, Arne Kok
kvold, Reidar T. Larsen, Dagmar Sørbøe og Boye 
Ullmann. 

Fullstendig og oppdatert program ligger på 
Internett: 

http:// home.powertech/ torgnyh/ tribunal.h 
tm. 

Torgny Hasås 

www.pdf-arkivet.no (2020)
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http://www.sn.no/ 
home/rv/index.html 

rv@rv.no 
RV har fått godkjent rv som eget dome
ne. Det betyr at RV har rettighetene til 
adresser som slutter på@rv.no. Hvor
dan det skal brukes er ikke bestemt en
nå. Men en sannsynlig mulighet er at 
rv-tillitsvalgte kan få egen e-postadres
se som slutter på @rv.no. Etter en stund 
vil det sannsynligvis også bety at vi 
kommer til å forandre adressen til in
temett-sidene våre. Dette kommer vi 
tilbake til. 

Hjelp! 
Det er mange oppgaver i tilknytning til 
RVs intemettvirksomhet som vi treng
er hjelp til. Derfor er det bare å melde 
seg for å tilby tjenester. Vi kan også til
by opplæring i hvordan lage Internett
sider til RVere som enten vil lage egne 
sider eller som vil hjelpe til med å ut
vikle de sentrale internettsidene. Spesi
elt er vi interessert i noen som kan ta på 
seg å administrere ene-postkatalog. 

E-postkatalog. 
RV vil prøve å lage en egen katalog 
over e-postadresser. Den kommer til å 
ligge i tilknytning til RVs web-sider. De 
ter ment å være en katalog over RV
medlemmers intemettadresser slik at 
det skal være lett å finne fram til de uli
ke RV-medlemmene. De som ønsker å 
stå i en sånn katalog må sende en mel
ding til rv@sn.no. 

Eget RV-forum? 
I enkelte debatter på KK-forum har no
en debattanter sagt at denne diskusjo
nen hører ikke hjemme i et så offentlig 
forum som KK-forum. Det har også 
kommet tilbud om å få oppretta en 
egen postliste etter samme modell som 
KK-forum, men bare åpen for RV-med
lemmer. Er det behov for et eget RV-fo
rum hvor meningsutvekslinger kan 
sendes mellom partikamerater, og par
tiledelsen kan sende ut sine direktiver 
slik at de når helt ned under torva, til 
grasrota? Send tilbakemelding. 

Stortingsvalglister med bilder 
Alle stortingsvalglistene til RV er nå til
gjengelig på RVs internettsider. Vi øn
sker å presentere alle RVs stortingskan
didater på Internett. Men de t er litt pus
lete med opplysninger og bilder forelø
pig Vi ønsker bilde av alle stortings
kandidatene, og i hvertfall de fremste. 
Send det til oss som papirkopi eller da
tafil eller hva dere har for hånden. I det 
minste bør vi ha opplysninger om yrke 
og alder og gjeme en e-postadresse om 
dere har. Det kan være aktuelt å bruke 
bildene i Opprør også. 

Det er snart to år siden RV som det 
første politiske partiet i Norge eta
blerte sine web-sider. Det skapte 
en del oppsikt da, og vi høstet 
mange god ord. Dette var året etter 
at Time magazine utropte Internett 
til «Man of the year». 

I løpet av de siste to årene har internettbru
ken eksplodert i Norge. I dag er det mer oppsikt
svekkende at et parti, en organisasjon eller be
drift ikke har egne internettsider enn at de har. 
Men for mange er fortsatt internett bare noe de 
har hørt om, aldri prøvd selv. 

Informasjon om RV 
RVs internettsider (http:/ /www.sn.no/ho

me / rv / index.html) er en informasjonsbank. Der 
kan du finne vedtak fra landsstyremøtene. Her 
kan bestille t-skjorta med «Jeg vil se mappa mi», 
eller laste ned et kapittel av Lund-rapporten. Det 
ligger pekere fra aktuelle internettaksjoner, til 
Klassekampen. Etterhvert som vedtakene fra 
landsmøtet blir ferdig blir de lagt ut. Arbeids
programmet og prinsipprogrammet skal du fin
ne. Noen hefter som RV har gitt ut blir lagt ut på 
sidene våre, for eksempel budsjettheftet som 
stortingsgruppa ga ut. Det er også mulig å se 
hvilke standpunkter RV tar i aktuelle saker, 
pressemeldinger blir lagt ut fortløpende . 

Å ha en offentlig tilgjen gelig info rmasjon s
bank med RV-informasjon er en styrke. Om du 
sitter i O s terhausgata 27 3. etasje e lle r p å Diger
mulen i Vågan, kan du bare ringe nettet og finne 
fram informasjonen du søker. Bakgrunnstoff til 
leserbrev eller politiske innlegg kan skaffes di
rekte og oppdatert. 

Den største svakheten er det som ikke finnes 
på sidene. Du kan ikke stole på at du finne~ ak
kurat den informasjonen du søker. Du kan ikke 
være sikker på å finne svar på hva RV mener om 
oppløsning av telemonopolet. RVs innlegg på 
Stortinget og forslagene vi fremmer burde være 
tilgjengelig. Det er fortsatt løpesedler og hefter 
vi lager som vi ikke klarer å legge u t. 

Demokratisk forum 
Internett kan være et demokratisk medium. 

Den samme informasjonen blir tilgjengelig i så 
og si samme sekund i Oslo og Hammerfest eller 
for den saks skyld i den lille italienske landsby
en hvor Pål Steigan opplyser til KK-forum at han 
oppholder seg for tida . 

I dag er det mange RVere som abonnerer på 
KK-forum. Det er et diskusjonsforum som RVe
ren Trond Andresen har tatt initiativ til i navnet 
til Klassekampen. KK-forum har vært i drift i et 
drøyt år. Et nytt forum i et nytt medium har 
plutselig forskyvi tyngdepunktet i debatten og 
ikke minst økt tempoet. Svarinnleggene kan 
komme bare minutter etter at førsteinnlegget er 
sendt. I løpet av et døgn kan det bli titalls inn
legg i en diskusjon. Diskusjonen i avisa som før 
var Arenaen med stor A hvor all debatt ble ført 
er nå bare et speilbilde av den virkelige diskusjo
nen, og mesteparten av den foregår på Nettet. 
Men den høye hastigheten at formen blir unøy
aktig og slurvete, en blanding mellom skriftlig 
og muntlig. Øvelser i selvjustis og opplæring i 
diskusjonsformen bør komme for å unngå at de 
størst sleivsparkene. Den korte avstanden mel
lom tanke og offentlighet gjør at en del selvsen
surerende mekanismer blir satt ut av funksjon. 

Diskusjonslister 
Det er flere slike distribusjons- eller disku

sjonslister. Kvinner på tvers har en list hvor det 
først og fremst er kvinnespørsmål som blir dis
kutert. Gatas parlament som består av Rød Ung
dom medlemmer driver en lis te med høyt trøkk 
og temperatur med etter det jeg veit mye disku
sjon om antirasistiske spørsmål. I tillegg finnes 
det en egen liste for faglige spørsmål som Mai 
Gythfeldt vararepresentant til Stortinget, redige
rer. Den har foreløpig bare funger t som en distri
busjonsliste av faglige artikler, uten diskusjon. 

Notodden RV har åpna eget nettsted som in-
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Telefon: 22 98 90 50. 
Telela\s: 22 98 90 55 
E-post ,v@sn:no 
WWW: http:Uwww.sn:no/Nr 

• 1.april Hva mener RV? . . 
• Hvem stiller til valg for RV? Alle RVs stortmgsvalghster e 
nå klare. 
• Hva mener RV om forslaget til ny opplæringslov? Les om 
Oslos situasjon og morsmålsopplæring 
• APs langtidsprogram en skrekkvisjon 
Rød Valgallianses vedtak om langtidsprogrammet fra 
Landsstyrets møte 7 . til 9.mars. Andre vedtak 
• Nyheter fra RVs pressekontor Sist oppdatert l. april 1997. 
• Dette er den nye RV-ledelsen. 

Erling Folkvord klar for en ny valgkamp på 
· '· toppen av Oslo- lista 

Langt 
bak-SV 

Inter- Fra hovedsiden til RV på internett 

nett har 
gitt oss et nytt red
skap. Vi kan velge å 
bruke det eller la væ
re , m e n våre p o litiske 
motstandere vil b~ 
d e t. S torting et har for 
andre år på rad bevil-
get flere millioner .,,#' 

kroner til partienes in
ternettsatsing. Denne 
bevilgninga har RV 
også fått en del av. SV 
har imponerende in
ternettsider. En gjeng 
ved høyskolen i Roga
land bygde opp SV-si-

R.V,irifo • Møtrr• Dr.hatt • P,rrlamtntarisk arbtM • Mrdfcmssknp • Ko11ti1kt • Ut i w:rdm 

V f lkommen Ul ~ en R Vs hlemmeslde. V\ M l' vært 1r,t. n et t et s lden 1.6. 
j:fi:mai; 1997 og vil hold~ deiffie sisten oppdatert på Tøtef og ~ti vi teter i 
N
1
oto
1
·, ,1den RV. Under qverskrifta~V-INFO vil du 1 tilleg~:i:~e kommentare(: 

t uHke saker og tema. \. """' , f , , R"'"" · ·,.· 
.. --~; .· .•.•. _.,,.,"':''''"'""""'"'f·---='·""""·=---·-··-· 

Hjemmesida bl'e sist oppdatert: 8. mars 1~97 
............ /. ....... _ ,_.-_ ....... "? .......................... ,,, • .,,., ·····.·.0~ ...... :, 

Er du mellom bog 25 år og bor i Notodgen? 
TA fONT~:MED OSS! 

., Les mer her: 
Vqgdøm 

···············.'{···· 

dene som en prosjekt- Notodden RV er et av de få RV-lagene som har sider på nettet. 
oppgave. En stor en- Forhåpentligvis blir det snart flere . 
tusiast for prosjektet 
er Ivar Johansen Ga, han fra listesa-
ka). Oslo SV driver for eksempel Ny11o,.,tra!!>.1.P«mw.rnl!!r,•·P••tadre1 .. , rrt.,rn,"" 
det suverent beste nettstedet for å 
orientere seg om hva som skjer i 
Oslo. De har eget diskusjonsforum, 
egen e-postkatalog, egne nettsider 
for alle stortingsrepresentanter, 

"11\B\Nb Rød Valgallianses 
stortingsvalgliste i Nordland 

eget fotogalleri hvor aktivister kan 
hente bilder til fri bruk hvis de kre- L Svl!in Olsen 

tatullege 
diterer SV. (De som kan lese et Vågan 

sukk av misunnelse mellom linje-
ne, leser riktig). 

Men det er heller ikke umulig 2 Margit Stemholt 

for RV å få til en slagkraftig infor- 3 Moruca Østerman 

lege 

førskolelærer 

Alstahaug 

Narvik 

masjonsbank på nettet. Det er bare '---------------------------' 
for noen entusiaster å gripe sjanse, Vi har lagt ut nominasjonene til Stortingsvalget på sidene våre. 
tilby sin arbeidskraft og sine evner 
så kan vi utrette det meste. 

Få kvinner på nettet 
Få verdener er så kjønnsdelte som Internett 

verdenen. Det må være garderobene på offentli
ge bad. Kjønnsskillet er bastant, enda mer enn i 
forhold til bruk av data. På KK-forum har det fo
regått en større diskusjon om hvorfor det er så få 
kvinner som deltar på forumet. Flere kvinner si
er at de leser, men har ikke tid til å delta i disku
sjonen. Kvinner er som regel mer nytteorientert 
enn menn. Menn er mer lekne og gjør seg kjent 
med ny teknologi gjennom å leke, mens kvinner 
ofte lar den dårlige samvittigheten over all ver
dens ugjorte oppgaver bli et stengsel for ting de 
ikke umiddel):>art kan se nytten av. Derfor har 
menn skapt seg et klart forsprang på kvinner i 
forhold til å beherske nettet og teknologien 
rundt. 

Kvinner og menns forskjellige holdning til 
økonomi gjør også utslag. Kvinners ansvarlighet 
overfor familiens og egen økonomi gir en høyere 
terskel for å investere i datautstyr. Hvis en me
ner at internett stort sett er til for underholdning, 

er det 
ganske 
dyrt å 
inves
tere 
10.000 
kroner 
i data-
ma
skin, 
1500 
kroner i 

RV krever kontingentfradrag for 
arbeidsledige 

4fl/iMh 

F~«JensStol.mbs1som,-uplrpadtt,svwte.ifi'adrqrdlenfor 
tap~ mla.t •= pl 1am utt,ft lal nlld::rUtntndR oc • eld - llla> ~ 
m'9oml'acfor~oe.s...~rcmtrygdedeblr for~m-d!leapoa,a 
MlrJpdt-bftmm~fol~trll 

RV, Sl«talprepres- u1nc Folkvord ff r.ke ton.ytl meiS rTWd. ~ p Hari mme, a1 

llllcnyt,wlpblf'l&tbr~•rill,ctordmtom«1\llli:arilffl"'~~-O&ffV!lk1>i~ 
~fc.densomv,ltalblt.e11r'bed.sP-e1 Folrrardl'WSlelaPVftrrerm,e~fonlacforlre11e ,._ 

Nyheter på RV-sidene 

modem og internettabonnement og få rådyre 
tellerskrittene på toppen bare for å la seg under
holde. En kan få ganske mye annen moro for så 
mye penger. Prisen på datautstyr gjør at det blir 
et skille mellom de som har og de som ikke har. 
Nettopp derfor har det vært en viktig sak for RV 
på Stortinget å «bombardere skolen med PCer», 
sånn at unger uansett bakgrunn skal ha mulig
het til å beherske teknologien. 

Torgny Hasås 
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Ustenetil 
Stortin 

valget er klare 
Nå er alt klart for å sette i gang med 

valgkampen. Alle fylkeslag har levert 
hster til Stortingsvalget og fått dem 

godkjent innen fristen som var den 1. 
a:Rril. Opprør trykker her de tre første 

kanaidatene fra de ulike fylkene. Det er 
gode listetopper vi har i ar, så vi regner 

mea en god va1goppslutning i alle fylker. 

Velgernes vandring og 
valgkampens muligheter. 
RV har nettopp avsluttet sitt landsmøte og stilt 
seg dristige mål for stortingsvalget i 1997: Vi 
vil øke vår representasjon på Storting og satser 
på 2 stortingsrepresentanter. Men vi sier ikke 
nei takk til flere. 

Før den endelige valgkampstrategien legges kan det være 
greit å se litt på valget i 1995. Hvilke endringer var det fra valget 
i 1993. Hvor er RVs styrke og muligheter, sett i forhold til hva vi 
vet om tidligere valg. I et lite hefte kalt «Velgervandringer og 
sviktende valgdeltakelse» , kommune og fylkestingsvalget i 
1995, har valgforskerne Henry Valen, Bernt Aardal og Frode 
Berglund sett på valgresultatet i 1995. 

De fleste av oss husker kanskje grovt hva som hendte for 2 år 
sida, etter at RV hadde ligget svært godt an på galluppene før 
valget (rundt 2%) kom selve valget som et sjokk på de fleste. Frp 
ble valgets store vinner med en framgang på 5,7% fra Stortings
valget (havnet på 12% ), eller fram med 5% fra fylkestingsvalget i 
1991. SV var valgets store taper med tilsvarende stor tilbake
gang: 1,8% i forhold Stortingsvalget i 1993 eller 6% fra fylkes
tingsvalget i 1991. RV hadde en beskjeden framgang. 0,6% fra 
Stortingsvalget og havnet på 1,7%. Fra forrige fylkestingsvalg 
var framgangen 0,2%. 

Valgdeltakelse 
En annen ting vi husker fra valget i 1995 var den ekstremt lave 

valgdeltakelsen. Ved fylkestingsvalget var valgdeltakelsen 
59,7%, en tilbakegang fra Stortingsvalget i 1993 på 16,1% og den 
laveste på 70 år. For kommunevalget var frammøteprosenten 
62,8%. Dette var en tilbakegang på 3,2% Det interessante ved den 
overfor nevnte rapporten som er utgitt av Institutt for samfunns
forskning, er at den ved siden av å analysere selve valgmaterialet 
også sammenholder dette med en landsomfattende utvalgsun
dersøkelse. Observasjonene blir sammenholdt med det samme 
utvalget for 1993. Dette er et ganske unikt materiale og gir en god 
pekepinn om velgervandringene. 

Rapporten gir oss anledning til å se på sammenhengen mel
lom alder og stemmegivning, hvilke spørsmål som er viktige for 
stemmegivning, vandring mellom partier o.l. For enkelthets 
skyld vil jeg konsentrere denne artikkelen om RV. For de som 
ønsker å se på andre partier eller gå dypere i tallene anbefaler jeg 
rapporten. Det er et tynt lite AS hefte på ca 60 sider og absolutt 
anbefalt lesing for de i RV-ledelsen som planlegger valgkampen. 
Jeg håper at dette innlegget kan være med å gi litt næring til 
valgkampstrategi, for et lite parti med begrensa ressurser blir en 
gjennomtenkt valgkamp desto viktigere. 

Valgkampsaker 
La oss først se litt på hvilke stridsspørsmål som var viktige for å 

bestemme hvilket parti en stemte på. I motsetning til i 1993 hvor 
EU, helse- og eldreomsorg, og sysselsetning var de klart viktigste 
grunnene til at folk stemte som de gjorde, var bildet mer sammen
satt i 1995. Helse- og eldreomsorg er det området som blir trukket 
fram av flest, men innvandring og listekandidatens lederappell er 
blant andre viktige områder. Verdt å merke seg at når emnet inn
vandring blir koblet mot grunn til å stemme på enkeltparti er inn
vandring knapt registrerbart for de fleste partier, mens det er do
minerende blant de som stemte Frp. Likeledes med abort: De av 
velgerne som syntes abort var en viktig grunn til å velge parti, 
stemte KrF. (NB! I denne delen av undersøkelsen hvor tema er ko
blet mot parti, er ikke RV nevnt, vi var for små. Vi må derfor være 

forsiktige med å trekke for vidtgående konklusjoner). 

Velgervandring. 
Her er heller ikke RV nevnt som eget parti, en må se på de an

dre partiene. Vi ser at SV lakk mest til AP 0,7%, SP 0,7% og RV 
0,6%. 

SV er det partiet som lekker mest til RV, og SV er blant de par
tiene RV lekker m est til. Tilsvarendel~ Ap 0,1% til RV. Alle 
partiene la til Frp. AP hele 1,7"/o, RV var det partiet som 
lakk minst med 0, 1 %. RV er for øvrig partiet med mest stabil vel
germasse. Selv om tallgrunnlaget er lite og kan være litt misvi
sende, viser det at hele 69 % av de som stemte RV i 1993 også 
stemte på RV i 95. Tilsvarende tall for SV er 46%. 

På hvilket parti stemmer førstegangsvelgerne? 
I rapporten er det gjengitt en oversikt over hvilket parti første

gangsvelgerne stemmer. For RV er dette interessant lesing. RV er 
ikke er registrert før 93 hvor 2% av førstegangsvelgerne stemte 
RV. Jeg velger å gjengi alle partienes andel av førstegangsvelger
ne i 95 (her rangert etter størrelse). 

AP Frp 

24% 23% 

Høyre 

21% 

SP 
10% 

SV· Venstre RV 

8% 7% 7% 

KrF 

0% 

Tallene bekrefter det vi så ved skolevalgene: RV står absolutt 
sterkest blant de unge velgerne, og således skulle framtida være 
lys. 
Problemet oppstår når vi sammenholder dette tallet med valg-
deltakelse fordelt på alder. 
Dersom vi setter opp en tabell med oversikt over valdeltakelse i 
1993 og 1995 får vi følgende oversikt: 

Alder 
Stemt i 1993 
Stemt i 1995 
Differanse 

18-21 år 22-29 år 30-39 år 
67 73 81 
33 45 64 
-34 -28 -17 

40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år 
86 85 90 88 
67 69 76 70 
~9 ~6 ~4 ~8 

Tilbakegangen blant unge velgere som deltok i valget i 1995 er 
34% fra forrige valg og kun 33% av denne velgergruppa stemte. 
RV med sine 7% oppslutning blant førstegangsvelgerne får sin 
oppslutning ved valget betydelig redusert ved at denne gruppa 
ikke deltar i selve valget. 

I rapport blir den lave deltakelsen blant unge velgere vurdert 
spesielt. Blant ungdom har selve valgsystemet liten oppslutning. 
Det nytter lite å komme trekkende med «å stemme er å gjøre din 
borgerplikt». Selve det å stemme blir først å fremst oppfattet 
som en bekreftelse av det politiske systemets legitimitet. Det er 
antagelig dette som slår ut når ungdommen ved skolevalg i stor 
grad stemmer RV, men som opprørsk avviser systemet ved å ' 
unnlate å stemme ved selve valget. 

Dilemma for RV 
For RV må dette fortone seg som et dilemma til ettertanke. 

Hvilke konsekvenser får dette for hvordan RV (og Rød Ungdom) 
skal argumentere ved skolevalgene. Hadde ungdommen unnlatt 
å stemme fordi de var opprørske eller satt valgdeltakelse isteden 
for å delta i interessekampen, hadde dette problemet vært enkle
re. Det er imidlertid ingen indikasjoner på det. Dersom en klarer 
å løse motsetning mellom det å være opprørsk/ likegyldige over
for systemet, samtidig som en legitimerer systemet ved å delta i 
det parlamentariske valget, kan dette gi interessante utslag på 
valgdagen. 

Eirik Tveiten 

Finnmark 
1. Tove Størdal 
2. Randi Sjølie 
3. Lars Joar Halonen 

Troms 
1. Charlotte Kristiansen 
2. Frode Bygdnes 
3. Solbjørg Majala 

Nordland 
1. Svein Olsen 
2. Margit Steinholt 
3. Monica Østerman 

Nord-Trøndelag 
1. Solveig Aamdal 
2. Anja Vedvik 
3. HegeRoel 

Sør-Trøndelag 
1. Astri Holm 
2. Peder Martin Lysestøl 
3. Hege Bae Nyholt 

Møre og Romsdal 
1. Bente Volder 
2. Lars Dahle 
3. Eivind Rutle 

Sogn og Fjo rdane 
1. Trine Nylehn I 
2. Astrid Kalstveit 
3. Geir Oldeide 

Hordaland 
1. Torstein Dahle 
2. Anje Miiller Gjesdal 
3. Terje Kollbotn 

Rogaland 
1. Aslak Sira Myhre 
2. Marit Kvamme 
3. Ingeborg Sanner 

1. Einar Holum 
2. Leif Gausland 
3. Marit Jortveit 

Aust-AS?:der 
1. KnutHenningThygesen 
2. Synøve Tunne Torstveit 
3. Paul Magnus Gamlemshaug 

Vestfold 
1. Alf Henriksen 
2. Anne-Guro Fiskevold 
3. Jørn Magdahl 

Telemark 
1. Morten Halvorsen 
2. Johanne Bergkvist 
3. Ole Andre berggrav 

Buskerud 
1. Veslemøy Fjerdingstad 
2. Hilde Bjørnstad 
3.Ana Lopez 

Oppland 
1. Helge Galtrud 
2.KjerstiJacobsen 
3. Liv-Agno Ulsund 

Hedmark 
1. Rigmor Tollan 
2. Frank Mathisen 
3. Helge Christie 

Akershus 
1. Trond Thorbjørnsen 
2. Elisabeth Sommerfeldt 
3. Vidar Holm 

Oslo 
1. Erling Folkvord 
2. Kaia Storvik 
3. Harriet Rudd 

Østfold 
1. JonMichelet 
2. Anne Steinsland 
3. Hilde Nesøen 

Hammerfest 
Vadsø 
Guovdageaidnu 

Tromsø 
Harstad 
Tromsø 

Vågan 
Alstahaug 
Narvik 

Verdal 
Flatanger 
Levanger 

Trondheim 
Trondheim 
Trondheim 

Ålesund 
Molde 
Ålesund 

Leikanger 
Førde 
Måløy 

Bergen 
Bergen 
Odda 

Stavanger 
Stavanger 
Stavanger 

Kristiansand 
Kristiansand 
Kristiansand 

Risør 
Arendal 
Arendal 

Borre 
Sandefjord 
Nøtterøy 

Notodden 
Skien 
Kragerø 

Kongsberg 
Drammen 
Kongsberg 

Lillehammer 
Otta 
Lillehammer 

Tolga 
Hernes 
Tolga 

Asker 
Asker 
Skedsmo 

Oslo 
Oslo 
Oslo 

Rygge 
Askim 
Fredrikstad 
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lgmanifest 
RV er annerledes enn de andre partiene både i standpunkt og måten å 

arbeide på. Vi mener folk må organisere seg, fremme sine interesser oq 
slåss - ikke stole på at partiene eller andre skal ordne opp. RV ønsker a 
jobbe sammen med og støtte opp om kampsakene til fagbevegelsen, mil
jø-, kvinne- og den antirasistiske bevegelsen, nei til EU-bevegelsen og 
solidaritetsorganisasjoner. 

RV er mot den markedsliberalistiske kursen og EU-tilknytninga som 
særlig NHO og Arbeiderparti-ledelsen samarbeider om for Norge. Sam
tidig som Børsen går med rekordoverskudd og utenlandsinvesteringene 
er rekordstore, øker klasseforskjellene i Norge. Framfor å anvende olje
rikdommene til å bekjempe arbeidsløsheten og rette opp økende sosiale 
ulikheter, bygges det opp et enormt oljefond som vil bli brukt for å frem-
me norske kapitalisters utsuging av andre land. . . 

RV er mot det vanvittige verdensssystemet som lar 30 millioner men
nesker dø av sult hvert år samtidig som overproduksjon av mat og an
dre varer ødelegger naturen i dramatisk omfang. RV er for å la rikdom
men komme folk tilgode og la de rike også betale for velferdsgodene. RV 
står for en alternativ politikk! 

med folk 
• for 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon 
• for et antirasistisk samfunn og internasjonal solidaritet 
• for en velferdsstat og økte overføringer til kommunene 
• for ENØK, fornybare og miljøvennlige energikilder 
• for et livskraftig distriktsnorge og økt sjølforsyning 
• for lik rett til utdanning, bedre studiefinansiering, gratis lærebøker og 

lovfesta plikt til å ta inn lærlinger 
• for fullgodskole og gratis skolefritidso_rdning for alle barn 

• mot moderate lønnsoppgjør - opp med kvinnelønna 
• mot statlig rasisme og stengte grenser 
• mot privatisering og usosiale egenandeler, skattlegg de rike 
• mot gasskraft og europeiske el-priser, ned med C02 - utslippa 
• mot sentralisering og kapitalens rovdrift naturressurser 
• motsortering i A- og B-lag på NHO-premisser 
• mot skolestart for 6-åringer fra høsten -97 
• mot EU-tilknytning gjennom Vestunionen og Schengen 

RV på Stortinget 
Daglig ser vi at makta sitter på helt andre steder enn på Stortinget. Vi 

ser at politikere lar seg styre av de pengesterke, mens vanlige folk ikke 
har muligheter til å nå fram. Et eksempel på dette er den såkalte ~r
skatten» som Stortinget vedtok ifjor. Da rederne truet med å flagge ut, 
var ikke Stortinget sein med å gi skatteletter. 

Folkelig innflytelse krever organisering og l<amp for rettferdige krav. 
RV kan ikke love at vi skal ordne opp for~ 111811 vi slcal spre kunn
skap og avsløre planer som retter seg ntot mUr,· ....... RV ønsker å 
være konsekvent på parti med folk -.1\!illl!l,W~ framtid. Vi tror 
~ fagforeninger, interesseo dgenkeltpersoner har go-

-.,faringer med føllwvalgte .R.Yai går mot politikerprivilegier 
er med på å fjerne de~ det livet folk flest lever. 

Pl S1mtinget har RV muBgheten til å avsløre sider ved det kapitalis
aom ellers ville være godt skjult. Særlig i ei tid med øken-

w,;u~· w· · · ...,_,...lk8Jpe11e,er det 
tan-

· tvil mange avgjørende stand 

sialismen 
!ismen er et system som forutsetter plyndring av naturen,, et 
m uavbrutt produserer kriser og arbeidsløshet, et system som 
r at fattigdom og overproduksjon av varer går hånd i hånd. Et 
m kan ikke reformeres. 
s for et samfunn uten klasseundertrykking, kvinneundertryk

isme. Først når arbeidsfolk i allianse med store folkelige beve
r kravet om at kapitalistisk utbytting skal avskaffes, står mu

for et virkelig folkestyre i Norge. Ytrings- og organisa
turelt mangfold, miljøbevissthet, høyt kunnskapsnivå og 

ralle er viktige forutsetninger for å utvikle et moderne 608i-

mAlsetfingA:samle de revolusjonære kreftene i Norge. Sosia
død; sjøl o.m de fønte forsøkene mislyktes. De som ønsker 

fion-,[gJ.llig · · · systemet i 
de 
oe 

ildte. 

LANDSMØTET 

Landsmøtet ble i år arrangert i Ingeniørenes 
hus i Oslo. Det var tidvis stor spenning på 
møtet, men det var stort sett preget av få kon
troverser. Inntrykket er at når vi nå går inn i 
valgkampen står vi mer samlet enn på lenge. 

Valgkampen var det viktigste som ble tatt opp på landsmøtet. 
Til tross for enkelte røster om faren for at prioriteringen av 
parlamentarisk arbeid blir for høy, er ikke dette noen særlig 
stor kontrovers i partiet. Det som derimot ble tatt opp, var fra 
ulike representanter rundt om i landet at det var lagt opp til 
en altfor defensiv målsetning. To på tinget var ikke nok. Det 
ville være å lure folk å ikke satse høyere. Landsmøtet hadde 
således en offensiv holdning til RVs muligheter i stortingsval
get. 
Det ble vedtatt fire politiske hovedsaker som skal prioriteres i 
valgkampen . 

• 6-timersdagen ble formulert som det klart viktigste kravet 
for kvinne- og fagbevegelsen. I disse tider da den ene skansen 
etter den andre faller for «fleksibiliseringsargumentasjonen» 
er det viktig at vi kjøre denne saken høyt. 

• RV har som målsetting å være det fremste partiet i kampen 
mot EØS. Dette ble også stadfestet pt landsmøtet gjennom å 
vedta at kamp mot EU, EØS og Schengen-avtalen skal være 
blant hovedprioriteringene i valgkampen. 

• I det antirasistiske arbeidet skal RV prioritere den statlige 
rasismen i tillegg til FrPs folkelige utgave og nazistenes 
vold~ 

• Allsidig økonomisk agitasjon er det siste hovedpunktet i 
RVs valgprioriteringer. Dette innebærer at vi skal vise sam
menhengen mellom oppbyggingen av en enorm privat og of
fentlig formue, nedskjæringene som rammer vanlige folk og 
det norske borgerskapet sin offensive imperialistiske satsing. 

Landsmøte vedtok som planlagt et antirasistisk manifest. I 
dette ble det gjort noen endringer fra den teksten som forelå 
før møtet. den viktigste endringen var at tallfestingen av inn
vandrere ble strøket. Manifestet foreligger og er sendt til alle 
lokallag. Det vil bli trykket opp og kan bestilles fra kontoret. 

Økonomi 
Budsjett og økonomi fikk kort behandlingstid på Landsmøte, 
det ble fra flere hold rettet kritikk mot dette, og den nye RV 
ledelsen ønsker å legge opp til en annen behandlingsform på 
neste landsmøte. Hovedlinjene i økonomiarbeidet ble videre
ført. 

Prinsipp- og arbeidsprogram 
De store diskusjonene rundt prinsipp og arbeidsprogrammet 
sto som ventet rundt kapittel 7, lære av erfaringen med sosia
lismen og kapittel 8, da særlig om LO-ledelsen sin klasseka-

Valgkampaktivister.· 

RVs landsmøte vedtok ei offensiv satsing foran valgkampen i 
1997. Kampanje 97 er videreføringa av prosjekt 97, som har 
som siktemål å sikre RV minst to storingsrepresentanter fra 
og med 1997. Den første fasen i dette arbeidet er vi inne i nå, 
og det er helt sentralt å klare å mobilisere flest mulig mennes
ker til å drive aktivt arbeid for RV i valgkampen. Jo flere som 
gjør en innsats, og jo flere vi spør om å gjøre en innsats, jo 
bedre resultat vil vi oppnå i valget. Skal vi klare å bygge u t 
RV-organisasjonen i løpet av 1997 er vi avhengige av å trekke 
flere folk inn. Gjennom å kontakte folk utenfor oss sjøl om RV 
arbeid i valgkampen, vil vi også kartlegge muligheten for å 
u tvide oss sjøl. 

Landsmøtet vedtok at vi skal nå 4000 aktivister i løpet av 
våren. Disse skal spørres om de vil gjøre en innsats for RV, og 
arbeidet skal være så godt organsiert at vi til en hver tid kan 
ha oversikt over hvem som er blitt spurt og hva de har sagt. 

En valgkampaktivist er i denne sammenhengen et men
neske som sier seg villig til å gjøre et ellert annet for RV i valg
kampen. Alt fra å be en venn eller vennine om å stemme RV, 
via å ta med en løpeseddel, sende et postkort, til det å stå på 
stands, eller annet arbeid . Poenget er at vi skal prøve å utnyt
te alle de små samtalene, de små tinga folk gjør som påvirker 
valgresulatet - og ikke minst øke denne innsatsen. Som Nei til 
EU oppsummerte om EU-kampen, den vinnes over hagegjer-

rakter. Konklusjonen 
om at LO-ledelsen til
hørte borgerskapet 
ble beholdt, men ana
lysen er utvikla en del 
siden 1995. Under 
punktet lære av erfa
ringene med sosialis
men var flertallet 
snudd siden forrige 
landsmøte, og Arnljot 
Ask fikk gjennomslag 
for sine reviderte en
dringsforslag til tek
sten . 
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Ellers var det små en
dringer i prinsipp- og 
arbeidsprogrammet. 
Landsstyret bestemte 
tidlig i fjor høst at ko
miteen bare skulle åp
ne for revideringer av 
enkelte kapitler i pro
grammet. Det nye 
programmet blir nå ferdiggjort og vil foreligge fra kontoret i 
løpet av april. Det vil bli sendt ut til alle lag, og kan bestilles 
fra kontoret. 

Valg 
Selve valget var det knyttet lite spenning til. Leder og-nestle
dere ble valgt ved akklamasjon. Nytt av året var at redaktø
ren av Ppprør sJe.tlle velges av landsmøtet. Her var det to 

didater, Mai Cfythfeldt og Tron d Myklebust. Den nyvalg
te lederen hadde stilt som krav at Trond Myklebust skulle 
være med hvis han skulle være leder. Etter en kort valgde
batt, trakk forslagsstillerne Mai Gythfeldts kandidatur. 
Også i år ble landsstyret utvidet i forhold til valgkomiteens 
innstilling. Og landsstyret ble valgt uten kampvoteringer. 

Imperialisme 
Landsmøte gjorde også viktige vedtak for å møte borgerska
pet sin nye imperialistiske strategi, både i prinsipprogram
met og i form av et eget dokument som blir ferdiggjort på 
landsstyremøte 29-31 mai. 

I videre dokumentet ble hovedlinjene fra 95 videreført, slik 
som en finner i det dokumentet som forelå i forkant av lands
møtet. I behandlingen av EU og EØS ble et forslag om at ha 
EU i sp iss i alle sammenhenger trukket til fordel for en sam
lende formulering som både vektlegger EU/ EØS kampen sin 
viktighet, og RV sin rolle som det partiet som setter denne 
kampen i sammenheng med de andre strategiene borgerska
pet fører for å ta fra arbeiderklassen og folket all makt. 

T rand Myklebust 

det og kaffekoppen . 
I samband med valgkampaktivister og det arbeidet som 

_skal legges ned her, blei det vedtatt et valgmanifest på lands
møtet. (Se kolonne på siden.) Dette manifestet er sendt ut . 
som kopioriginal til alle lokallag og er trykka opp i et begren
sa antall. Det er viktig at vi klarer å spre dette til flest mulig 
folk i løpet av våren, både for å nå folk med politikken vår, 
men ikke minst for å forklare hvorfor det er viktig at folk gjør 
en jobb for oss i valgkampen. I neste lagsutsending vil det 
følge med en pakke med informasjon og planer for valgkam
paktivistarbeidet. De fire tusen aktivistene fordeler seg som 
følgende på RV-fylkene: 
Oslo 1.000 Rogaland ISO 
Hordaland 500 Vest-Agder ISO 
Nordland 250 Vestfold ISO 
Akershus 250 Nord-Trondclag 100 
Østfold 200 Sogn&:Ft<Jrdanc 100 
Telemark 200 Aust-Agder 100 
Sor-Trundelag 200 Buskerud HIO 
Flnnmark ISO Oppland 100 
Troms ISO Hedmark 100 
More&Romsda l ISO Sum 4.100 

Dette kan se ut som overveldenede mange menneker, men er 
i virkeligheten overkommelig. I Hordaland har de brutt tallet 
og fordelt det på lokallag, politiske miljøer, gamle valglister, i 
tilegg til de i medlemsarkivet. Det viser seg at oppgaven for 
hver enkelt ikke blir så stor når en kommer ned på dette nivå
et. Og husk, om folk skulle være positive til oss, er det ingen
ting i veien for å spørre om de vil bli medlemmer. 
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Ordstyrerbordet gjorde en god jobb under hele møtet. 

E LANDSMØTET p 

FOTO: MERETE ROSENBERG 

Deler av trøndelagsbenken på landsmøtet 
FOTO: MERETE ROSENBERG 

Den påtroppende lederen loste landsmøtet gjennom avstemmingene på prinsipp- og 
arbeidsprogrammet 

FOTO: MERETE ROSENBERG 
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Nordland 
Landstyremedlem 
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Oslo 
Nestleder 

Terje KolJbotn 
Hordaland ·· 
Faglig Leder ·•" 

tf/11 
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Hordaland · 
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LANDSTYRET 

• 

·AnaLopez 
Buskerud 
AU-medlem 

•. · .··· ...•..... · ..... -. · ..•.. . . i. 
. ' RVs landsmøte valgte et 

stort nytt landss~e med en 
fin blanding av erfarne RVe
re og unge aktivister. Helga 
7-9 mars samla vi landssty
ret til det første ordinære 
møtet, et møte som sto i 
kvinnebevegelsen tegn. Det 
blei vedtatt flere utlalelser 
knytta opp til kamJ?en for 
kv1nnefr1gjøring, og J:!Oved
tema på møtet var 6-bmers
dagen og arbeidet for denne. 

ldl/ 
Anje Muller. Gjesdal 
Hordaland 
Landstyremedlem 

Aslak Sira Myhre 
Hordaland 
Leder 

Finn Olav Rolijordet 
Hedmark 
Partisekretær 

11/11 
HeakiaSkum 
Sait1erep./Finnmark 
Landstyremedlem 

. . ~ ~~dnn Jl'pl~ord.; 

AU-medlem 

Astrid Holm og Terje Kollbottn 
holdt innledning om arbeidet med 
6-timers dagen, og faglig leder 
Kollbottn utfordra spesielt menne-

0 #QISiUnfl;l)Ø& til~A ..aed 
-~~~~•llllllllll•~~---.Mi~~• 
forbindelse med kampen. Ut or-
dringa resulterte i over 50 forskjel
lige ting som RVs mannlige lands
styremedlemmer skal prøve å få 
iverksatt i løpet av året. Landssty
ret fatta ogsa et vedtak som klar
gjør RV syn på kampen for 6-ti
mers dagen, og som setter fram en 
del mål for det videre arbeidet 
med dette. Dette skjedde parallelt 
med at SV avholdt landsstyremøte 
hvor de valgte ikke å gå inn for 6-
timersdagen med full lønnskom
pensdajon som et sentralt arbeids
tidskrav. Det hører også med til 
historien at SVs landsstyre hadde 
kampvotering om de skulle gå i 
8.mars-tog eller ikke, og at de 
valgte å ikke gå. RVs landsstyre 
gikK i sjølsagt i tog, og deltok i de
monstrasjon mot «Miss Oslo»-kå
ringa på fredagskvelden. 

6-timers normalarbeidsdag -
for kvinnefrigjøring - mot ar
beidsløshet! 

RVs landsstyre slår fast at kravet 
om 6-timers normalarbeidsdag 
med full lønnskompellSaSjon 
fortsatt må være cfet helt sentrale 
kravet når det gjelder arbeidstids
reformer. 
Vi vil arbeide for at kravet frem
mes av både kvinne og mannsdo
minerte forbund. 
Bare dette kravet kombinerer kam
pen mot arbeidsløsheten med 
kampen for kvinnefrigjøring og for 
en bedre hverdag for alle i Norge. 
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RV er mot å erstatte 6-timersdag
kravet med generelle fleksible ar
beidstidskrav. Vi mener at dagens 
lov- og avtaleverk sikrer stor grad 
av valgfrihet gjennom fleksitid, 
avspasering, .flytting av ferie osv, 
og muliggjør alternative ordning
er for dem som av ulike grunner 
vanskelig kan jobbe «normalt» 
(pendlere osv.) 

En ytterligere åpning for fleksible 
løsninger vil bety fleksibilitet på 
arbeidsgivernes premisser, og i re
aliteten bety at det prinsippet som 
i dag ligger i bånn for avtalever
ket, (normalarbeidsdag mellom 07 
og 17 - med ekstra kompensasjon 
for alt arbeid utover dette tids
punktet), vil bli en saga blott. 

Vi vil gjøre følgende: 

•Spre 6-timersdags-hefte, og få 
igang skolering og diskusjon 

•Utav skapet - stå fram, der du 
jobber, der du bor 

• Leserinnlegg lokalt og i 
fagblader 

• Ledelsen må markere vårt syn i 
forhold til debatten i SV 

• Foreslå prøveprokjekter i privat 
og offentlig sektor 

• Få ut info. fra komunens adm. 
om bruk av deltid og 
stillingsbrøker i komunen 

• Vurder om 6-timersdagen-heftet 
trenger revisjon 

Arbeidsrettsrådet 
Landsstyremøtet jobba også med 
arbeidsrettrådets innstilling, og 
det blei vedtatt at RV skal fremme 
et lovforslag på Stortinget som fo
reslår å styrke retten til politisk 
streik. Kampen mot arbeidsretts
rådets innstilling vil bli breiere 
presentert i neste Opprør. 

Nytt AU. 
Landsstyret valgte nyt_t arbeidsut
valg, og vedtok ogsa budsjett for 
stillinger på kontoret i Osterhaus
gata. Hvert AU-medlem har an
svar for oppfølging av noen fylker 
og spesielle arbeidsoppgaver. 
Hvis du ønsker kontakt eller hjelp 
fra RV sentralt kan du ta kontakt 
med kontoret eller anvarlig for 
ditt fylke, disse vil også jevnlig føl
ge opp hvert enkelt lag. 
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på dassorden 

Arbeidsutvalget: 

• Leder: Aslak Sira Myhre, 
Rogaland og Nordland 
Miljøpolitikk 

• Nestleder: Marit Danielsen, 
Oslo og Finnmark 
Kvinne- og faglig politikk 

• Partisekretær: Finn Olav Rolijordet 
Oppland, Hedmark, Troms 
Faglig, skole, antifascisme 

• Kasserer : Asgeir Beil 
Agderfylkene 
Økonomi, organisasjon 

• Faglig Leder: Terje KoHbottn 
Faglig, EU / EØS 

•Opprør red.: Trond Myklebust 
Hordaland, Møre & Romsdal, 
Sogn & Fjordane 
Student, Opprør 

• Kristine Mollø Christensen 
Nord- og Sør-Trøndelag 
EU /EØS, Internasjonalt 

• Jorunn Folkvord 
Akershus 
Skole, Internasjonalt 

• Anne Steinsland 
Østfold, Telemark 
Faglig, Velferd 

•AnaLopes 
Buskerud, Vestfold 
Invandring, minoritetspolitikk 

Daglig-ledelsen består av Aslak, 
Marit og Finn Olav, og v il bli 
supplert med Kristine når hun be
gynner i 50% stilling på kontoret 
den 1.juni. 

APs langtidsprogram en 
skrekkvtsj on 
Til slutt trykker vi landsstyrets 
vedtak om Torbjørn Jagland og re
gjeringas såkalte langtidspro
gram. Langtidsprogrammet er det 
lurt å anskaffe seg et par eksem
plarer av. Det er dørgende kjede
lig, men nyttig når man skal spikre 
arbeiderpartirepresentantene fast 
til den politikken de faktisk har 
tenkt å føre. 

Landsstyret i Rød Valgallianse 
mener at regjeringas langtidspro
gram vil innebære en politikk som 
fører til en miljøkatastrofe, en dra
matisk forverring av forholdene 
for fo~k i Norge og en kraftig opp
trappmg av Statens imperialistis
ke virksomhet. 

I programmet blir det varsla en 
voldsom vekst i kapitaleksporten. 
Fram mot 2001 er kapitalekspor
ten planlagt økt til over 100 milli
arder kroner pr. år. Staten skal ikke 
lenger nøye seg med å investere i 
statsobllitasjoner og bankinn
skudd . .l'ilå skal en · i 
U!lell ............... _..._: 

bok>~ blir aksjespekulasjon. -re
gjeringa vil gjøre Staten til en aktiv 
imperialist, og satse på utbytting 
av folk i andre land. Dette er noe 
helt annet enn retorikken om å 
trygge framtida for kommende 
generasjoner. 

Selv om vi blir presentert for en 
lang skryteliste over oppgaver 
som skal løses er det ingen planer 
om å øke bevilgningene for a klare 
disse og andre reformer. Full bar
nehagedekning, etterutdannings
reform, enerom på sykehjem, osv. 
osv. Dette må med andre ord fi
n ansieres innafor allerede eksiste
rende rammer for de offentlige 
budsjettene, på bekostning av an
dre oppgaver. 

Regjeringas politikk betyr å øke 
oljeproduksjonen. Dette vil føre til 
en økologisk katastrofe. Norge blir 
en miljøsinke også sammenligna 
med alle andre industriland. 

• RV vil kutte dramatisk ned på 
oljeproduksjonen for å redusere 
utsliif p av klimagasser. 

• RV vi at framtidige generasjoner 
selv skal bestemme hvordan 
oljeressursene skal brukes. 

• RV er i mot investeringer i 
utlandet som bare har til formål 
å suge overskuddet av andres 
arbeidskraft. 

• RV vil investere i Norge for å 
trygge velferdsstaten. 

Jørn., Magd~I 
Vestfold 
3~Var~AU ' 

Kditine~·~ Ol!llb . .... .. ' . 

MJ•11■ 0 

11R 
Leif Helland· 
Rogaland ·, 
Landstyrem~Jem 

Astri Holm 
sør-Trøndelag 
Lanutyremedlem 

'l1/1I 
Geir Christensen 
Akershus " 
Landstyrem e,_dlem 

Kjell Stephansen 
Møre &: Romsdal 
Landstyremedlem 

" ~- . \.·:~,--:: 

. . . i .,,. ," 

J 

Asgeir øen · 
Rogaland 
Kasser'er 

Anne Steinsland 
Østfold " - . 
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Solveig AaDJdahl 
Nord~Trøndelag . 

· Landstyremedlem · 

RuneSoma 
Oslo . 
2. Vara AU 

" Eline Lønnå' 
·osfo 
1.·vara AU 

Trine NyJe~n 
Sogn & Fjordane 
Landstyremedlem 
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-Ta tak i folks egenin 
Natur & Ungdoms nestleder skal stemme på 11 

Alfred Fidjestøl er for andre gang 
på rad blitt valgt som nestleder i 
Natur og Ungdom. Opprør har in
tervjuet han for å få frem syns
punkter på RV og miljøpolitikk fra 
en av miljbevegelsens fremste. 
Han synes nok ikke det er så altfor 
verst, siden han skal stemme på 
Torstein til høsten. 

Vi har avtale om å møtes på en fo tballpub i 
Oslo. Begge har travle dager, så vi skviser inn et 
intervju mens vi ser på. Alfred er vill etter fot
ball, og tar seg alltid tid til å se en kamp. Selv har 
han vært Fyllingen-spiller, men det eneste bån
det han har igjen etter å ha vært i Oslo i godt 
over et år, er den ukentlige forsendelsen av fyl
lingenbrødet. 

Mens jeg tenker litt over hva slags fotballlag 
det er som har eget brød, går praten gradvis 
over fra fo tball til politikk, nærmere bestemt 
miljøvern. Alfred har vært med i Natur og Ung
dom i mange år nå. Det er snart over, om 20 må
neder fyller han 26 år og da blir han kastet ut 
av organisasjonen. Bortsett fra å være nestle-

for fagbevegelsen, og splittelse i slike spørsmål 
gjør oss bare svakere. Miljø- og avgiftspolitikken 
må ikke ha en usosial profil. 

- Hva med nord/sør- konflikten? 
-I forhold til nord/ sør problematikken er det 

to ting som er viktige. Det er helt klart at vi går 
mot en global matvareknapphet. I en slik situa
sjon er det tragisk at Norge legger ned jordbru
ket og kjøper mer og mer på verdensmarkedet. 
Denne kampen er det de rike landene som vil 
vinne, slik at sult vil ikke komme i vår del av 
verden, men i de fattige u-landene. Derfor er det 
ekstremt viktig å jobbe for økt norsk selvber
ging, fortsetter han. 

-Det andre er energipolitikken. FNs klimapa
nel har uttalt at for å unngå drivhuseffekten må 
de rike landene redusere sitt CO2-utslipp med 
opptil 60%. Samtidig er økt produksjon og ener
giforbruk en forutsetning for at u-landene skal 
ha en mulighet til å komme ovenpå. Dette med
fører at vi må redusere våre utslipp enda mer. 
Situasjonen slik den er nå når Norge planlegger 
økning på 30% frem mot år 2010 blir derfor helt 
grotesk. Man snakker om å øke sitt utslipp, og at 
Norge skal «bruke» andres kvoter fordi gass-

••••••••••••• 
«Kjernen i alle 

kraft er så miljøvenn
lig. 

der i NU, var han også tidligere medlem i 
RV. Han meldte seg inn samtidig med 
den nåværende lederen, en av «de 17» 
som før landsmøtet i 1995 gikk inn i RV 

miljøproblemer - Hva mener du om fagbeve
gelsen sitt engasjement i mil

jøvernkampen? 
for å forandre på ting. For Alfred var 
det det eneste møtet han har vært på. 
Han konsentrerer alle sine krefter 
på miljøvern. 

kan reduseres til 
spørsmål om 

energi» - De har vært flinke til å 
• • • • • • • • • • • • • kreve handling når det gjel r 

- Hva er de viktigste miljøkampene vi står overfor nå? 
- Kjernen i alle de viktigste miljøkampene er 

energipolitikk. Det høye energiforbruket i ver
den gjør at vi står overfor en klimatrussel ingen 
kan spå konsekvensene av. Kjernen i alle miljø
problemer kan således reduseres til spørsmål 
om energi. Det gjelder de energitypene som for
urenser, det dreier seg om atomkraft, det dreier 
seg om det biologiske mangfoldet, det dreier seg 
om samferdsel. De store slagene i miljøpolitik
ken dreier seg også om energipolitikk. Det var 
det Alta-saken dreide seg om, det er det gass
kraftsaken dreier seg om. Mobiliseringspotensi
alet for miljøbevegelsen ligger i de store energi
kampene, sier Alfred. 

-Det tradisjonelle miljøvernet dreier seg ho
vedsakelig om vern av områder. Lage nasjonal
parker, gjerde inn områder. Problemet er at det
te handler bare om 5-6 prosent av områdene i 
Norge, og det er kun en midlertidig løsning. Det 
viktige miljøarbeidet går ut på hvordan man 
skal forvalte de resterende områdene. Inngjer
dingen er bare et nødvendig onde i miljøkam
pen. 

I arbeidet med forvaltning av de 95% som er 
igjen, er alliansen mellom miljøbevegelsen, fag
bevegelsen og primærnæringene avgjørende. Vi 
må bli enige om hvordan vi vil forvalte disse res
sursene. 

Dessverre har det vært litt uklar strategi på 
dette området. For eksempel ble det i rovdyrde
b_atten en splittelse mellom gruppene. Regje
ringen er glad for slike motsetninger, og spiller 
bevisst på dem. Vi må stå sammen. Det er klart 
at vi må verne om rovdyrene, men vi må gi skik
~elig økonomisk kompensasjon til bøndene, og 
ikke la dem ha bevisbyrden i disse sakene. 

Natur og Ungdom prøver gjennom sine pro
sjekter å få en bedre forståelse for byungdom om 
hvilken betydning primærnæringen har. Vi har 
noe vi kaller Grønt Spatak og nå skal vi til som
meren utvide med et prosjekt med beitetilsyn. 
Dette er med på å øke forståelsen og alliansen 
mellom miljøvern og landbruk. 

Det viktige er å se at regjeringen bevisst søker 
splittelse mellom miljøbevegelsen, fagbevegel
sen og landbruksorganisasjonene. Av og til går 
man i baret. I forbindelse med økning av moms 
på matvarer, uttalte enkelte miljøvernorganisa
sjoner seg mot dette forslaget. Natur og Ung
do~ var en av disse. Dessverre var noen organi
sasioner for. Dette var et forslag som var viktig 

indre miljøproblemer i forhold 
til arbeidsmiljø. Noen steder har de også enga
sjert seg i lokale saker. Jeg er mektig imponert 
over det arbeidet fagbevegelsen gjorde i Odda 
for å få renset opp i Sørfjorden. 

Det som gjenstår å se er om fagbevegelsen er 
villig til å ta skri ttet fullt ut. De er nødt til å tenke 
helhetlig og generelt omkring temaet. Her me
ner jeg at gasskraftsaken vil være en prøvestein 
for det. Det er en utfordring for fagbevegelsen at 
de engasjerer seg mot gasskraftverk. 

Reduksjonen av CO2-utslipp kommer før el
ler siden uansett. Spørsmålet er om man går of
fensivt ut nå eller om man vil vente i 20 år for 
deretter å få hele problemet i trynet. Da vil situa
sjonen være preget av panikk, med raske omstil
linger styrt av staten og næringslivet. Dersom 
fagbevegelsen går aktivt ut nå, vil de har større 
mulighet for å styre forandringene, i stedet for å 
bli satt i en tvangssituasjon. Fagbevegelsen bør 
lansere en nasjonal og lokale planer for miljø og 
sysselsetting, dette bør være deres alternativ. 
Det hele er snakk om hvem som skal sette pre
missene for de omstillingene som må skje uan
sett, forteller han. 

- I et kapitalistisk samfunn er alle forhold rundt ener
gi et økonomisk spørsmål. Er overgang til fornybar 
energi og reduksjoner av C02-utslipp lønnsomt for 
kapitalistene? 

- Samfunnsøkonomisk er satsing på alterna
tive energikilder og ENØK riktig. Bare i Norge 
er det et ENØK-potensiale på 8 gasskraftverk. 
Desverre har ikke ENØK blitt prioritert siden 
1991, og det satses svært lite på området. I Sveri
ge er det lønnsomt med bioenergi, og blir satset 
en del på det. Norge eksporterer biobrensel til 
Sverige. Dette er fullstendig idiotisk. 

Regjeringen har en bevist politikk på å holde 
nede satsingen på alternativ energi. Faktisk bru
ker man mer penger på forskning på atomkraft 
enn man gjør på fornybare energikilder. Dette 
viser hvilken prioritet det har. Jeg vil si at hoved
grunnene til at det ikke skjer så mye på feltet er 
at det mangler initiativ samtidig som bevilg
ninger og satsing fra staten er ørsmå. De store 
statlige selskapene Statoil og Hydro har selvføl
gelig ikke interesse av utvikling på området. De 
tjener seg søkkrike for tiden. 

-Gasskraftsaken vil bli et tegn på om det er 
mulig å snu i energipolitikken. Derfor er den så 
viktig som en symbolsak for miljøbevegelsen. 
Det er desverre total mangel på politisk styring 
av energipolitikken. 

-Nasjonalt står miljøpolitikken veldig svakt. 

Den har gradvis gått nedover siden den grønne 
bølgen tidlig på nittitallet. Fra at man vedtok en 
stabilisering av CO2-utslippene på 1989-nivået 
innen år 2000, har man beveger vi oss mot 20% 
økning i forhold til dette målet. 

Miljøet var prioritert, men da andre saker 
kom inn på den politiske dagsorden, gjorde det 
mulig at disse målsetrJingene kunne fravikes . 
Det har blitt for lite bråk til at de har brydd seg 
om oss. Under CO2-debatten i stortinget i 1991 
da miljø var som mest populært, foreslo faktisk 
Senterpartiet reduksjon med 50%. 

ene seg på midten, slik de har gjort i gasskraft
verksaken. Det er Arbeiderpartiet, Høyre og 
Fremskrittspartiet mot resten. Beklageligvis har 
disse flertall. 

- Hva er den viktigste fronten i miljarbeidet i Norge i 
dag? 

-Naturlig nok mener jeg det er Natur og Ung
dom. Grunnen til dette er at for det første er vi 
landsdekkende. Vi har 5.500 medlemmer, der vi 
får 2.000 nye hvert år. Som du skjønner lekker vi 
en del i andre enden. Vi hadde dobbelt så mange 
medlemmer i 1991. 

Hvorfor så stor gjen
nomstrømming? 

Til og med Fremskrittspartiet følte de måtte 
mene noe om miljø i 1991, så Øystein Hed
strøm tok like så godt å foreslo at man skulle 
forby drivhus for å bekjempe drivhuseffek -Vi har en øvre al

dersgrense på 25 år, og et
ter dette er det få som har 

mye tid til å prioritere ar
beid med miljø så sterkt. 

• • • • • • • • • • • • • Dessuten tror jeg på den gam
le frasen om at man gjerne er 

••••••••••••• 
«Det er en utfor-

dring for fagbeve
gelsen om de en

gasjerer seg mot 
gasskraftverk» 

ten, ler han. 
Norge var på denne tiden et fore

gangsland i miljøpolitikken, men vi er 
nå blitt en sinke. Dette vekker stort 
oppstyr i utlandet. Kampen mot 
gasskraftverk har derfor stor støtte 
blant miljøorganisasjoner i utlandet. 

I de grunnleggende spørsmålene deler parti-
mer radikal i ungdommen. Det er et stort pro
blem at svært få går over til moderorganisasjo-

Nestleder i Natur og Ungdom Alfred Fidjestøl mener RV må prioritere kampen mot gasskraftverk 
høyt i valgkampen 
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eresse i miljøkampen 
tein Dahle til høsten 

nen vår, Naturvernforbundet, fortsetter han. 
. I tillegg !il størrelsen vår mener jeg at vi poli

~sk strate~sk er bedre enn de andre organisa
SJ?ne11:e. V1 bygger en folkebevegelse, i motset
rung til for eksempel Bellona, Fremtiden i Våre 
Hender. Dermed ikke sagt at disse ikke er vikti
ge, spesielt det utredningsarbeidet de utfører, 
men de bygger ikke bevegelser . Det er en nød
vendighet hvis vi skal vinne kampen. Desverre 
er vi foreløpig bare en folkebevegelse for ung
dommer. 

Strategien vår om allianser gjør at vi av og til 
tar standpunkt i saker som fraviker fra de andre 
organisasjonene. I forslag til Grønn Skattekom
misjon ble det for eksempel foreslått å fjerne 
subsidiene på frakt av petroleum til distriktene. 
Dette gikk Natur og Ungdom mot, og vi ble kon
frontert med at nå var vi med distriktene bare 
for distriktenes skyld. Grunnen til vårt stand
punkt var blant annet at man er mer avhengig 
av bil i distriktene, i tillegg til at den strategiske 
alliansen med distriktene viktig. Man stø ter ikke 
fra seg folk man er avhengig av. 

Hva mener du om RVs innsats i miljøpolitikken? 
-Den erfaring jeg har fra jobbing i Bergen er at 

det fungerer bra. RVere er flinke aktivister som 
stiller opp og jobber i fronten. Det har heller ikke 
vært noe problem med sekterisme. Dette er vel
dig bra. Når man nå skal ha to stortingsrepre
sentanter så må man ikke glemme at dette bare 
er en liten del av RVs virksomhet. Dere må fort
sette som aktivistparti. 

Ellers er dere hovedsakelig bra på miljøvern, i 
og med at jeg mener at dere tar riktig stand
punkt i de fleste saker. Et problem jeg ser er at 
det til tider bare er tom retorikk, noe man sleng
er på i en setning. Man konstaterer at «kapitalis
men fører til miljøproblemer», uten særlig mer 
innsats. Jeg har heller ikke inntrykk av at RV helt 
har skjønt hvor viktig gasskraftsaken er i seg 
selv og som symbolsak. Men jeg håper at dette 
snur nå og at den prioriteres høyt. 

Det er selvfølgelig viktig med teoretisk analy
se av problemer, men det må være for å gå kon
kret til verks. Her mener jeg RV har en del å lære. 

Dere må bli flinkere til å utnytte egeninteres
sen som ligger i miljøproblemene. Nå går vi mot 
tider der problemene blir mer og mer konkret 
for folk. For eksempel utsettes 700.000 mennes
ker i Norge for helseskadelig luftforurensing. 
Hvert tiende barn som fødes i Oslo har astma. 
Stormene på Nordvestlandet de siste årene skyl
des trolig drivhuseffekten. 

Dere er flinke til å snakke om og jobbe med 

folks konkrete hverdag 
når det gjelder økono
miske forhold . Miljø
problemene er konkrete 
og dere må også her ta 
tak i folks hverdag, i de- ~ 

res egeninteresse. 
En løsning på miljø

problemene krever 
grunnleggende foran
dringer i det økonomis
ke systemet, men analy
sen av dette må kombi
neres med konkret 
kamp, sier han. 

"'"' ,.,, 

t 
. • ......... 

, ..... __....,._.,, ... , ...... 

l 
-En viktig og interes

sant ting ved RV er kon
takten med fagbevegel
sen. De kanalene man 
har der bør brukes i mil
jøkampen. NU har ing
en maktmidler, det 
eneste vi kan benytte 
oss av er sivil ulydighet. 
Fagbevegelsen har strei
kevåpenet og mye stør
re muligheter til å stikke 
kjepper i hjulene. Men 
de må komme på banen 
i den generelle miljøde
batten. Må se at miljø og 
sysselsetting krever om
stilling. Det er mange 
arbeidsplasser involvert 
i bruk av alternativ 
energi. Må ta kampen 
nå hvis ikke vil de bare 
bli skubbet fra skanse til 
skanse. De må ikke la 
seg lure eller bruke av 
regjeringen. 

RV må bl! flinkere til å u~nytte egennytte-perspektivet i miljkampen. Man må ha det samme utgangspunkt som man har i 
forhold tri folks økonomiske kamp, sier Alfred Fidjestøl 

Jeg ønsker ikke å harselere med arbeidere 
som er redde for arbeidsplassene sine, jeg har 
full forståelse for dem. Men for eksempel å snak
ke om kraftkrise i Norge er bare en bløff fra re
gjeringens side. I ni av ti år er vi netto eksportø
rer av kraft. 

- Er ikke C02-problemene litt for abstrakte? 
-Når jeg står på stand og deler ut løpesedler 

til folk, blir jeg overrasket over responsen. Det er 
ingen som avviser problematikken. Problemet 
ligger mer i at de fleste har en teoretisk tilnær
ming til det. Dette forundrer meg. Ta for eksem
pel luftforurensingen i Oslo. Den er konkret 

ubehagelig. Jeg synes det er rart at en sak som 
dette ikke mobiliserer. Det burde vært en vin
nersak. Det burde umiddelbart være mulig å 
legge restriksjoner på bilbruken i de store byene. 

- Hvordan tror du miljøbevegelsen oppfattes? 
- Vi har blitt stigmatisert. Jeg tror nok de fleste 

mener den er viktig, men hovedproblemet er vel 
at folk ikke oppfatter den som sin. Miljø har også 
blitt institusjonalisert. Ordene som før var våre, 
brukes nå av politikere hele tiden. Folk tror nok 
at problemene blir tatt seriøst av makthaverne. 
Dermed er det lite grunn til å gå inn i miljøbeve
gelsen. Jeg ser heller ikke bort fra at vi kan ha 

FOTO: TROND MYKLEBUST 

gjort en del strategiske feilgrep. Vi bør kanskje 
bli litt mer kyniske i valg av saker, der vi i større 
grad tar tak i folks egeninteresse. I tillegg må vi 
bli bedre til å tenke mer på politisk bevegelse og 
taktikk enn rent prinsipielt på hvilke enkeltsaker 
som gir størst utslipp. Når det er sagt er likevel 
gasskraftsaken uten tvil den viktigste i tiden 
fremover, avslutter han. 

Trond Myklebust 

Samarbeid etter RV-seminar 
Det er sådd ei spire til å bedre sam
arbeidet mellom ulike arbeidsledi
ge. Dette er det mest konkrete re
sultatet etter RV-seminaret på Stor
tinget 17. mars. 

- De er som frosker i brønnen, sier Johan Pet
ter Andresen til Opprør. Han var gruppeleder 
for arbeidsledighetsgruppa på seminaret. - I 
bånn av brønnen ser du bare en liten del av him
melen, bare når du kryper opp av brønnen er det 
mulig å se helheten. Derfor er det viktig å samar
beide på tvers. 

Ulike erfaringer 
Det var arbeidsledige med mange ulike erfa

ringer med som kom på seminaret. Mange nye 
synspunkter kom på bordet og ideen om et vide
re samarbeide ble sådd. 

Stortingsseminaret hadde tittel: «Hvem beta
ler solidaritetsalternativet?». Seminaret skulle gi 
både folk med og uten arbeide en innføring i 
RVs syn på solidaritetsalternativet. Omtrent 40 

personer med store forskjeller både i erfaringer 
og meninger skulle det vise seg var samla til se
minaret. 

Når LO og regjeringa presenterer solidaritets
alternativet høres det ut som om det er noe soli
darisk. Den eneste farbare veiene for Norge. I 
virkeligheten innebærer solidaritetsalternativet 
at de som er arbeidsledige blir pådytta solidari
tet med kapitalen. Vilkårene for de som er utafor 
arbeidslivet enten det er trygde- eller sosial
hjelpsmottakere skal være så ille at det vil være 
et alvorlig skremsel for de med arbeide å bli ledi
ge. Forutsetninga for solidaritetsalternativet blir 
da at mange er arbeidsledige og har dårlige kår. 

Likevektsledighet 
I innledninga si brukte Harald Minken mye 

tid på å forklare begrepet likevektsledighet. Det
te er et uttrykk økonomene bruker om den ledig
heten som er på et sånt nivå at den ikke skaper 
inflasjon. Det vil si at det ikke er så lav ledighet 
at lønningene presser prisene i været, og ikke så 
høy at ledigheten blir en unødvendig stor utgift 
for det offentlige sånn at store offentlige utgifter 
skaper inflasjon. Minken ville avsløre tenkinga 

bak Kleppeutvalget som også er grunnlaget for 
solidaritetsalternativet. 

Tidligere leder i Oslo Transportarbeiderfore
ning Lars Johnsen tok for seg bakgrunnen for 
den nye arbeidstvistloven og sammenhengen 
mellom lovforslaget og solidaritetsalternativet. 
Johnsen mente at arbeidstvistloven som blir lagt 
fram for behandling i Stortinget i år, er en forut
setning for det inntektspolitiske samarbeidet og 
solidaritetsalternativet. 

Velferdsstatens oppsmuldring 
Marit Danielsen nestleder i RV og Maren Ris

myhr fra RVs stortingsgruppe delte mellom seg 
en innledning om hvordan velferdsstaten smul
drer opp. Danielsen viste hvordan eneforsørger
ne er Arbeiderpartiregjeringas prøveklut på 
hvordan velferdsstaten rives ned. Rismyhr 
brukte flere eksempler for å vise det samme. 
Hun kom også inn på Arbeidsvurderingsutval
get. Dette er et utvalg som har vurdert hvordan 
arbeidsvurdering skal brukes som virkemiddel 
for likelønn. Rismyhr var kritisk til konklusjone
ne utvalget var kommet med (NOU 10:1997). 

Siri Jensen viste hvordan kvinnelønna hadde 

utvikla seg siden 50-årene i forhold til mannen. 
At viss det tempoet holder seg i å utjevne lønns
forskjellene mellom kvinner og menn holder seg 
vil det ikke bli likt lønnsnivå på 30 år. I tillegg 
viste hun hvordan inntektene var forskjellige. 
Hun var også innom arbeidsvurderingsutvalget. 
Men hun mente at det viktigste var at folk brøyt 
konsensusen omkring solidaritetsalternativet. 
Som hun uttrykte seg: «folk må stå på bordet å 
skrike ut at de er uenig i solidaritetsalternati
vet». Rundt solidaritetsalternativet har det bare 
oppstått den store enigheten. Det er aldri vært 
formelt behandla noe sted hverken i fagbevegel
sen eller i regjeringa. Denne enigheten er det 
viktig å bryte ned. 

Gruppediskusjonene viste at det er stort be
hov for å fortsette diskusjonen videre. Det var 
stor uenighet blant seminardeltagerne om hvor
dan en skal se på at trygdeytelser og sosialhjelp 
blir skjært ned. 

Torgny Hasås 
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Sør-Trøndelag RV 
Sør-Trøndelag RV har av
holdt årsmåte. De vedtok fle
re uttalelser, blant annet om: 

• Trekk erstatningskravet 
mot busssjåførene i Trond
heim Trafikkselskap. 

• Full statlig finansiering av 
RiT2000 

• Utbygging, ikke nedbyg
ging, av psykiatrien iog ru
smiddelomsorgen Sør
Trøndelag 

• Forsøk med 6-timersdag 

• Svekket kontroll av dyr og 
dyreprodukter i den utvide
de EØS-avtalen 

• Støtt den kurdiske frigjø
ringskampen - turistboikott 
av Tyrkia 

• Avvis Schengen-avtalen! 

Ny fylkesleder er Per Ame 
Brønstad 

Tak over hodet. 
Oslo RV arrangerer høring 
om boligpolitikk i Oslo, un
der tittelen «Tak over hodet -
menneskerett». Som innle
dere finnes blant annet Tor
stein Dahle, Torbjørn Han
sen fra Byggforsk og Erling 
Folkvord. 

RV har lenge vært kritiske til 
Oslo kommunes boligpoli
tikk. Derfor inviterer vi alle 
som er interessert til en hø
ring på Stortinget lørdag 19. 
april kl. 10-15. 

Påmelding til Oslo RVs by
styregruppe, Rådhuset 0037 
Oslo, tlf: 22861921 (19). 

Påmeldingsfrist 16. april. 

Kvitebok 
Stortingsgruppen holder på 
med å lage bok som opp
summerer erfaringene fra 
stortinget til bruk i valgkam
pen. 

Schengen 
Nei til EU fortsetter under
skriftskampanjen mot 
Schengen-avtalen frem til 
avgjørelsen i Stortinget. Mål
setningen om 100.000 under
skrifter ser oppnåelig ut. Vi 
oppfordrer alle våre med
lemmer til å fortsette å samle 
underskrifter. Lister kan fås 
ved henvendelse til RV sen
tralt eller Nei til EU, Arbei
dersamfunnets plass 1, 0183 
OSLO, tlf: 22 20 90 50, faks 22 
209055. 

Opprør 
De som ikke har betalt kon
tingenten for 1995 eller 1996, 
må betale 1997-kontingenten 
før 1. mai. Dersom dette ikke 
skjer, vil dette bli det siste 
nummeret du leser på en 
stund 
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Ny giv for Hordaland RV 
Målsetningen om å få Tor
stein Dahle på tinget til høs
ten er hovedutfordringen 
for RV i Hordaland til høs
ten. Utfra stemningen som 
rådet på årsmøtet virker det 
som om hordalendingene 
har tro på at de skal lykkes. 

Fylkesårsmøtet i Hordaland ble av
holdt lørdag 15. mars. Oppmøtet var 
bra. Hordaland RV er litt på etter
skudd i forhold til målsetningene som 
ble lagt for fjoråret. Hovedutfordring
en i Hordaland i tiden fremover er å 
knytte til seg kontaktpersoner i de uli
ke delene i fylket. Enkelte byer og tett
steder har man lag, men det er fortsatt 
store deler av fylket som ikke er dek
ket. 

Bortsett fra de vanlige postene på et 
årsmøte, ble det holdt en innledning 
fra Taran Sæther om stortingsvalg
kamp, der erfaringene fra den kam
panjen Oslo hadde for fire år siden 
stod sentralt. 

Valgkampaktivister 
Møtet var preget av stor entusias

me, først og fremst i forhold til valget 
til høsten. Hordaland RV satser for 
fullt, og har som målsetning å få Tor
stein Dahle på Tinget. For å klare dette 
målet er vi nå i ferd med å mobilisere 
500 valgkampaktivister, det dobbelte 
av nåværende medlemstall, og Horda
lands andel av de 4000 valgkampakti-

vistene som skal drive RVs valgkamp i 
høst. 

Det ble i forbindelse med budsjett 
og arbeidsplan bevilget midler til å 
gjennomføre turnevirksomhet i fylket, 
der planen er å stå på stand, holder åp
ne møter etc. 

Handlekraftig styre 
Årsmøtet valgte Terje Kollbotn, le

der i RVs faglige utvalg, til leder. Nest
leder ble RVs andrekandidat i Horda
land, Anje Muller Gjesdal. Det nye sty
ret er allerede godt i gang med årets 
oppgaver, og valgkampplanleggingen 
er i farten. RVs storsatsing i fylket den
ne våren sparkes i gang med stormar
kering i Bergen 1. mai. RV skal marke
re seg i togene rundt om i fylket, og på 
kvelden blir det festarrangement i Ber
gen. Vi kommer til å markere oss med 
utdeling av 1. mai Opprør og støtteinn
samling til de streikende havnearbei
derne i Liverpool. 

24.-25. mai blir det kvinnekonferan
se i Hordaland. Her skal vi diskutere 
kjønnskulturen i RV, og skolere oss på 
kvinnepolitiske tema. Målet er å styrke 
RVs kvinneprofil, og å finne løsninger 
som gjør det mer attraktivt for damer å 
jobbe i partiet. 

6-timersdagen 
Andre satsningsområder for RV i 

Hordaland blir sekstimersdagen og 
lærlingesituasjonen. Vi er i gang med 
kartlegging av prøveprosjekter på sek
stimersdagen rundt i fylket, og plan
legger aksjon i forbindelse med at by-

styret i Bergen skal behandle en sak om 
prøveprosjekter 28. april. Det vil bli or
ganisert arbeidsgrupper på de politis
ke hovedsakene. 

Det ser med andre ord ut til å bli en 
bra årsmøteperiode for Hordaland RV. 

En dag i Jaglands hus 
Bergen Sentrum RV arrangerer og

så i år «Marxistisk Vårløsningsdag. 
Arrangementet går av stabelen lør
dag 26. april, under tittelen «En dag i 
Jaglands hus>>. Møtet holdes på Gim
le i Kong Oscarsgt. 18, fra kl 11.00 til 1 
8.00. 

Fra klokken 11.00 til 12.30 er tema 
for diskusjonen «Renten opp, lønnen 
ned>,, der Torstein Dahle innleder om 
den paradoksale situasjonen i norsk 
økonomi, der gode tider blir brukt 
som et argument for nye innstram
ninger. Han vil også sette fokus på 
hvordan dette henger det sammen 
med statens ny-imperialistiske even
tyr. 

Neste punkt på dagsorden er fra 
12.45 til 14.15 om «Markedspress i of
fentlig sektor>> Hovedinnledningen 
her blir holdt av Steinar Nørstebø. 
Debatten vil dreie seg om de store 
statlige infrastrukturbedriftene som 
utsettes for et rå.kjør med privatise
ring og markedstilpasning. De ansat-

Finnmårkku Rukses Vålgalihttu 
Finnmark RV hadde årsm ø
te og nominasjonsmøte lør
dag den 8. mars. I den ann
ledning vedtok de tre utta
lelser som vi trykker her i 
Opprør. 

Ja til samerett 
International kapital presser nå 

kraftig på for å få utnytte mineraler og 
andre naturressurser i Finnmark og el
lers på Nordkalotten. De siste åra har 
regjeringa trinn for trinn åpna dørene 
for storkapitalen og fjerna de restrik
sjonene som har vørt for å sikre den 
tradisjonelle bruken av ressursene. 
Opprettinga av Barentsregionen, EØS
avtalen, Statskog som forretningsdrift 
og utkastet til minerallov trekker alle i 
samme retning, stikk motsatt av inter
essene til folk flest i Finnmark. Beslut
ningene blir tatt lenger og lenger borte 
fra oss som har ressursene i Finnmark 
som grunnlag for arbeidsplasser og bo
setting. Skal vi kunne hindre Kjell Inge 

Røkke å fiske havet tomt og Rio Tinto 
Zink å grave opp Finnmarksvidda et
ter diamanter, må vi ha et lovvverk og 
ei forvaltning som gir befolkninga i 
Finnmark rett til å sette foten ned. Mu
ligheten til å få ei lokalbasert forvalt
ning ligger i sameretten. I innstillinga 
til Samerettsutvalget ligger det forslag 
som ikke bare vil være til fordel for den 
samiske, men også den norske og 
kvenske befolkninga i Finnmark. 

RV støtter opp om forslaget om 
oppretting av Finnmark grunnforvalt
ning. Vi gir også inn for at de kommu
nene som ønsker det skal ha anledning 
til å opprette Samisk grunnforvaltning 
i sitt område. Vi støtter forslaget om at 
Sametinget skal ha vetorett mot større 
naturinngrep, men dette bør være en 
absolutt vetorett, ikke bare et utsetten
de veto. 

Derimot er RV skeptisk til å legge 
forvaltning av fornybare ressurser til 
kommuner og bygdelag. Dette bør ik
ke være ei generell ordning, men der 
utnytting av visse ressurser er spesielt 
viktige for et lokalsamfunn bør man 
kunne søke om å få lokal forvaltning 

av disse. 
Det er helt avgjørende at Finnmark 

grunnforvaltning / Samisk grunnfor
valtning må kunne stoppe minerallei
ting som man ikke ønsker. Stortingsbe
handlinga av ny minerallov må derfor 
utsettes til etter behandlinga av Samer
ettsutvalgets forslag. Vi gir vår fulle 
støtte til de forslaga Samerettsutvalget 
har kommet med når det gjelder en
dringer i fiskerireguleringene. Disse 
viser at sameretten også kan være et 
redskap for kystbefolkninga, uansett 
om de er samer, kvener eller nord
menn. 

Stopp hallikvirksomheten i 
Finnmark 

Kvinnene i Tana har reist en viktig 
kamp mot prostitusjon knytta til cam
pingplassene i området. På grunn av 
denne kampen ser vi at virksomheten 
har tatt nye former. Gjennom media er 
det blitt kjent at norske menn står som 
arrangører av prostitusjonen. Hallik
virksomhet er forbudt etter norsk lov 
og må stoppes av politiet. 

Finnmark RV, samla til møte på 

Vi står foran et hektisk valgkampår 
med mye arbeid, men utfra folks entu
siasme er det all grunn til å tro på frem
gang for RV i Hordaland. 

Anje MOiier Gjesdal 

te presses, mens vi som tidligere var 
«publikum» og «brukere» nå er om
definert til «kunder». Man vil prøve å 
gå dypere i hva som står bak utvik
lingen, og hvilke motkrefter som fin
nes. I tillegg til Nørstebøs innledning, 
vil det bli gitt kommentarer fra ansat
te i NSB og kraftforsyningen. 

Vårløsningsdagen blir avsluttet 
med en paneldebatt, der tema er 
«Klassesamfunnet Norge mot et nytt 
årtusen» klokken 15.00. Sentrale 
spørsmål for debatten er: Hvor og 
hvordan kan opprøret begynne i Jag
lands Hus. Lever vi i en «forjævli
sert» klassestat, et 2/3-samfunn, eller 
er vi alle snyltere på miljøet og den 
tredje verden? 

Arrangementet !ivsluttes klokken 
18.00 

Bergen sentrum RV arrangerer i 
tillegg et ekstramøte søndag 27. april, 
der temaet er «Dagen derpå for sosia
lismen?», fra 10.00 til 14.00. Dette er 
et forberedelsesmøte til RVs sosialis
mekonferanse. 

kvinnedagen 8- mars, tar avstand fra 
de norske mennenes utnytting av rus
siske kvinner som er i en vanskelig si
tuasjon. Vi gir vår fulle støtte til kvin
nenes aksjoner i Tana, og oppfordrer 
kvinner og menn i hele fylket til aktivt 
å ta avstand og markere motstand mot 
denne prostitusjonstrafikken og hallik
virksomheten overalt der den dukker 
opp. 

Ny granskning av Widerøe
uf ykka 

Erling Folkvord har i Stortinget reist 
spørsmål om alle opplysninger i for
bindelse med Widerøe-ulykka for 15 år 
siden har kommet fram. I Finnmark er 
det tatt initiativ til en underskriftsak
sjon for å kreve en ny granskning av 
ulykka, bl.a. fordi de føler at folks vit
neutsagn blei mistenkeliggjort av den 
tidligere granskningskommisjonen. 
Årsmøtet i Finnmark RV vil ha fram al
le fakta om ulykka, og vi krever at en 
uhilda kommisjon blir nedsatt for å få 
gjennomført en ny granskning av Wi
derøe-ulykka. 

Støtt iranske oljeraffineriarbeidere! 
Landstyret til RV vedtok på forrige 
møte støtte til de iranske oljeraffine
riarbeideres kamp for høyere lønn. 
Denne kampen som har blitt møtt fra 
myndighetenes side med angrep mot 
demonstranter, fengsling og tortur 
med døden til følge, er det viktig at vi 
engasjerer oss i. 

I august 1996 reiste oljeraffineriar
beiderne i fire byer i Iran krav om å få 
danne sjølstendige fagforeninger og å 
få inngå tariffavtaler i samband med 
kampen for høyere lønn. Det ble gjen
nomført en to dagers streik for disse 
krava i desember 1996. Myndighetene 
ga inntrykk av at de var innstilt på å 
innfri krava. Arbeiderne ga myndighe
tene en måneds frist. Da myndighetene 
ikke innfridde krava, demonstrerte ar
beiderne i februar 1997. Politiet ble be
ordret til å angripe demonstrantene. 
Over frem hundre personer ble arres-

tert, og mange ble såra. To av de såra 
døde seinere av skadene. To andre dø
de av tortur i fengsel. Fortsatt sitter fle
re titalls arbeidere i fengsel, og ingen 
av krava er innfridd. 

Myndighetene har også sørget for 
fengsling av flere arbeidere og opposi
sjonelle for å prøve å forhindre at kam
pen for elementære demokratiske ret
tigheter sprer seg. Likevel gjennomfø
res stadig demonstrasjoner i Iran til 
støtte for krava som er reist av oljeraffi
neriarbeiderne. Seinest 10. mars i år de
monstrerte 2.000 tekstilarbeidere i 
Shahreza i Esfahan fylke. De krevde å 
få utbetalt lønn som var holdt tilbake, 
og uttrykte støtte til oljeraffineriarbei
derne. 

Faglig utvalg i RV har i samarbeid 
med Støttekomiteen for oljeraffineriar
beiderne i Iran sendt brev til alle fag
foreninger i Norge med følgende opp-

fordringer: 
1. kreve at de iranske myndighetene 
løslater de fengslede arbeiderne. 
2. støtte de iranske oljeraffineriarbei
dernes krav om rett til å danne sjøl
stendige, ikke-statskontrollerte fagfor
eninger og rett til å streike. 
3. fordømme drapene på fagforenings
aktivistene. 
4. kreve at Norges representanter i den 
Internasjonale Arbeidsorganisasjonen, 
ILO, tar opp spørsmålet om de iranske 
myndighetenes brudd på menneske
rettskonvensjonen. 

Protester kan sendes til: 
• Støttekomiteen for oljeraffineriarbei
derne i Iran 
Postboks 8299 
Hammersborg 
0129OSLO 
faks 221169 33 

• Den iranske ambassade 
Drammensv. 88E 
0271 Oslo 
faks 22 55 4919 
• President Ali Akbar Hashemi Rafsan
jani 
Pales tine Avenue, Azarbaijan Intersec
tion 
Teheran 
Den islamske republikken Iran 

Kontaktperson for støttekomiteen 
er Dana som treffes på tlf. 9119 8364 
(ma-fre kl. 11-12 og e. kl. 16 samt hele 
dagen i helgene). Støttekomiteen over
setter utttalelser og vedtak og formid
ler dem til kontakter i den forbudte 
fagbevegelsen i Iran og persisk presse. 
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RV og den 
kurdi,ske 
f rigj eri ngs
kam pen. 

På landmøtet vedtok RV å auke støtta til den kurdis
ke frigjeringskampen og ta opp i kommunestyra spørs
målet om kurdisk vennskapsby (mitt forslag). Vi hadde 
og innsamling til kurdarane og vedtok uttale om turist
boikott av Tyrkia 
Dette er positivt og Bott! Det som skuffa meg og fleire 
andre på landsmøtet var om PKK. Eg er samd med I<K, 
sjølv ikkje RV-landsmøtet kan røyste seg frå att PKK er 
leiande i den krudiske frigjeringskampen, det er et fak
tum! Eg håpar og trur i det lengste att avrøystinga er eit 
uttrykk for mangel på kunnskap /informasjon. 

PKK har gått i spissen for og vore leiande i det kur
diske opprøret, sherhildaen, i den tyrkiske delen av 
Kurdistan. Dei har og gått i spissen for å samle alle kref
ter til felles kamp. Fleire andre kurdiske parti, særleg i 
andre deler av Kurdistan, har vore meir opp tatt av å be
kjempe kvarandre og delvis alliere seg med fienden, 
t.d. Saddam Hussein ERNK (Den kuridiske frigjerings
fronten) vil vere den samlande frigjeringsfronten, Ek
silparlamentet er den parlamentariske leiinga i kam
pen. Det er heilt rett at PKK støttar dei, som det kom 
fram på landsmøtet. Men det er direkte pinleg at det 
måtte ei av.røysting til for at vi skulle få gi pengane til 
ERNK. Dei er trass alt kurd erane sine representanter i 
Norge med kontor i Oslo. 

Som KK seier er det generalane sin hovudstrategi å 
stemple PKK som terroristar og dermed splitte kurde
rane. PLO vart i si tid utsett for det same, no har Yassir 
Arafat fått fredsprisen. PKK gjer -venstlefeil» høyre,: 

nolue på etlida bevdar. Det ..... i . 

med . 
for slike diskusjonar. 
faringar. 

I hovudsak meiner eg at PKK er eit av dei mestfram
gangsrike revolusjonære partia no, og at det er vi som 
har mykje å lære av dei. Det betyr ikkjeat alle som støt
tar deira line i frigjeringskamp er revolusjonær mar
xistar, like lite som alle som.røyst.ar RV i val er det. PKK 
er eit sjølvstendig parti som lærer av å utveksle erfa
ringar med andre og til~ det til stoda i Kurdistan. 
Alle som kje.nnerstoda'i Kuiaistan ser atdei er leiande i 
frigjeringskampen. Ikkje minst generalane i Tyma for-
står dette. . 
Biji Kurdistan (Levt;,Kurdistan) · 

Ottar Uglum, 
Sogn og Fjordane 

Innsamling til 
streikebøter 
I 1993 vedtok Trondheim kommune å melde Trond
heim Trafikkselskap(IT) ut av arbeidsgiverorganisa
sjonen Komunenes Sentralforbund og inn i NHO. Det
te gjorde de for å redusere lønnsutgiftene sine. NHO 
har dårligere tariff enn KS, noe som rammer sjåførene 
til TI. Buss og Sporveibetjeningens forening tok umid
delbart sine ut i streik, og har siden ført en lang kamp 
mot dette vedtaket. Resultatet blei at Høyesterett be
krefta ei bot til sjåførene i Trondheim på 350.000 kro
ner. Denne bota har Buss og Sporveisbetjeningens fore
ning vedtatt å betale, noe de ikke klarer aleine. 
Kampen som sjåførene i Trondheim førte var rettfer
dig, og den er ikke unik. Stadig prøver arbeidsgivere å 
sette tariffavtaler opp mot hverandre for å svekke de 
kollektive ordningene og arbeidsfolk sine retter. Opp
rør oppfordrer alle RV-medlemmer til å sende inn støt
te til å dekke arbeisdsrettens uverdige straffing av folk 
som sloss for lønna si. Penger og støtte kan sendes til: 

Støttekonto BSF 
v / Ole R. Berg 
Venusveien 15a 
7036 Trondheim 

Postkontonr: 0540 36 56 544 

Revolusjon! 
Klassekampen nevner en 

smule uenighet på landsmøtet i 
RV mellom Jørn Magdahl og 
meg om overgangen til sosialis
me. For klarhetens skyld dette 
innlegget. Mitt forsøk på om
skrivning av fire linjer i det ved
tatte programforslaget hadde 
denne ordlyden: RV er for en 
fredelig overgang fra kapitalis
me til sosialisme. Om dette skal 
lykkes, avgjøres ikke av de re
volusjonære kreftene, men av 
borgerskapet og makthaverne. 
RV tar avstand fra kuppmeto
der i kampen for sosialismen. 
En sosialistisk samfunnsom
veltning er bare mulig når det 
store flertallet ønsker det. 
Historien har vist at de hersken
de alltid har satt hensynet til 
egen makt og eiendom over re
spekten for folkeflertallet. Trus
selen mot demokratiske rettig
heter har i Norge alltid kommet 
fra høyrekrefter og overklass
sens eget maktapparat. I hele et
terkrigstida har det vært drevet 
en ulovlig, systematisk politisk 
begrunnet kartleggingog over
våking av sosialister, kommu
nister og andre på venstresida 
... (videre som det vedtatte for
slaget). Dette, som fra meg var 
ment som ei tydeliggjøring av 

DEBATT 

forslaget fra landsstyret, betyd
de iflg. Jørn Magdahl ei utvan
ning av RVs standpunkt. 
Lund-kommisjonen har gitt de 
revolusjonære en enestående 
sjanse til å komme på offensi
ven i spørsmålet om statens 
voldsapparat og en sosialistisk 
revolusjon. Magdahl fulgte på 
en utmerket måte opp dette i 
sin landsmøtetale. Men den 
ulykksalige forkortelsen væpna 
revolusjon kaster ennå skygger 
og gjør det mulig å forkludre 
det revolusjonære standpunk
tet. Det er derfor viktig å være 
maksimalt tydelig og skille 
snørr og barter: Vi er for en fre
delig overgang. Det er de som 
står for vold og terror. 
Det forrige programmet sa det 
samme om vårt ønske om en 
fredelig overgang, som mitt for
slag. - ... de herskende har alltid 
satt hensynet til egen makt og 
eiendom over respekten for fol
keflertallet ... , står det i forslaget 
mitt. I det vedtatte er det ... god 
grunn til å være skeptisk til de 
herskendes respekt for folke
flertallet ... . Jeg vil hevde at min 
formulering er noe klarere også 
når det gjelder den borgerlige 
sid a. 
Da landsmøtesalen delte seg i 
samsvar med Magdahls utleg
ging av skillelinjene, avsto jeg 

Støtt RV 

fra å stemme. I store trekk har 
jeg ment det samme om disse 
spørsmålene de siste tretti åra. 
Det kunne være greit om Jørn 
Magdahl ville begrunne sin kri
tikk. Enten får vi en skinndebatt 
ut av verden, eller vi oppnår i 
beste fall bedre forståelse for 
RVs revolusjonsbegrep, som er 
like mye brukt som det er lite 
forklart. 

Brigt Kristensen 

Har jeg 
skremt 
kvinnene 
vekk fra RV? 
I Opprør 2/97 sier Aslak Sira 
Myhre: 
«Kjønnskulturen i RV er roten. 
RV er alt for mye dei einsame 
heltane sitt parti, mannlege par
lamentarikere som jobber åleine 
14-16 timer i døgnet, mange av 
dei utan familieansvar. Slike 
menn lagar modeller for korleis 
det «skal» vera - og skremmer 
jentene vekk.» 
Hva slags faktagrunnlag eller 
undersøkelser bygger denne 
analysen på? Er det de som prø 
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ver å gjøre noe som har skylda 
for at andre, i særlig grad kvin
ner, ikke deltar i partipolitisk 
virksomhet? 
Som halvgammal mann (45 år), 
kommunestyrerepresentant og 
aktiv på grunnplanet i fagfore
ninga blir jeg naturlig nok pro
vosert av påstanden. Jeg har i 
perioder vært lite aktiv i min 
fagforening som er kvinnedomi
nert. Jeg kan ikke med min beste 
vilje se at min manglende aktivi
tet har ført til at flere av mine 
kvinnelige arbeidskamerater har 
blitt mere aktive i fagforeninga. I 
følge Myhres teori burde de vel 
det? Jobber RVs kommunestyre
representanter 14-16 timer i døg
net med politikk etter Myhres 
mening? Personlig bruker jeg, 
inkludert reisetid, ca. ni timer av 
døgnet til den jobben jeg lever 
av. Hvis jeg skulle jobbe aleine 
med politikk de foreskrevne 14-
16 timer i døgnet blir det ikke 
mye att av døgnet, gitt! 
Kan det være noen tyngre 
strukturer i samfunnet enn et 
mindre antall halvgamle, 
mannlige kommunestyrerepre
sentanter fra RV som forårsaker 
kvinners tilbaketrekning fra or
ganisasjonslivet i Norge? 

Helge G. Galtrud 
Lillehammer 

Rød Valgallianse trenger din støtte for å finansiere valgkampen 97. Vi har store planer: 
• Erling~ ~ velges i~l9 
• Vi vil ha Torstein Dahle fra Hordaland på tinget 
• Vi skal gå fram i stemmer over hele landet og sloss for mandat i våre nestbeste fylker. 

Rød Valgallianse i Stortinget har endra den politiske dagsorden i Norge: 
• RV står utenfor partiblokkene og går nye veier for å fremme folks interesser 
• RV fremmer EU/ EØS-motstandens helhetlige politikk 
• RV knytter bånd til frigjøringsbevegelsene og avslører norsk imperialisme 
• RV knytter sammen og oppmuntrer alle som vil slåss for velferdsstaten og offentlig velferd 
• RV er partiet for den kjempende fagbevegelsen og alle interesseorganisasjoner 

RV -Med folk, -mot makta. 
Vi ber om din faste støtte for valgkampen. Tegn deg for faste bidrag på autogirotrekk 

------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Navn; ____________ ________ _ 

Adresse: _______________ ____ _ 

Postnr:/ sted: ___________ Tlf.:----

Jeg ønsker at mitt valgkampbidrag skal gå til valgkampen: 
For gjenvalg av Erling fra Oslo D 
For Torstein på tinget fra Hordaland D 
Valgkampen i mitt fylke:-------
Fyll ut skjemaet og send til: Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo (tlf 22 989050) 

FULLMAKT 

Avtale-ID 
Postgiro 0825 0402601 
Bankgiro 1607 8772046 

RVs VALGKAMPFOND '97 

Jeg gir fullmakt til å belaste min ko~to for_ fas~e 
bidrag, Beløpet er :kr. ___ pr. maned inntil 

jeg melder fra. 

Belast min bankkontonr. / postgironr.: ODD□ DO □□□□□ 

Stad/dato Underskrift fra kontoeier. 
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De som sitter på toppen er tjent med at kapitalismens arbeidsløshet, fattigdom, kriger o~ 
miljøkriser fortsetter. Det er de som blir rike når andre blir fattige . Derfor er de redde for at 
revolusjonære ideer skal vinne oppslutning. De er redde for at radikal ungdom skal organi
sere seg! 

w 

- ·. ·ltS LÆREB . 
> .. •· ·. 1 L·· ·E·. ·, ., . . · . . ' .. 

_...,.,,,, .. . .. 

DETTE GJØR at det er DERFOR HAR vi starta 
tvingende nødvendig for kampanja "Du trenger 
en revolusjonær organi- Rød Ungdom~' . En styr
sasjon som Rød Ungdom ka økonomi er nødven
å bygge opp en sjølsten- dig for å nå ut til flere 
dig økonomi. Vi kan ikke som vil bli med i kampen 
basere oss på å leve av mot all undertrykking, 
studiestøtte og andre og for å kunne stå fast på 
statlige penger, for den en revolusjonær politikk 
krana blir skrudd av i det også når herskerne vil bli 
øyeblikket herskerklas- k v.itt oss. 
sen kjenner makta si trua 
av kampen for et sosia-
listisk folkestyre. 

RØD UNGDOMS KAMPFOND skal sikre Rød Ungdoms eksistens. Egenkapital er viktig for en revolusjo
nær organisasjon som Rød Ungdom. Skal Rød Ungdom kunne fortsette å treffe og organisere radikal ungdom i 
kamp for sosialisme, er det tvingende nødvendig med reserver i bakhånd. Vi takker for din støtte! 

Klipp ut og send til Rød Ungdom, Økonomiutvalget, Osterhaus' gate 27, 0183 OSLO r-----------------------------------------------------, 
AUTOGIROTREKK "Rød Ungdoms Kampfond" ~ 

Jeg gir fullmakt til å belaste min konto for faste bidrag (se egen ramme for hvor ofte). 

Beløpet er: kr. ____ . Belast min bankkontonr./ postgirokontonr.: DDDDDDDDDD D 
Hver måned: D 

Annenhver måned: D ------ ______ Avtale ID 

Hver tredje måned: D Sted/dato Underskrift fra Postgiro 0825 0402 601 

To ganger i året: D kontoeier Bankgiro 1607 8772046 

L-----------------------------------------------------J 
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Venstre om! --
Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært 
Forbund. Kommer ut annenhver måned med 
nyheter fra fagbevegelsen, antifascisme, 
kvinnekamp, internasjonale nyheter og 
debatt. 

Abonnnementspriser: 
Vanlig abo: kr. 80,- pr. år 
Støtteabo: kr. 200,- pr.år 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 
abonnement fra: 

Venstre Om! 
Pb 2718 Møhlenpris 
5026 Bergen 
Postgiro:0826 0702808 

. 
Rød Valgallianse 

Valgka01plotteri 

97 
Et sentralt mål for RV's valgkamp 97: 

<<Gjenvelg 
Erling>> 

Erling Folkvord stiller for ny 
periode i Oslo 

«Torstein 
0 • 

pa tinget» 
Torstein Dahle er førstekandidat 

for RV i Hordaland 

SKRAP ELOTTERI 
til inntekt for RV's valgkamp 

kr 20,- pr. lodd 
I. Gavesjekk reisebyrå. 
a 5000 .• 
(8 gevinster) 
2. Grafiske blad, 
W ill ibald Storn, a 2000,• 
(8 gevinster) 
3. Sportsryggsekk, a 498,• 

(30 gevinster) 
4. Ståltermos, a 260,• 
(60 gevinster) 
5. Valgfritt, a 95,-: 
* CD-pakke/opera 
* Genser 
* Minikalkulator 
* 5 nye lodd 

422 gevinster 

Med folk - mot makta 

Navn: ___________ _ Tlf: ___ _ 
Adresse: _________________ _ 

Hvis du selger for et RV-lag, hvilket lag: _____ _ 
Antall lodda kr. 20: ___________ _ 

Send bestilling til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 
0183 OSLO, faks: 22 98 90 55, e-post: rv@sn.no 

ANNONSER 

Nytt hefte 
Overnasjonalitet og faglige 
rettigheter 
av Arne Byrkjejlot 

Solidaritetsalternativet 
av Roar Eilertsen 

Utfordringer for kvinne• 
lønnsbevegelsen 
av Siri Jensen 

Det ere noe som ikke stem
mer 
av Ebba.W-er an 

Åpen anklage mot APs og 
SVs markedstilpasninger 
av Geir Hem 

Om å gi fanden lillefingeren 
av Rolv Rynning Hanssen 

Leve for å jobbe, eller jobbe 
for å leve? 
av Siri Jensen 

LO mot miljødøden 
av Gudrun Høverstad og 
Pål Steigan 

KUNNSKAP 
MOT NAZISMEN 
Rød Valgallianse tilbyr: 
Skolering for medlemmer i kampen mot nazismen. 
Påmelding til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo. 
Det er ikke nødvendig å delta i hele møteserien. 
Møtene holdes i Osterhausg. 27. 

Torsdag 3. april kl. 1900: 
Hva var Nasjonal Samling? 
Foredrag ved historiker Gudmund Moren 

Torsdag 17. april kl. 1900: 
Livssyn og fascismen. 
Innleder annonseres senere 

Torsdag 24. april kl. 1900: 
Norsk Fronts vekst og fall - erfaringer fra 
70-tallet. 
Innleder Dag Ulving fra tidl._ Anti-Fascistisk 
Komite 

Torsdag 15. mai 
Hvordan kjempe mot nazismen i dag? 
Hva skal RV gjøre? 
Innledere: Marte Michelet og Ingvild Ås 

Møteserien arrangeres i samarbeid med 
Studieforbundet Ny Verden 

Rød Valgallianse 
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Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, O sterhausgt. 27, 01 83 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 Rolijordet.) 

Pris: 

kr 30,

kr 20,-

kr 30,• 

... stk. Energi/andet Norge og den fattige verden kr 40,-

(RV-studiehefte (SNV), 58 s., Av Knut Henning Thygesen) . 

. . . stk. Oppløsningen av Jugoslavia 

• kampen om Bosnia-Herzegovina. kr 40,-

(RV-studiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestøl) 

... stk. RV krever 6-timers dag nå! kr 20,• 

(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma.) 

... stk. 20 år med RV i kommunestyre r og 

fylkesting - to år på Stortinget. kr 50,-

(RV-bok, 249 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 

... st k. Eritrea -miljø og utvikling 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~debauhefte. 64 s .• A.v lern Magd ahl . NB\ N ytt pr iuni .) 

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 fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

... stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

(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. Hvorfo r står tusenvis av 

elever uten lærlingeplass? 

(Til RV/RUs skolestartkampanje.) 

Plakater: 
. .. stk. Med folk mot makta. 

... stk. Nei til reform 97. 

... stk. RVs sikkerhetspolitiske fo rankring ligger fast 

Klistremerker: 
Utsett reform 97 - med 4 ulike tilleggstekster: 

... stk. Ingen 6-åringer inn før alt er klart. 

... stk. Unger er ikke burhøns. 

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

. . . stk. Skolen er ikke moden for 6-år ingene! 

«Jeg vil se mappa mi»: 
... stk. Løpeseddel om RVs lovforslag o m 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 lø peseddel til høsten 96: 

. .. stk Tittel ukjent. 

Materiellista er ajourført: I 0 .10.96. 

Bestillinga sendes til : 

Navn 

Adresse 

Gratis 

kr 1,-

kr I,• 

Gratis 

kr 0,50 

kr 3,-

kr 2,• 

kr 10,-

kr 2,-

kr I,

kr 2,
Grat is 

kr I 50,

kr 75,-

kr 0,50 

Postnummer ______________ _ 

Poststed 
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EU-kvinner skeptis 
til Maastricht 

e 

14.-16.mars gjekk det føre seg ein 
historisk konferanse i Barcelona. 
For første gong var kvinner frå Sør
og Nord-Europa samla for å disku
tera kva ein skal gjera med Maas
tricht-traktaten. 

Den spanske kvinneorganisasjonen Asociaci-
6n FEM (Feminisme og Frigjering) var vertskap, 
og tilreisande deltakarar kom frå Hellas, Italia, 
Portugal, Danmark og Noreg. Dei spanske var 
naturleg nok i stort fleirtal, med kvinnekamper
faringar frå kvinneorganisasjonar, fagforeining
ar og politiske parti. 

EU for kvite rike menn 
lnnleiingar og diskusjonar viste at skilnadene 

er store mellom nord og sør både i tradisjonar 
for politisk arbeid, grad av offentleg debatt om 
Maastricht - og naturleg nok når det gjeld tankar 
om korleisein opinion kan reisast mot dei verk
nadene av Maastricht-avtalen og tilpassinga til 
den europeiske pengeunionen (EMU) som no 
veltar inn over EU-landa med full tyngde. 

Alt som i løpet av den norske EU-kampen 
vart sagt om rasering av velferdsordningar og 
arbeidsvilkår, vart stadfesta av rapportane frå 
Sør-Europa. 

- Vi har aldri hatt nokon velferdsstat, og re
gjeringa gjer ingenting for å betra situasjonen, sa 
Zoe Georgiou frå Hellas. - Kvinnene har auka 
sin yrkesaktivitet, men på dårlegare vilkår enn 
menn - deltid, atypisk arbeid av ymse slag, og 
for ein stor del i den uformelle delen av arbeids
livet. 

- Unionsprosessen er til gagn for nokre få: dei 
som er kvite, menn, rike og vakre, oppsummerte 
ho kort og konsist. 

Utav EU? 
Frå Spania vart det rapportert at det har vore 

vanskeleg for folk å skjønna kva som eigentleg 
har skjedd i EU-prosessen. Først kom det brått 
mykje pengar, ei rask modernisering har blitt 
gjennomført utan at folk visste 
heilt kor pengane 
kom frå, tilsy-

nelatande vart mange mykje rikare enn før. Men ei folkerøysting med berre «ja» eller «nei» til 
så har nedskjeringane på dei offentlege budsjet- unionen. Men det kan vera mogleg å stilla krav 
ta sett inn for fullt, og da må regjeringa for- om at tilpassinga til kriteria for den monetære 
klara at det er Maastricht-avtalen som er år- unionen ikkje blir gjennomført fullt ut. Vi kan 
saka. seia nei til Schengen, og krevja ein meir sosial 

Asociaci6n FEM har det siste halvåret job- profil i unionsprosessen . Vi kan også samarbei-
ba med å samla da 

~~:~lt-ko~~ Towards a diff• erent:~ 
sekvensane. Det fra 
betyr ikkje at andre 

spørsmålet om kva EU rope! land mot 
som skal til for å dei mest 
stoppa EU-tilpas- negative 
singa er løyst. utslaga av 

Erfaringane fl■• den økono-
norsk og dansk miske til-
kamp blir møtt 
med stor re
spekt, men vi 
ser fort at det 
er ikkje nok å 
seia «folke
røysting» i eit 
land der erfa
ringa er at folke
røystingar blir 
manipulerte op; 
triksamed. 

Og kva 
skulle vera te
ma for ei 
eventuell fol
kerøysting? 

I dei sørlege 
landa som ik
kje har hatt 
nokon EU-de
batt, og der 
folk dessutan 
har opplevd 
at EU-pengar 
kunne brukast til ein 
del ålreite tiltak det 
elles ikkje fanst 

konferansen i 

Amsterdam 12.-17.juni: 
Arrangørane inviterer alle progressive 
parti, grupper, NGOar og andre til å delta. 
Det skal alt vera i gang arbeidsgrupper for 
<lesse tema: marsjar mot arbeidsløyse, 
EMU, EU og demokrati, EU og sør, femi
nist-Europa, miljø, antirasisme, eit frede
leg Europa. 
Adresse for informasjon, påmelding osv.: 
Coalition fora different Europe, P.O. Box 
54, 1000 AB Amsterdam, Nederland. 
Tlf: 3120 4222712, faks 31204223171. 
Email:ander.europa@xs4all.nl 
WWW:http://www.snorc.org/ different
europe 

treng vi 
nettverk, og 

vi treng 
solidaritet 
frå dei 
nordiske 

kvinnene. 
-Dethand

ikkje 
om å vin
na eller å 

vi 
har alt 

tapt. Verre 
kan det ikkje 

bli, sa Paula 
frå Se

villa. 

pengar til (som t.d. feministkonferansar), er det 

mein
te like

vel at ei folkerøysting kunne gi eit godt høve til 
ein politisk debatt på nasjonalt nivå. ikkje berre enkelt å seia «ut av EU». 

Zoe frå Hellas sa det slik: Eg kan ikkje krevja Nadia De Mond frå Italia kunne melda om 

ein politisk situasjon som gjerdet vanskeleg å H 
fram motstanden mot Maastricht. Partido di Ri• 
fundacione Communista, som er det einaste par• 
tiet som er imot Maastricht-avtalen, er samstun
des ein støttespelar for venstre-sentrumsregje· 
ringa. «Ansvaret» for å halda oppe regjeringsko
alisjonen gjer at det blir lite handlingsrom for å 
driva aktivt arbeid mot Maastricht og pengeuni
onen. 

Også i Spania finst eitt parti som er kritisk til 
Maastricht-avtalen - «Sameinte venstre», ei sam
ling av kommunistar, «grøne» og ymse sosialis
tar. Dette partiet er alt i gang med å planleggja 
«Marsjen mot Amsterdam» som skal gå frå ulike 
stader i Euorpa i samband med EU sin regje
ringskonferanse i juni. 

Nord-sør-solidaritet i praksis? 
Kva som kan gjerast var naturleg nok siste te

ma på konferansen, og det var lett å bli samd om 
at det trengst eit kvinnenettverk, og at det blir 
viktig å få synleggjort korleis Maastricht-trakta
ten rammar kvinner i særleg grad. Første høve 
til ei slik synleggjering vil vera Amsterdam-mar
sjen og den alternativ-konferansen som er plan
lagt i Amsterdam 12.-17.juni - parallelt med re
gjeringskonferansen. Dei danske deltakarane 
tok eit ansvar for å prøva å sikra rom for ein 
kvinne-møtestad i samband med konferansen. 

Kva meir skal så til for at dette høvet skal bli 
best mogleg utnytta til å synleggjera og utvikla 
vidare den motstanden som finst mot dei dra
matiske forverringane av levekår og arbeidsvil
kår som «må» gjennomførast i alle EU-landa om 
EMU-prosjektet skaltvingast igjennom? 

Ulike delar av NEI-rørsla her til lands - både 
kvinneorganisasjonar og andre - har både kunn
skap og erfaringar som vil komma godt til ny tte. 
Konkret krevst det at det blir sett av ressursar til 
planlegging og deltaking på konferansen. Kvin
nene i Sør-Europa ønsker vår deltaking i eit sam
trbeid, og det skulle ikkje vera tvil om at det og-

.;å vil vera til nytte for kvinner i Noreg. Det er vel 
ingen trur at vi gjorde oss ferdig med EU-kam
pen for all framtid 28. november 1994? 

Magnhild Folkvord 

Internasjonal 
fagleg EU
konferanse 

sekvensane av EØS-avtalen for ulike 
bransjar og forbundsområde i Norge 
og i EU-landa. 

Søndag den 11. mai er via interna
sjonal fagleg strategi mot unionen, bå
de når det gjeld behovet for interna
sjonal arbeidarsolidaritet i konkrete 
arbeidskampar, utbyggjing av faglege 
nettverk og internasjonale konferan
sar. Mobiliseringa i Norge og resten 
av Norden til juni-marsjen i Amster
dam vil bli tatt opp særskild. 

Den forrige LO-kon-

På RV-landsmøtet vart det 
vedtatt å arrangere ein open 
fagleg konferanse om den 
internasjonale utviklinga 
innan den europeiske unio
nen og konsekvensane for 
fagrørsla i EU/EØS-områ
det. Denne internasjonale 
konferansen startar fredag 
den 9. mai - dagen før LO
kongressen opnar i Oslo. 

gressen sa som kjend nei til 
norsk EU-medlemskap. Sidan den 
gongen har EU-tilpasninga i Norge 
halde fram for fullt, samstundes som 
det har vore streikar og faglege de
monstrasjonar mot verknadene av 
unionen og Maastricht-traktaten i 
mange land. 16. mars marsjerte over 
70000 fagorganiserte og arbeidslause 
frå mange EU-land i gatene i Briissel. 
14. og 15. juni vil det bli en felles marsj 
mot unionen under EU-toppmøtet i 
Amsterdam. Denne RV-konferansen 
er toppaktuell både for å få kunnskap 
og røynsler om klassekampen i Euro
pa, og å få drøfta korleis fagrørsla i 
Norge både skal vise internasjonal ar-

beidarsolidaritet og motarbeide EU
tilpasningane her til lands. Dette bør 
og bli ei sentral sak på LO-kongressen 
og i den kommande valkampen. 

Det endelege programmet vil vere 
ferdig 15. april, og vil bli annonsert i 
I.mai-Opprør, som skal spreiast over 
heile landet. Dei som ynskjer pro
grammet tilsendt kan og kontakte RV
kontoret etter 15. april for å melde seg 
på og starte mobiliseringa. Vi kan love 
fleire spanande innleiarar frå inn- og 
utland. Programmet startar for tilrei
sande gjester frå utlandet og andre 
som har høve til det med eit møte i 
Stortinget fredag 9. mai kl. 10.00. 

Kl.18.00 opnar sjølve konferansen i 
Sundt-salen i Samfunnshuset i Oslo, 
med innleiarar og debatt om det kol
lektive avtaleverket og fagrørsla si 
stilling i den indre marknaden. Her vil 
vi og få rapportar om aktuelle arbeids
kampar og nye demonstrasjonsplanar 
i Europa. Etterpå blir det sosialt sam
vær med lett program. 

Laurdag den 10. mai vil vi gå næra
re inn på på den økonomiske og mo
netære unionen og konsekvensane for 
fagrørsla - ikkje minst for kvinnene. 6-
timarskampen i EU-perspektiv vil og 
bli tatt opp, likeeins den internasjona
le privatiseringsbylgja. På ettermidda
gen vil det vere fleire som tar opp kon-

Dette er ein konferanse som bør ha 
interesse langt utafor RV sine eigne 
rekkjer. Det kjem fagforeiningsaktivis
tar frå fleire EU-land. Mange EU-mot
standarar som skal på LO-kongressen 
bør ta turen innom. Fagforeiningsfolk 
i Norge som ynskjer å sloss mot EU
tilpasninga, og å få nærare kontakt 
med fagforeningskamerater i andre 
nordiske land og elles i EU, bør melda 
seg på. Stortingskandidater frå RV og 
andre parti og aktivistar i Nei til EU 
og Ungdom mot EU som ynskjer å gje
re valet til hausten til eit EU /EØS-val, 
bør og setje av denne helga. Inviter 
med deg arbeidskameratar og kjende 
til ein konferanse der vi vil freiste å 
kombinere spanande og aktuell anti
EU-politikk i eit hyggjeleg og raudt 
miljø. 

Terye Kol/botn 
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