
Oslofjord 

lsfrikt.Oli,t 

~ 
V) 

..... ..., 
VI 

,,
_, 
"' z .,-
u C 
0 > 
en ro 

.;;;. 
.,.. ,.,._ C 
-+-'\"""iVX 
r... .0 r... 
ro ro 
0. -' ::.C:I= 
r... -' C 
ru < o 11> 

"'O O Q 
00 •r- (I) N 
0 CU r... N -.:I' 
o .0 r.. I O 
0 r... ::it 0 
ro ei:;;!:: Cl 0 

www.pdf-arkivet.no (2020)



2 

Opprør 
MEDLEMSBLAD FOR RØD VALGALLIANSE 

Ansvarlig redaktør: 
Trond Myklebust 

Redaksjon: 
Else Merete Thyness, Eline Lønnå. Eli Didriksen og 
Trond Myklebust 

Adressen til Opprør: 
Osterhausgate 27,0183 Oslo. 
Telefon 22 98 90 58 
Telefaks 22 98 90 55 
E--post: oppror@feskar.net 
http://www.rv.no 

Rød Valgallianse, Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
Telefon 22 98 90 50 
Telefax 22 98 90 55 

• 

, Grafisk utforming: Trond Myklebust 
Trykk: Oslo AVistrykkeri, Oslo 

Besek RVs nye 
lnterneHsider på 
llffp:\ \www.rv.no 

Ikke bare et 
stortingsvalg 
For fire år siden fikk RV sin første stortingsrepresentant 
noen g,ing. Det var et stort gjennombrudd for oss. De 
to siste meningsmålingene viser at vi nærmer oss tre 
prosent Dette betyr at vi har ca. 70 ooo mennesker som 
kunne tenke seg å stemme på oss. Oppslutningen er 
størst rundt 1. kandidatene i de største fylkene. RV har 
satt som mål å få Erling og Torst.ein inn på ~mm.. 
hvis denne fremgangen fortsetter kan vi gå mot flere. 
RV har en politikk som tar folk på alvor. Vi ønsker å gi 
folk en bra hverdag. For å gjøre dette må vi skattlegge 
de rike og vi må bruke av oljeformuen. Skattesystemet 
i Norge fungerer slik at det er de soru tjener lite som 
subsidierer de rike. Vi vil snu på dette. De rike må be
gynne å betale. Pengene skal brukes i offentlig sektor. 
Penger til gratis barnehage, til ordentlige skoler og læ
rere, til den eldre generasjon som stadig blir møtt med 
sykehuskøer og høye egenandeler. Vi vil at ungdom 
skal få mulighet for jobb og utdanning med lønn og fi
nansiering som det går an å leve av. 
RV går til valg på en politikk som er gjennomførbar i 
dagens Norge. Argumentene hagler mot oss om at det
te ikke er mulig, men det kommer hovedsakelig fra po
litikere og økonomer som er opptatt av å holde på sine 
egne privilegier. Hvorfor er det inflasjonsdrivende å 
bruke penger til på helse og utdanning, mens det ikke 
er det åla de rikeste fråtse i hytter og racerbåter? 
I motsetning til de andre partiene er ikke vi bare opp
tatt av å sikre oss plass på Stortinget. Vi jobber for et 
annet samfunn, kommunisme. Der folk styrer sine eg
ne liv; ikke overlatt til eksperter, politikere og nærings
livsledere. For å nå dette målet må vi stå sammen og 
jobbe hver dag. Da holder det ikke med en aktiv hand
ling annenhvert år. 
Stem RV, bli med i RV og bli med i kampen for en bed
re hverdag og fremtid. 

Godtvalg! 

Trond Myklebust 

Til Lokallagslederne 
Vennligst gi tilbakemelding om antallet 
aviser dere har fått. Hvis vi ikke hører 
noe fra dere sender vi samme antallet 
av neste nummer som kommer ut i 
begynnelsen av september. 
Dødlinje er satt til onsdag 27 .august 

\'alg-97 OPPRØRfi-97 

- Bruk rikdommen 
på folk flest 

- Når stortingsrepresentantene og journalistene 
bukker i ærbødig beundring over makthavernes 
storslåtte resonnementer, håper jeg å kunne fun
gere som barnet i fortellingen om keiserens nye 
klær: Å peke på makthaverne og si at «De har jo 
ingen klær på seg!», sier Torstein Dahle, Horda
lands 1. kandidat. 

Torstein Dahle mener at et av de helt store spørsmåle
ne i norsk politikk er hvorfor ikke den store rikdom
men kan brukes til å løse viktige oppgaver for folk. 
- Hvorfor blir makthaverne kvalme og inflasjonssy
ke når det gjelder å bevilge penger til folk som har 
det trangt, mens de ikke blir kvalme når de gir even
tyrlig fordeler til storkapitalen, spør Torstein. 
Han påpeker at folk utsettes for en massiv propagan
da om at det er farlig og urealistisk å bruke inntekte
ne til folks beste, mens det er fornuftig og realistisk å 
bruke den til å gi mer profitt til kapitalistene. 

Mot-ekspert 
Torstein Dahle er 50 år og siviløkonom. Han er an
satt ved Skatteetatskolen i Bergen siden 1988. Før 
det var han ansatt ved Norges Handelshøyskole i 16 
år, der han dels arbeidet med samfunnsøkonomi, 
d els m ed bedriftsøkonomiske fag (hovedsakelig 
regnskap) og studieadministrasjon. 
- Jeg fungerer mye som en slags «mot-ekspert» i 
samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Blant annet 
har jeg bistått en rekke fagforeninger og klubber - og 
enkeltpersoner - i kamp mot ulike utslag av kapita
lens herredømme, sier Dahle, som har representert 
RV i bystyret i Bergen siden 1987. En viktig side av 
livet til Torstein er at han er åpen homse. 
- Jeg har brukt mye av min tid på å arbeide for at ev
nen til kjærlighet og seksuell utfoldelse ikke skal 
måtte begrenses til mennesker av ulike kjønn. 

Nettverkene rundt RV er avgjørende 
Rundt Erling Folkvord har RVs stortings
gruppe bygd et nettverk som knytter sam
men folk som er aktive i fagbevegelsen, i 
kvinnekampen, i miljøorganisasjonene 
og andre interesseorganisasjoner. 
- Vi vil forsøke å bygge et slikt nett
verk i Hordaland, både for at jeg 
skal kunne fungere godt nok 
som representant, men også for 
å bidra til å styrke folks egen, 
lokale organisering, sier Tor-
stein Dahle. 
Som lokalpolitiker har 
han gang på gang opp
levd at aksjoner har 

kollidert mot de altfor trange økonomiske rammene 
som Stortinget har satt for kommuneøkonomien. 
- Derfor blir det viktig for meg å kjøre slike krav 
fram på Stortinget. Som Hordalands representant 
må jeg være representant både for folk i Bergen og i 
de 33 andre kommunene i fylket. Med plass på Stor
tinget vil RV i Hordaland kunne kjøre en sak både i 
kommunen, i fylkeskommunen og på Stortinget, sier 
Torstein, og lover at han skal beholde plassen sin i 
bystyret i Bergen, slik at han fortsatt har problemene 
i kommune-Norge tett inn på livet. 
- Jeg tror det er en kopling som også andre stortings
representanter kunne hatt godt av. 

Miljøpolitikk sentralt 
Hordaland ligger på Norges-toppen når det gjelder 
produksjon av elektrisk kraft, og de største olje- og 
gassfeltene ligger utenfor kysten av fylket. Energi.
og miljøpolitikk vil selvsagt stå sentralt for Torstein, 
med satsing på energiøkonomisering og på fornybar 
energi. Om 50 til 100 år vil vår generasjon bli knall
hardt kritisert for å ha ødelagt de uerstattelige olje
og gassressursene Nordsjøen. 
- Kampen mot gasskraftverk er en hovedsak for oss 
i RV i Hordaland. Samtidig er vi sterkt engasjert av 
arbeidet for å videreutvikle den kraftkrevende indus
trien basert på ren vannkraft. I den grad verden 
tre n ger e n e rgiki:evende p rodukter, er det mil)ømes
sig bestå produsere dem i bedrifter som bruker for
nybar energi. Derfor blir det stadig viktigere for meg 
å kjempe for at de industrisamfunnene som er bygd 
opp rundt lokal, billig vannkraft, som Odda, Aivik 
og Husnes i Hordaland, fortsatt skal sikres nødven
dig vannkraft til lave priser. En viktig forutsetning er 
imidlertid at produksjonen baseres på strenge miljø
krav. 

Sekstimersdag 
I debatten om uverdige forhold for syke og 
pleietrengende snakkes det for lite om den 

enorme innsatsen som de ansatte gjør, 
og hvor avgjørende det er med gode 

arbeidsforhold og flere, kvalifiserte 
folk. 
- Situasjonen er overmoden for å 
innføre sekstimersdagen på denne 
sektoren, som et første skritt mot 
sekstimersdag i hele samfunnet. 
Et viktig kvinnekrav, men også et 
krav som reiser kampen for å 
bruke teknologi-utviklingen til å 
gi menneskene et mer allsidig 
og meningsfylt liv, sier Tor
stein. 
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- Du trenger opprørere 
på Tinget 
- For oss er det sjølsagt at det ikke skal koste 

penger å være gammel eller sjuk. Derfor vil vi fjer
ne egenandelen på hjemmehjelp og hjemmesjuke
pleie. Du skal ikke være nødt til å velge mellom en 
god skole for barn og ungdom eller menneskever
dige forhold for eldre. Norge har råd til begge de
ler. 

Erling ble valgt inn på Stortinget for fire år siden, i en 
flom av misnøye med korrupsjon og råttenskap i Oslo 
kommune. Som vest-Europas eneste revolusjonære 
parlamentariker har han vært en stemme for de som al
dri slipper til ellers i nasjonalforsamlinga. En stemme 
for de enslige forsørgerne, for de arbeidsløse, gjeldso
frene, arbeidere som ikke får skade-erstatning og mange 
andre. Men Erling har også konsekvent søkt å avsløre 
spillet som foregår på Løvebakken, vist at det går an å 
stille fornuftige forslag også i det sosiale akvariet Stor
tinget. 

Makta bryr seg ikke 
- Stortinget er ikke så viktig som mange vil ha det til. 
Jeg har vært stortingsrepresentant i fire år og fått mulig
heten til å se hvordan ting egentlig foregår. Hvordan 

makt:a ikke bryr seg en døyt om vanlige folk, men bru
'="'- u.la ?å å ~\ene .le rike. For de virkelige store avgjø
relsene tas ikke på Stortinget. De tas bak vår rygg av ka-
pitalister både her hjemme og i utlandet. Politikernes 
rolle er å legge mest mulig til rette for rikingene, sier E r
ling. Likevel vil han ha fire nye år på Tinget. 
- Det har vært fire slitsomme, nyttige og lærerike år, si
er Erling. 

Stortinget. Både i Bystyret og på Stor
tinget har han jobba for å avsløre snusk 
og korrupsjon blant politikere og byrå
krater. Erling har skrevet bøker om både 
Oslo kommune og Stortinget, sist om 
«Livet bak murene». 
- Rød Valgallianse vil at politikk skal 
handle om å løse folks problemer. I Nor
ge har vi nok penger til å klare det, men 
pengene brukes på andre ting. Rød Valg
allianse vil at de rikeste skal betale skatt 
på lik linje med arbeidsfolk, og at de med 
lav eller middels inntekt skal betale min
dre skatt enn nå. Ungdom skal ikke bli 
tvunget til å betale tusenvis av kroner i 
bøker, papirpenger og materiell for å få 
en skikkelig utdanning. 

Med folk 
Rød Valgallianse har ingen lette løsninger 
på alle problemene. Hvis ting virkelig 
skal bli annerledes må du være med på å 
forandre dem sjøl. Men med Erling på 
Tinget har du en stemme innafor Stor
tingsmurene. Skal Erling sikres fire nye år 
på tinget trenger han din stemme. Erling 
Folkvord er stortingspolitikeren som ut
gjør den store forskjellen. Han er med 
folk - mot makta. 
For eksempel raseringa av Oslo-industri
en, sist eksemplifisert gjennom Kværner
Lodalen, er et av de spørsmåla Erling har 
tatt opp i Stortinget. 

- Hvorfor i all verden vil en kommunist og antiparla
mentariker inn på Tinget i nok en periode? 

- Det er alltid viktig å huske at det ikke 
bare er «en sak», at det er folk det handler 
om. For eksempel går en av naboene mi
ne i læra på Kværner, han er ikke bare tall 
på et papir. Det er virkelige folk som 
rammes, sier Erling. 

Noen saker Erling har tatt opp i Stortinget: 
- Selv om Stortinget har mindre makt enn man skulle 
tro, er det et viktig sted å være. Vi har jobba sammen 
med folk for å fremme deres krav. Mange har opplevd 
at Rød Valgallianse er en alliert i deres kamp, sier Erling. 
Og mot alle odds har han noen ganger vunnet fram. 

- 6-timersdagenog heving av kvinnelønna 
- 12.000 til minstepensjonistene 
- Forbud mot seksualisert alkoholservering 
- Politisk overvåking 
- Olivinarbeidernes erstatningssak - Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Det trengs opprørere 

på Tinget som er villige til å kjempe sammen med ar
beidsfolk for deres rettigheter, sier Erling Folkvord. 

- Vi i Rød Valgallianse vil ha et samfunn 
der folk bestemmer over sin egen hver
dag, .der det er et mål i seg sjøl at alle skal 
ha det bra - ikke bare de rike. Gratis sko
le, ei lønn du kan leve av og tak over ho
det. Vi arbeider for et samfunn der alt 
dette er sjølsagte ting for alle. Derfor vil 
vi avskaffe det kapitalistiske systemet vi 
har i dag. Derfor er Rød Valgallianse et 
revolusjonært parti. 

- Sosialhjelpsmottakeres rettigheter 

De rike skal betale 
Erling er 48 år og jobber i Oppsøkende tjeneste i Oslo 
kommune som miljøarbeider og sjåfør. De siste fire åra 
har han vært RVs eneste stortingsrepresentant. Erling 
satt i Bystyret i Oslo i elleve år før han ble valgt inn på 

1. Torstein Dahle 
2. Anje Muller Gjesdal 
3. Terje Kollbotn 
4. Målfrid Utne 
5. Aud Oppedal 
6. Atle Tranøy 
7. Haakon Aase 
8. Hilde Kaileklev 
9. Sigurd Solberg 
I 0. Agnete Strøm 
11. Harald Prestegard 
12. Randi Hol.melid 
13. Gaute Lund 
14. lngunn Ålvær 
15. Jon KjartanBjorøy 
16. Solveig Våde 
17. Elisabeth Daae Kaldestad 
18. Turid Klyve 
19. Trond Myklebust 
20. Beate Ullman 
21. Jakob Utne 

siviløkonom 
student 
bygningsarbeider 
landpostbud 
avdelingsleder 
rørlegger 
platearbeider 
student 
sivilingeniør 
sekretær 
småbruker 
lærling 
pleiemedhjelper 
lærer 
overingeniøt 
renholder 
sykepleier 
lærer 
student 
sosialkonsulent 
matros 

Bergen 
Bergen 
Odda 
Lofthus 
Laksevåg 
Rommetveit 
Frekhaug 
Bergen 
Voss 
Bergen 
Jondal 
Bergen 
Valen 
Kleppestø 
Ågotnes 
Tyssedal 
Voss 
Lysekloster 
Bergen 
Valen 
Utne 

z 
0 .. 
a. a -a 
:I 
a. 

- Raseringen av posten 
- Kamp mot Reform-97 
- Prisene på kommunale leiligheter 
- Åpning av universitetene 
- EØS og Schengen-avtalen 
- Våpensalg til Tyrkia 

0 1. Erling Folkvord 

- 2. Kaia Storvik U) 3 . Harriet Kristin Rudd 

0 4. Bj.Ørnhil.d Stokvik 
··• 5. Maren Rismyhr 

6. Terje Skog 
7. Marit F. Danielsen 
8. Claus M. Jervell 
9. Boye Ullmann 
10. Mai Gythfeldt 
11. Jan Hårstad 
12. Berit Jagmann 
13. Ronny Kristiapsen 
14. Siri Jensen 
15. Madhu Shanna 
16. Anka Ødegaardshaugen 
17. Sissel Hallem 
18., Anne Minken 
19. M agnhild Folkvord 

: 20. ·1oryq(1ulbr~d~~~ 
t 21. Thorvald Steen ... 

stortingsrep. 
student 
sekretær 

':ingeniør 
lærer 
heismontør 
industriarbeider 
kokk 
industriarbeider 
typograf 
skuespiller 
student/bystyrerep. 

kontormedarbeider 

sekretær 
telemontør 
konsulent 
attføringskonsulent 
lærebokforfatter --·-·-·-·•··.·•·•·-·•·•· torl'å«er 

Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
O}lo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
Oslo 
O~Jo 
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.I: I. Trond TI!orbjømsen ekspeditør Asker .. 2. Elisabeth Sommerfeldt sosialkurator Asker .. 3. Vidar Holm heismontØr Skedsmo 

J 4. Aase Kari Lageraaen sekretær Nannestad 

5. Eivind Reiersen læter Nesoddtangen 

C 6. Romy Rohrnann SFO-leder Oppegard 

7. Marte Ryste vikar BæNm 
8. Tormod Jarsve vaktmester Lørenskog 

9. TQril MeUum innvandrerkons. Vestby 

I 0. Mass Suldal Lund soldat Skedsmo 

11. Stein Stugu bryggeriarbeider Bærum 

Valg-97 

RV på ungdommens side 
Navn: Charlotte R. Kristiansen 
Bosted: Tromsø 
Yrke: Miljøterapeut i barnevernet/ Student 
Alder: 28 år 
Verv: Kommunestyret i Tromsø siden 1987, Nestleder i RV, Landsstyret i mange år 
Toppsaker: 

I. Charlotte K/istiansen 

2. Frode Bygdoes 

3. Solbjørg Majala 

4. Sigrid Ovanger Stensland 

5. Tor Berg 

OPPRØR 6•97 

miljøterapeut Tromsø 

dreier Harstad 

Student Tromsø 

student Tromsø 

elev Tromsø 

- Kjempe mot privatisering og vise at privatiseringa går ut over de som ikke har råd til 
private løsninger. 

6. Arulnesan Marianayagam student Tromsø 

- Skape press for å få bygget et nytt Ungdommens hus i Tromsø, vise at RV er på 
ungdommens side. 
- V ære en bråkebøtte som peker på ting som virker slik kapitalismen vil at de skal virke 
- Kvinnespørsmål og sekstimersdagen. 
- Fortsatt stå på barrikadene mot Reform -97 og kjempe for skole og 
barnehageutbygging. 
- Ruspolitikk, være frampå for å få en mer restriktiv alkoholpolitikk og kjempe mot 
liberalisering og legalisering av narkotika 
- EU /EØS, kamp mot rasisme. 

7. Ha.raid Hansen 

8. EvaBerg 

9. Øyvind Ti)ll;,fsen 

10. ToneMagelssen 

I 1. Karl Ragnar Engstad 

12. Liv Steiro 

- Anti-rasisme viktigst 
Navn: Trond Thorbjørnsen 
Bosted: Asker kommune 
Yrke: Ungdomsarbeider, Club 3, Asker kommune 
Alder: 20 år 

kaiarbeider Lenvik 

miljøarbeider Kvæfjord 

gårdbruker Målselev 

lærer Lyngen 

gardbtoker Balsl}ord 

frisør Lensvik 

Verv: Har vært i kontakt med Rød Ungdom siden 1993, og har arbeidet mye i 
kampen mot rasisme gjennom SOS Rasisme. 

Toppsaker: 
- Selv om det bare er en RV-representant på Stortinget, kan viktige spørsmål bli reist 
gjennom denne personen. 

.. 
0 
I • 

12. Gunn Frisholm 
I 3. Mette Line Sandborg 

14. Simen flyen 
15. Arild Schei 

16. Steinar Vold 

sykepleier Ullensaker 

Ås 
lære(/bygdebokforf. EidsvoU 

trykker Årnes 

lok.fører Frogn 

-Som ungdom, som revolusjonær, uten høyere utdanning, er jeg en uinteressant person 
for media. Det samme gjelder veldig mange andre på min alder. Kommer jeg inn på 
Stortinget oppnår jeg i allfall å bli hørt, og da kan ungdomskrav bli reist langt lettere 
overfor myndighetene. 

17.EliAaby jordmor 

i 8. Aksel Nærstad informasjonsmed. 

Rælingen 

Asker 

- Antirasisme noe av det viktigste for meg i valget. Ut over det, er antirasisme og 
kampen mot privatisering noe av det jeg ser på som viktigst. 
- Asker kommune, en kommune som har stått i spissen for privatisering. Kommunen 
har overlatt driften av et nytt sykehjem, til ISS, et rengjøringsfirma. 

- Kysten ikke bare for de rike 
Navn: Einar Holum 
Bosted: Kristiansand 
Yrke: Lærer i videregående skole 
Alder: 53 år 
Verv: Medlem i RV siden tidenes morra, kasserer i lokal/ fylkespartiet. Ulike verv i 

fagforeningen for lærere. 1. vara til fylkestinget, Havnestyret i Kristiansand 
Toppsaker: 
- RV trengs for å peke på et alternativt samfunn - kalt sosialisme. 
- Vest Agder trenger en opprører - slik at den bløde kyststripe blir representert med noe 
annet enn fundamentalistene Lilletun og Kleppe. 
- Motstand mot oljeboring i Skagerrak og omgjøring av energiloven viktigste sak 
- Kampen for gratis barnehager til alle barn må bli en prioritert oppgave. Slutt på 
egenandeler. 
- Kampen for å bevare kystsonen for oss vanlige folk er viktig, og vil bli viktigere når de 
rike blir rikere og de skal plassere pengene i de flotteste stedene på Sørlandskysten. 

In 
a -• I. Solveig Aamdal pedagogisk-psyk. rådgiver Verdal 

'li 2. Anja Vedvik student Flatanger 

: 3. Hege Roe! elev Levanger 

" 4. Anders Thorvik elektromontør Stjørdal 

I- 5. Kjell Arild Ripskog arb.ledig byggmester Flatanger 
I 'li 6. Snorre Lyngnes gårdbruker Levanger 

" 7. Finn Rossing gartner Steinkjer 

Z
o 8. Trond Reidar Stokke forskningstekniker Stjørdal 

9. Ingvild Sørensen førstekonsulent Levanger 

10. Knut Diesen lærer Inderøy 

11. Lisbeth Sørfolllli arbeidsformidler Stjørdal 

12.Stein Aamdal industriarbeider Verdal 

Ekspertisen sitter hos folket 
Navn: Solveig Aamdal 
Bosted: Verdal 
Yrke: Pedagogisk-psykologisk rådgiver 
Alder: 49 år 
Verv: Medlem av SUF(ml) siden starten, AKP-leder 1992-97, Nei til EU, sitter nå i 

Rådet, Listetopp for RV i en årrekke 
Toppsaker: 
- Kjøre de sakene RV synes er viktige, og å få fram den ulikheten og all jævelskapen som 
finnes i samfunnet. 
- få fram at den virkelige ekspertisen sitter hos folket, ikke hos makta. 
- EU /EØS, kvinne- og skolepolitikk. 
- Konfrontere «sentrumsalternativeb>. 
- Velferdsstat, gasskraft, distriktspolitilq<., eldrepolitikk. 
-Avsløre Arbeiderpartiet. Vise hvordan DNA bygger ned de videregående skolene. Vise 
hvordan SND blir brukt, hvordan DNA river grunnlaget vekk under distrikts-Norge. 
- Rovdyrforvaltninga er en viktig sak i valgkampen i Nord-Trøndelag. 
- Vise at Frp er et voldelig, rasistisk og djupt reaksjonært parti. 

I. Einar Holum Lærer 

2. Leif Gusiand 

3. MaritJortveit 

4. Sissel Olaug Daabo!ls 

5. Jacob Ellltad 

6. Ame Gaute Loftesnes 

7. Gunvor Andreassen Vaagen pensjonist 

8. ÅseFjermedal 

9. Toril Tvitekkja 

10. Vidar Jortveh 

Il. L.isbeth Reed 

Cl 

= I 
Kristiansand a 
Kristiansand li 
Kristiansand I 
Kristiansand Cl 
Mandal ~ 

Mandal 

Farwn4 

Vei:mesla 

Søgne 

Kristiansand 

Kristiansand 
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- l. Jon Michelet forfaUet 
0 2.i. nne Steinsland industriarbeider = 3. Hilde Nesøen hjemmearbeidende 
ut 4. Hege Rytter Jakobsen sekretær a 5. Jan Erik Andersen sosionom 

6. Alf Wilhelmsen elektriker 
7.BjømAlm typograf 
8. Anne Bje.rk datakonstruktør 
9. Bjørn Aslaksen Grønna industriarbeider 
I 0. Kirsti Eng sosionom 
I !Morten Johannessen student 
12. Klaus Hagerup fotfatter 
13. Synne Hansen student 
14. IvarØdemark trygdet 
15. Ann-fren Leuba Svendsen industriarbeider 
16. Josef Jørgensen pensjonist 
17. Ingrid Thor{uørnsen ungdomsarbeider 
18. Tone Granholt Jærer 
19. Margaret Harlem datakonstruktør 
20. Eva S1ømner $pesialpedagog 

Rygge 
Askim 
Fredrikstad 
Moss 
Halden 
Sarp$borg 
Askim 
Sarpsborg 
Moss 
Halden 
Fredrikslad 
Fredrikstad 
Halden 
Askim 
Rygge 
Sarpsborg 
Fredrikstad 
Moss 
Sarpsborg 
Halden 

Valg-97 

- I million innvandrere 
Navn: 
Bosted: 
Yrke: 
Alder: 
Verv: 

Jon Michelet 
Rygge 
Forfatter 
53 år 
Tidligere stortingskandidat, fylkestingsrep. i Østfold i forrige 
periode, nå vara. Har hatt flere tillitsverv i RV 

Toppsaker: 
-A bevare alle Østfolds lokalsykehus med akuttmottak 
-Alle de demokratiske styringsorgan utvides, ikke reduseres eller avvikles. 
- Stoppe all privatisering av offentlig virksomhet. 
-Øke lønna kraftig i de kvinnedominerte yrkene. 
-Styrke kollektivtransporten og redusere transportbehovet generelt. 
-Nei til golfbane på Evje ved Larkollen, jorda skal brukes til matprodukjson. 
-Bedre morsmålsundervisning til fremmedspråklige elever. 
- Sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. 
-Anti-rasisme. -

- Kamp for lokalsykehus 
Navn: Alf Henriksen 
Bosted: Borre 
Yrke: Losse- og lastearbeider 
Alder: 49 år 
Verv: Leder for Horten Transportarbeiderforening, aktiv i Nei til EU og 

Aksjonskomiteen for Horten sykehus, Tidligere nestleder i RV, mangeårig 
Landsstyre- og AU-medlem, Mangeårig erfaring fra bystyret i Horten, 
kommunestyret i Borre og sitter nå i Fylkestinget 

Toppsaker: 
- Kampen mot den ødeleggende og vanvittige verdenskapitalismen. 
- Kampen mot økte klasseforskjeller og nedbygging og privatisering av velferds-Norge. 
- Kampen mot nedbygging av lokalsykehusene generelt og sykehusene i Sandefjord og 
Horten spesielt. 
- Kampen mot EU-tilpasninga og rasismen. 
- Kampen mot privatbilismen og for utbygging av dobbeltspora jernbane og 
høyhastighetstog. 
- Kampen mot kvinneundertrykking og for 6 timers normalarbeidsdag . 

I. AJf Henriksen lo8$Carbeider 

2. Anne-Guro Fiskevold skoleelev 

3. Jørn Magdabl lektor 

4. Gry Dillan 

5. Erik Ness 

6. Anne-Lise Olafsen 

7. Zoher Totangi 

8. Line M. Samuelsen 

9. Thocstein 'l'r<>gstad 

10. Cathrine Robak 

11..l var Johansen lektor 

12. Mette Lundby 

13. Gunnar Hofsøy 

14. Oro Bli P. Moss 
15. TerjeRandem 

16. Ingunn Holmøy 
17. Mats Grorud 

• I: 
li 

- Skattlegg dei rike 
" l. Trine Nylehn fa,rer 

postkasserer/student 

industriarbl}ider 

industriarbeider 

Leikanger 

Førde 

Måløy 

Høyanger 

Navn: Trine Nylehn 
Bosted: Manken i Leikanger 
Yrke: Lærer, arbeidsløs for øyeblikket 
Alder: 35 år 
Toppsaker: 

5 

8orre 

Sandefjord 

Nøtterøy 

Nøtterøy 

Larvik. 

Borre 

Larvik 

Nøtterøy 

Sandef.JOJU 

Borre 

TjØme 

Sandefjord 

Andebu 

Borre 

Borre 
Tønsberg 

Tønsberg 

" 2. Astrid Kalstveit 

.!. 3. Geir Oldeide 

li. 4, OUar Uglum 

1115, 'l'ina Sjursen 

0 6. Andreas R. Haugen 

I: 7. lrene Rasmussen 

Ill 8, Knut Solberg 

studenl 

bonde 

Lavik 

Dale 

- RV må på Tinget fordi det er det einaste ikkje-kapitalistiske partiet der no, og det 
einaste arbeidarpartiet. Ellers er det ikkje det viktigaste at RV er på Stortinget, men at 
vår stemme blir høyrd. Me er i stand til å sjå saker fra «den andre» sida. 

0 9. Britt Kvam 

Ill 10. Vibeke Johnsen 

l l. Asbjørn Geil1111s 

telegrafist Svelgen 

fag]~rer Førde 

arbeidsleder Balestraud 

kQtl~uleut Sogndal 

Ja,rer Sandane 

FOTO: MERETE ROSENBERG 

- EU, EØS, Schengen og 6-timarsdagen. 
- Kamp for kulturminner, museum og historiske speL 
- Kamp for kunsthistorikk i Sogn og Fjordane (er ikkje-eksisterande, her er det nok å 
vera heimafrå så er det bra). 
- Kamp for auka innvandring til Noreg generelt og Sogn og Fjordane spesielt., anti
rasisme og internasjonal solidaritet. 
- Kamp for et livskraftig distrikts-Noreg og auka sjølvberging. 
- Skattlegg dei rike, kamp mot privatisering og usosiale eigendelar. 
- Kamp mot seksualisert undertrykking og vald, opp med kvinnelønna. 

FOTO: SOGN DAGBLAD 

- Samla kamp mot stat og kapital 
Navn: Morten Halvorsen 
Bosted: Notodden 
Yrke: Industriarbeider 

· Alder: 43 år 
Verv: Faglig tillitsvalgt og Klubbleder, Notodden Bystyre siden 1983 og 

formannskapet siden 1991, Leder i Notodden RV 
Toppsaker: _ 
- RVs rolle som vaktbikkje og konsekvente støttespiller for folk som sloss for sine 
rettigheter. 
- Det trengs flere Stortingsrepresentanter som forsøker å forene folk mot makta og 
gjerrigknarkpolitikken framfor å sette folk opp mot hverandre. Vil gå imot 
markedsliberalismen til AP og appellere til samla kamp mot stat og kapital. 
- RV må framstå som et helhetlig politisk alternativ. Den viktigste saken i årets 
valgkamp er sette søkelyset på avdemokratiseringa i samfunnet og hvordan snevre 
kapitalinteressene mer og mer bestemmer hvordan framtida vil se ut. 
- Arbeiderpolitikk grunna på solidaritet, mot rasisme og kvinneundertrykking. 

l. Morten Halvwsen industriarbeider Notodden 

? 2. Johanne Bei:gkvtst Skien 

3. Ole Andre Berggrav Kragerø 

4. Mary Ann Bjørnflaten SauJand 

5. Ragnar Steinstad Skien 

5. Grethe Knudsen Porsgrunn 

7. Mehrnn Kechavarz Skien 

8. loger Lene Johansen Langesund 

9. Ole Roger Dyrkom Stathelle 

J 0. Astri Berdal Berg Brevik 

11. Hans Ødegård Langesund 

12. Ouro Håndly)lken Skien 

• I 
■ 
■ 

C 
■ 

t 
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.,. 
I: 
a 

- Historiens største RV-framgang 
& I. 'HelgeOaltrud 

2. Kjeri;ti JIICObsep a. 3. l,,iv-AgnQ Olsund 

kokk 

snek!<er 

UUehammer 

Otta 

Navn: Helge Galtrud 
Bosted: Lillehammer 
Yrke: Kokk 

abinefon.ørger 1,,ilJehammer Alder: 45 år 0 4. Eirik Gullord student 

5. KJeU A. Båtevik byggmester 

6. Trine FlØistad førskølelærer 

Biri 

Vang 

Raufoss 

Verv: Aktiv i RV i mer enn 20 år. Medlem Lillehammer kommunestyre, Faglig 
tillitsvalgt i en årrekke Aktiv i bl.a. Nei til EU. 

Toppsaker: 
7. Stein Buan 

8. Michael Hall 

9. Turid Thomassen 

10. Kristin Aaclc 

li. Størk Hansen 

1eleffiQ!ltør 

mekaniker 

sekretær 

Harestua 

Gjøvik 

Llllehammer 

- Folk i Oppland skal få oppleve historiens største framgang for noe parti noen gang; fra 
0,3 prosent til mandat! 

lærer Jevnaker 
- Seigpininga av jordbruket og kommuneøkonomien stoppes. 
- Levekår i utkanten. 

industtiatbeider Gjøvik - Ingen utbygging av vasskraft i Øvre Otta. _ 
12. Guro Windsv!>ld 

13. Hanna Røberg 

sosionom Hov 

konsulent Lillehammer 
- Matkvaliteten. Utvida EØS-avtale med økt import av levende dyr og dårligere 
veterinærkontroll ved grensene og flere tilsettingsstoffer i maten, må stoppes. 
- Den usosiale skattepolitikken i Norge må endres. 
- Kapitalismen må avskaffes slik at arbeidsfolk kan få virkelig makt over eget liv. 

- Sosialisme eller barbari 
Navn: Svein Olsen 
Bosted: Vågan 
Yrke: Tannlege 
Alder: 50 år 
Verv: Landsstyret i RV 
Toppsaker: 
- Sloss for kystfolket sin rett til å leve og virke der <lei bor, og til å høste av naturen på 
ein ressursvennlig måte. 
- Fortsatt kamp mot sykehusnedleggelser i Nordland, bedre akuttsykehus i Nordland. 
- Fiskeripolitikk. 
- Styrk offentlig sektor, bedre kår for kommuneøkonomien. 
- Alle arbeidsløse i arbeid. 
- Kamp for en human og ikke-diskriminerende innvandrings- og flyktningepolitikk og 
mot imperialismen. 
- Kampen om framtida står mellom sosialisme eller barbari. 
- Arbeidsfolk må ha styringa, og økonomien må underordnes det naturen kan tåle. 
- Bare ved å avskaffe kapitalismen kan vi selv rå over livet og framtida vår. 
- Stans regjeringas posthus-rasering, likeverdige tilbud for distriktene. 

FOTO: MERETE ROSENBERG 

I. S11eln Olsen tannlege 

2. Margit SteinhQlt l<"gc 

3. MQnica Østerman førskolelærer 

4. ebba Engan ~udent 

5.AtleHiller indi:tstriatbeidet 

6. Christ:Qffer Ellingsen vaktmester/ti.llJ1$valgt 

7, Grete Pettersen førskQlelæret 

8. Ounvald Lindseth lærer 

9. Solveig Onsøie11 førskolelærer 

10. Esben NedrebØ student 

11. Brigt Kristensen hldustriarbeider 
12. Ulla Mikkelsen $i'l1Abruker 

13, PerGuon,u-SkQl¼m mi-
14. Anne Marit Olsen sosionom 

15. MagnySandal studentlhJemrr,ehjelp 

16. Olaug Watne psykolog 

17. Mariui M.Jøsevold student 

18. Einar Jetne rådgivende ingeniør 

.. • .,. - Solidarisk energipolitikk 
m 1. Knut Henning Toygesen tØmrer 

C 2. Synnøve Tanne Ton.tveit 
I 

• 3. Paul MagnusGamlemshaug postmann 

Risør 

Arendal 

Navn: Knut Henning Thygesen 
Bosted: Risør 
Yrke: Tømrer 
Alder: 44 år 

Vågan 

Al~~g 
Nar,,ik 

B()(!ø 

Rana 

Sortland 

Saltdal 

Vefsn 

Øksnes 

Vestvågøy 

Bl)(IØ 

VAtån 

Fauske 
Brønnøy 

Leirfiord 
Sømna 

teirfjord 

Alstah,aug 

• :::I 4. Hege Kristin Kirkhasmo Risør Verv: Kommunestyret i Risør, 3. periode, skrevet studiehefte om Energilandet Norge 
C 5. Hans Magna Halv~n 

6. Daniel Lee Glaser 

7. KarenTcreseÅmli 

8. Elsa Lill Karlsen 

9. Gunnar Danielsen 

JO. TQraMartinsen 

Risør 

Risør 

Arendal 

og den tredje verden for RV 
Toppsaker: 
- RV må konsekvent føre en alternativ politikk og fremme alternative løsninger. 
- Miljøsaker. 
- Kamp mot norsk kraftimperialisme i allianse med folk i den tredje verden. 
- Fremme en solidarisk og miljøvennlig energipolitikk. Legge til rette for og utvikle 
samarbeidet mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen og solidaritetsbevegelsen. 
- Avsløre storkoalisjonen på Stortinget. 
- Distriktspolitikk, vise at distriktene egentlig har gode muligheter hvis de bare får 
Sjansen. 

- Levedyktige distrikter 
Navn: Rigmor Tollan 
Bosted: Tolga 
Yrke: lærer 
Alder: 50 år 
Verv: Tidligere landsstyremedlem, Leder Hedmark RV 
Toppsaker: 
- Hedmark er et typisk innlands/ distriktsfylke avhengig av primærnæringene. EU
tilpassinga slår negativt ut - kampen for levedyktige distrikter står sentralt, og rovvilt
meldlinga har vært viktig. 
- Kampen for industriarbeidsplassene i fylket, slik som Rena Kartong. 
- Kampen mot nedleggingene av postkontorene. 
- «Ren mat»-problematikken - mot genmanipulering, matsminkedirektiv og import av 
levende dyr. 
- Skolevalgkampen. RV og RU er lite utbygd, men har et stort potensiale blant 
ungdommen i det «røde fylkeb>. 
- I sørfylket handler det nå om samferdsel og riksveiutbygging presset fram av 
urealistiske visjoner om hva Gardermoen vil bety sysselsettingsmessig. 

L Rigmor Tollan 

2. Frank Mathisen 

3. Helge Christie 

4. Anne Elisabeth Hals 

5. Helga Solstad 

6. Harald Dyrlcom 

7 Anne Kri~tin Kjemlie 

8. Paul Inge Tønseih 

9. Berit Zachrisen 

I 0. Terje Jektvik 

11 . Irene H8nsen 

12. Ståle Snupa 

13. Ory Handberg Rørhus 

14. Tove Hednes 

lærer Tolga 

trygdet Hernes 

ooode Tolga 

student Hamar 

lærer Stange 

sekretær Sør-Odal 

førskolelærer Elverum 

lærer Brandval 

høgskolelektor Hamar 

hjelpepleier Nes 

kontorfullmektig Elverum 

lærer Ingeberg 

høgi;kolelærer Elverum 

opplæringskOnSulem Brandval 

-~ 

C 
~ 

I .. 
I 
= I 

= Cl 
I 
■ 
■ 
■ 
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~ 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 6-97 Valg-97 

- Skal slå Jagland og Lundteigen 
Navn: Veslemøy Fjerdingstad 
Bosted: Kongsberg 
Yrke: Førskolelærer 
Alder: 46 år 
Verv: Kommunestyret på Kongsberg i to perioder Stod på den første RV-lista i 

Buskerud (73) 
Toppsaker: 
- Opptatt av at Stortinget er en talerstol der en kan få tatt opp saker som ikke vil bli tatt 
opp av andre. Det har vi gode erfaringer med fra Stortinget og kommune- og fylkesting. 

l. Veslemøy Fjerdingst;u;l 

2, Hilde Bjørnstad 

3, Alla !sabel Taylor Lopez 

4. Sigbjørn 8irkeJand 

5. Lars Christen Mamen 

6. TJ'Ude Sørensen 

7. Eigil Nicolaisen 

8. Kari Øverby 

9, Filip Stokkeland 

7 

• C 
t'ørslwlelærer Kongsberg • r student Dta.rtunen 

spesialpedagog Kongsberg .. 
miljøarbeide4' Røyken C 
(Ømrer Drammen .. 
sko~lev Gol 

vernepliktig, Drammen 

salgskonsulent Drammen 

kontorut Drammen 
- Legg ned Telemark bataljon. 
- Nei til salg av våpen til Tyrkia, fritt Kurdistan. JG.l{enmng Øverby sko~lev Solumsmoen 

~,•---~~-~~❖~W~❖"&.!fil#:&;~-:~i~>=:;·~~~-.,h':!::·~❖"; 

I: 1. AslllkSi@.Mfbte 

• 2. Marit Kvamme -• 3. Ingeborg S-

. 4, Asgeir Beil 

0 
.S. Helle Borgen 

~ 6. Ziya Eroglu 

lærer 

elev 

Stavangi;r 

Stavanger 

Stavangi;r 

bygningsarbeider s.ndnes 

~Slllent KamlØy 

- Offentlig satsing på kultur, markedet raserer kulturtilbudet. r lO. TroociVetlerslml 

- Kamp mot samfunnets ensidige vinkling på profitt. 1 12.HanneCM~nsen 

- Mot privatisering og forsvar av velferdsstaten. RV er den eneste konsekvente kraften motj 13• K~rsti Hagen 

privatisering i Kongsberg kommunestyre. \l 

- Regner med å komme inn på Tinget. I valget mellom Hallgrim Berg, Thorbjørn Jagland, 
Per Olaf Lundteigen og Veslemøy, ·kan det ikke være noen tvil. 

lærer. Hokksund 

l~r· MJØl!dalen 

pos~er Hvittingfoss 

- Bygg et samfunn der folk styrer 
Navn: Aslak Sira Myhre 
Bosted: Oslo 
Yrke: Student/ partileder 
Alder: 24 år 

~ 

- 7. Anniken Østcrman 

Karmøy 

Bgffillnd 

Randaberg 

Verv: Bakgrunn i Ungdom mot EU/ Nei til EU, Natur og Ungdom, SOS Rasisme og 
8. Leif Erling Helland 

9. Liv Benie Johnsen 

10. Å!lMWld Kalstvell 

11.Marg.-el.San'tlef' 

l2. ICla0$ G. Sltan!fer 

fabril<l:atbeider Sauda 

bonde Vindafjotd 

persi.)i{l;lk®mlent Stavanger 

industriaroeider :Klepp 

Norsk Studentunion, Leder i Bergen RV 199 5- 1997, Leder i RV 
Toppsaker: 
- Miljøsaker, mot bygging av gasskraftverk. 
- Ungdom og arbeidsløshet. 
- Utdanning, radikal forbedring av studiefinansieringa. 

13. Steinar Eraker industrirørlegger Sandnes - V ære en konsekvent forsvarer av rogalendingenes retter overfor sentralmakta i Oslo. 
14. Silje Malmin 

lS.E.liErib!;Qn 

16. Leiv Olsen 

e~v Sola - Bygge et samfunn der folk styrer, et samfunn som kan løse såvel miljøkrisa som 
Sllldent. Stavanger kvinneundertrykking og velferdsstat. 
lærer Stavanger - Samle folk til kamp mot de vedtakene som fattes innenfor murene på Stortinget 

- Vise at RV er det eneste partiet som vil løse de problemene dagens samfunn skaper 

- Sekstimersdag mot kvinneflukt 
Navn: Bente Volder 
Bosted: Alesund 
Yrke: Faglærer 
Alder: 46 år 

ved å bryte med systemet. 

Verv: Erfaring fra blant annet Kvinnefronten, boligkamp i Trondheim, fagbevegelsen, 
Eldreaksjonen, Tidligere nestleder i RV, Landsstyret i RV i 12 år, Bystyret i 11 år 

Toppsaker: 
- Slåss sammen med folk i saker som ikke står på dagsorden, for eksempel Olivin
arbeiderne 
- Avsløre virkeligheten bak Stortingets fine ord, vise at Aps eldrepakke er en bløff 
- Slåss for bedre kommuneøkonomi, vise hvem som har ansvaret for nøden i skole, helse 
og sosialvern. 
- Høyhastighetsjernbanen på dagsorden. 
- Kamp mot nedbygginga av velferdsgodene og distrikts-Norge. Jordbruk, fiske og 
bearbeiding av råvarer må skje lokalt. 
- Eldreomsorgen og minstepensjonister. 
- Prøveprosjekt med sekstimersdagen vil bidra til mindre kvinneflukten fra fylket. 

- Nei til privatisering 

I: L Al!tri Holm !airer Trondheim 

Navn: Astri Holm 
Bosted: Trondheim 
Yrke: Lærer 
Alder: 46 år 8 2. Peder Martin Lysestøl sosialøkonom .. 

" 3. Hege Bae Nyholt skoleelev 

I 
" 4. Hugo Sandoval lærer/student 

• 5. Jrene Tamnes lærer 

Ul 
6. Janne C.H. Brom:;eth student 

7. Mads Løkeland lektor 

Trondheim 

Trondheim 

Trondheim 

Røros 

Tr()lldheim 

()rk()al 

Verv: Kommunestyret i Tronheim 1988-96, Nestleder for oppvekstkomiteen i 
Trondheim 2 år, Landsstyret i RV 

Toppsaker: 
- Sekstimersdag med full lønnskompensasjon. 
- Kamp for bedre kommuneøkonomi og fylkesøkonomi. 
- Sikre de grunnleggende velferdsinteressene til folk, sterk offentlig sektor. 
- Gå imot all privatisering av offentlige tjenester. Vise at privatisering gir dårligere 
service for brukerne, og er en trussel mot de sosiale rettighetene arbeidsfolk har 
kjempet fram. 
- V ære talsmann for de som ikke er med på kjøpefesten, særlig minstepensjonister, 
enslige forsørgere, sosialhjelpsklienter og arbeidsledige. 
- Fortsette å kjempe aktivt og konsekvent mot alle former for diskriminering og 
rasisme, og for en kraftig liberalisering av innvandrings- og asylpolitikken. 

1. Bente V older fagherer Ålesund 

2. !,ars Dahle faglærer Molde 

3. Eivind Rutle skoleelev Ålesund 

4. lldridMelby hjelpepleier Kristiansund 

5.JonBolme skipsrørlegger Haram 

6. Ingrid Heggeli skoleelev Tingvoll 

7, Asbjørg Baldersheim logoped .Rauma 

8. Per S. Skolheim industriarbeider Sunndal 

9. Randi Saure kokk Volda 

JO. TorhjømJenset industriarbeider Molde 

11. Julie Howden skoleelev Ålesund 

12. Ellen Kvan Dahle S()Sion,om Moldll. 

13. Nils Eldar Linge bonde Norddal 

14. Britt Harøy skjelldyrker Fræna 

· 15. Kjell Stephansen lærer Ålesund 

16. Stein Kristiansen sekretær Kristiansund 

s • .. 
CD 
0 
Ul 

' a· • .. 
li -
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Systematisk 
utarming av 
Finnmark 
RV på stortinget vil bety at kapitalis
mens systematiske utarming av dis
trikts- og kyst-Finnmark vil bli av
!slørt og poengter~, sier 1-kandidaten .. 
'i Finnmark; Tove Størdal. 

Førstekandidaten er ei ekte fioomark
sjenta, opprinnelig fra Hammerfest 
men bosatt på .landet i et . lite fiskevær 
som heter Forsøl. I;;lun er 41 år og skilt, . 
.med ei datter på . l.1 åt, og jobber som 
:høyskolelæ:ter ved.Av:deling for helsefag; 
!Høgskolen i Finnniark. Jove alltid vært; 
RVer, og har. vært vara. til kommunesty3 
'ret i mange perioder . .Hun er nå fast re
'presentant, og utgjøt halve gruppa som 
sitter i «vippeposisjon>> i kommunesty
ret i Hammerfest. 

Ekkel samedebatt 
I Finnmark konkurreres det om 4 tabu
retter på Stortinget. De borgerlige par
tiene har så langt i valgkampen ikke ev
net annet enn å. legge opp til en me
ningsløs og direkte ekkel debatt om
kring samer og deres rettigheter. Dette 
skjer i et fylke som et i ferd med å tap
pes for både menneskelige og nærings
ressurser . . Arbeiderpa~~ets markedstil
passing har ført ~strikts-Einnmark bak 
•lyset og ført til stor~ .. ·'·roqlemer for folk 
som vil drive fi&k,~ tma næring i di;s-, 
triktene. Ned.leg··· ·,, '1;' ppstk:ontor og;: 
'sentralisering av ail?eidsplasser .i Tele- .. 
verket og marked··· stij:.·passing i kommuni-

1 kasjonssektoren har. skapt så mye pro-
. blemer for folk at JIW1ge velger å flytte.i 
'.RV på Stortinget vil bety at kapitalis: 
,mens systematiske 1;1tarming av dis
:trikts- og kyst-FinJltn,ark vil bli avslørt 
og poengtert .. Vanlig~ folk sine mange4 
;interesser vil bli ~tt,9PR av oss, fordi; 
\det er ingen andr(; sqrp/er i stand til det:! 

. Sjølvråderett i Sameland 
Finnmark RV sin samepolitikk som 
støtter krav om sjølråderett i Sameland 
er også et viktig å understreke ovenfor 
de som ser uforstanden og idiotiet i de 
borgerlige partienes opptreden ovenfor 
samer i Finnmark. 
Samisk språk, kultur og næringsliv har 
blitt utsatt for en aktiv diskriminering 
og fornorskingspolitikk. RV i Finnmark 
støtter Samerettsutvalgets innstilling, 
som blant annet vil bety at Sametinget 
kan få vetorett mot naturinngrep. 
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• ors rasisme 

Helt siden Norge koloniserte de sa
miske områdene har vi samer blitt ut
satt for økonomisk, politisk og kultu
rell undertrykking. A nekte oss å væ
re samiske har vært viktig for å nekte 
oss enhver kontroll over våre landom
råder og ressurser. 

Sapmi (Nordkalotten) var opprinnelig 
befolket av samene. Fra slutten av 1500-
tallet kom folk hit fra Norge, Sverige, 
Finland og Russland, hovedsakelig opp 
langs kyststrekninger og store elveleier. 
På 16-1700-tallet satte myndighetene i 
gang et storstilt kristningsarbeid rettet 
mot samene. D ette ble viktig for den en
kelte nasjonalstat, bl.a. for å sikre seg ret
ten til jorda der kirkene ble bygget ( 
norsk prest = norsk kirkesogn = norsk 
område). Her er det viktig å huske på at 
grensen mellom Norge og Sverige ikke 
ble trukket før i 1751, så det var konkur
ranse om områdene. For eksempel til
hørte Kautokeino svensk Lappland fram 
til grensene var endelig fastlagt. 
I Norge fikk norske og danske handels
menn øynene opp for de økonomiske 
ressursene som lå i diss'e områdene, spe
sielt langs kys ten, og myndighetene så 
det som sin plikt å gjøre den samiske be
folkningen til ekte nordmenn. 
Den hardeste fornorskningsperioden 
regner vi foregikk fra 1880 til 1960, og 
ble sterkt hjulpet av de rasistiske strøm
ninger som gjorde seg gjeldende ellers på 
kontinentet på denne tiden. 

-Kirke, skole, landbruk 
Fornorskningsprosessen kan deles i tre 
«hovedfaktorer»: 
Kirkepolitikken: Kun norske prester og 
norsk språk skulle brukes i kirken. Same
nes religion, som var sjamanismen (na
turreligion) ble av myndighetene og de 
norske misjonærene sett på som djeve
lens verk og ble total forbudt. 
Skolepolitikken: Bruk av samisk språk i 
skolen ble forbudt. Undervisningen gikk 
etterhvert over fra å kunne bruke samisk 
som «hjelpespråk», til utelukkende å fo
regå på norsk. Mange samer forsto lite 
eller ingenting av det læreren lærte fra 
seg gjennom hele skoletiden. Helt fram 
til i dag har for eksempel sjøsamene aldri 
fått lære om sin egen kultur og historie. I 

Liste for Finnmark 
L Tove Størdal sykepleier Hammerfest 

2. Randi Sjølie lærer Vadsø 

3. Lars Joar Halonen 

4. Kato Johansen arkitekt Alta 

5. Silja Støyva Arvola Kirkenes 

6. Magnar Mikkelsen forfatter Tana 

7. Aste Tørnes 

8. Alvin Yaseli lærer Hammerfest 

9. Maria Ek Boine 

10. Bjørn Glosimot 

11 . Guri Skum 

12. Tove Stafne 

13. Roald Johansen 

14. Vigdi s Korsnes 

skolebøkene 
som omhand
let samene 
sto det at 
denne folke
gruppen bod
de på Finn
marks-vidda, 
snakket sa
misk, levde av 
reindrift og 
gikk i kofte til 
daglig. I den
ne framstil
linga av sa
mene kjente 
ikke sjøsame
ne seg 1g1en, 
og dette for
sterket ytterli
gere deres lik
het med den 
norske kultu
ren og den 

• 
I 
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norske måten Heaika Skum ble for fire år siden valgt inn på Sametinget på en tverrpolitisk 
å leve på. liste. I år stiller Samisk RV liste for første gang 
Jordbrukspo-
litikken: Man 
måtte være norsk statsborger og bevise 
at man kunne lese og skrive det norske 
(danske) språk for å kunne eie jord. Skul
le samene ha jord måtte de også bytte til 
norske navn. Et sterkere press mot å væ
re samisk kan man knapt tenke seg! Det
te har blant annet resultert i at samiske 
etternavn ikke er i bruk lengre i de fleste 
områder, spesielt i kystområdene. Same
ne ble en slags «undermennesker» i sine 
egne områder og de fleste ble ( om ikke 
akkurat frivillig) fornorsket. 

Rasistisk «Nei Til Sameland» 
Sameland er de områdene på N ordkalot
ten hvor samer til alle tider har bodd, det 
vil si omtrent hele Nordkalotten. «Nei til 
sameland» er en organisasjon som ble 
opprettet denne vinteren i Deatnu/Ta
na. Mange bygdefolk møtte fram på stif
telsesmøtet og den røde tråd gjennom 
hele møtet var anti-samiske holdninger. 
«Nei til sameland» vil fjerne samiske in
stitusjoner som er livsviktige for samisk 
språk, kultur og selvfølelse. De vil øde
legge generasjoners knallharde arbeid 
for samiske rettigheter. Ikke særretter, 

Samiske krav 
Selv om samene etter mange år med 
kamp har fått oppretta Sametinget er det 
langt igjen før en kan snakke om samisk 
råderett over ressursene i Sapmi. De sa
miske områdene på hele Nordkalotten 
inneholder store naturrikdommer som 
norske og internasjonale storselskaper 
og staten vil ha kontroll over. 

Her er noen viktige krav for sa
menes rettigheter i dag: 
• Sametinget må godkjennes som same
nes høyeste organ 

FOTO: TROND MYKLEBUST 

men like rettigheter! 
Nei til Sameland bruker en brun argu
mentasjon som går ut på at samer er far
lige. Samer er fiender av den øvrige nor
ske og finskættede befolkning. Til og 
med i leserinnlegg sier de ting som: 
«same = mann på vidda med spyd og 
steinøks». De kombinerer genialt histori
eforfalskning og historieløshet. De viser 
historieløshet ved at for eksempel lede
ren selv innrømmer at han ikke vet noe 
som helst om samisk historie. Dette til 
tross for at samisk historie er nordnorsk 
historie. 
Resultatet av den anti-samiske og rasis
tiske kampanjen fra «Nei Til Sameland» 
kan bli dype sår av hat og splittelse. Be
folkningen blir splittet, til og med famili
er blir splittet av propagandaen som sier 
at det er samene som har skylda for de 
fleste problemer i Finnmark. 

Lars-Joar Halonen 

Artikkelen har tidligere stått i Rød Ungdoms 
magasin ''Rebell" 

• Sametinget må få full vetorett ved inn
grep som Sametinget selv definerer som 
skadelige for samisk språk, kultur og næ
ringsgrunnlag 
• Statskog i Finnmark, og råderetten til 
Statskog må overføres til Sametinget 
• Respekt for samiske tradisjoner i natur
forvaltninga 
• Arbeidfor sameretten, og lokal forvalt
ningsrett opp mot EU- og EØS-regel
verk. 
•Tilrettelegging for, og rett til, opplæring 
på samisk. 
• Samiske fåg som ble fjernet med Re
form - 94 må tilbake i skolen. 
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pa 
På åpningen av konferansen "Kvin
ner på tvers" i 1996 holdt Kjersti E r
icsson innledningen til konferansen 
der hun bla. sa følgende: 

- På bilder av pionerene, som henger 
rundt i arbeidersamfunn og folkets hus i 
hele landet, er også noen usynlig til ste-

Kjersti Ericcson på talerstolen under fjorårets 
Kvinner på tvers 

FOTO: ELI DIDRIKSEN 

Aktuelt 9 

e 
ve 

de. Det er kvinnene, som gjorde det ar
beidet som var forutsetninga for at pio
nerene kunne stå fram slik de gjorde. 
Dermed blir bildene doble: D e er bilder 
av klassekjempere, men samtidig bilder 
av herrer. Slik symboliserer de en halv 
frihet, en halv rettferdighet, et samfunn 
som kalles nytt, men som ikke gjør slutt 
på det eldste av alle undertrykkingsfor
hold: Menns dominans over kvinner. 
Bildene deres har vi ikke levd med be

standig. Men disse bildene godtar vi ikke 
lenger. Og det vi ikke godtar, kan vi for- . 
andre. I dag har vi funnet fram våre egne 
bilder. 
I to dager vil kvinneportretter dekke de 
mannsportrettene som alltid henger her. 

Fjerde gang 
Kvinner på tvers blir i år arrangert for 4 
gang på rad. D et som for fire år siden 
kom som et initiativ fra noen få kvinner 
som så et behov, har vokst til å bli et lø
pende samarbeide mellom kvinner der 
de bor. D et har ført til mange marke
ringer rundt forhold som kan være med 
på å bedre kvinners levekår og rettighe
ter på alle plan. 
Konferansen i fjor la vekt på betydning 
av kunnskap og bevisstgjøring p å gras
ro tplan b lant m edlemmene i de ulike or
ganisasjonene og blant kvinner generelt. 

, 

s 
Det var brei enighet om at 
kvinner må lære av hotell 
og restaurant arbeiderne 
og måten de jobbet på for 
å styrke demokratiet og 
samholdet under steiken i 
1996. Ellers var arbeid 
med synliggjøring av kvin
neyrkene, ansvarliggjøring 
av regjering og Storting i 
arbeidet for kvinners ret
tigheter,kravet om 6 ti
mers normalarbeidsdag 
med full lønnskompensa
sjon og krav om ei trygd å 
leve av må være en del av 
kvinnelønnskampen ting 
som kom sterkt fram un
der konferansen. Fotografier av kvinner ble hengt over de eksisterende bildene i 

møtelokalet under fjorårets seminar. 

Har Norge råd? 
I år vil Kvinner på tvers ta 
for seg mange av disse temaene igjen. På 
lørdagen vil det bli satt søkelys på erfa
ringer fra samarbeidet mellom norske 
kvinner og innvandrer- og flyktninge
kvinner på arbeidsplass og i fagforening. 
Spørsmålet om Norge har råd til kvinner 
kan virke absurd, men blir allikevel stilt. 
Prostitusjon som anerkjent yrke? Hvor
dan skal vi møte en slik utfordring. 
Lønnskampen er ikke over. Hele sønda-
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gen er satt av til debatt og innlegg om li
kelønn, kvinnelønn, 6-timers-dag og 
fortsatt arbeid med Kvinner på tvers 

Berit As kommer - kommer du? 

Eli Didriksen 

For ful/stendig oversikt over programmet, se side 19. 

Fekk ''Kraftalliansen Ja til 
gasskraftverk'' motorstopp? 
Den vellukka sommarleiren mot 
gasskraftverk i Øygarden er over. 
Miljøtreffet i helga, med 1100 på par
tileiardebatten sundag var eit høgde
punkt. 

Det er no klårt at gasskraftsaka blir eit 
heitt tema i valkampen, om Arbeider
partiet, Høgre og det såkalla Framstegs
partiet likar det eller ei. Tidlegare i som
mar tok fagforeiningsleiarar innan 
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 
(NKIF) på Vestlandet initiativet til Kraf
talliansen Ja til gasskraftverk. Dei hevda 
at det var heilt avgjerande for framtida til 
den kraftkrevjande industrien i Noreg at 
det vart bygd gasskraftverk. 
Den 2.juli gjekk dei ut i ei rekkje aviser 
(m.a. Bergens Tidende) og skraut av at 
dei hadde sett i gong mobilisering av 
busslaster med fagorganiserte industriar
beidarar til teltleiren i Øygarden i august 
for å "prate gasskraftmotstandarane til 
fornuft". Dei hadde alt planane klåre i 
både Odda, Sauda, Årdal og alle dei an
dre einsidige industristadene på Vestlan
det, i fylgje leiaren i Høyanger Kjemiske 
Industriarbeidarforeining, Neil Maclean. 
Dei kjende eit veldig stort press frå fag
organiserte som hadde lyst til å ta del i ei 

slik markering for å starte ei verbal krig
føring mot "stearinlyskameratane", i fyl
gje Trygve Bolstad frå Odda, ein annan 
av talsmennene for gasskraftkameratane 
i fagrørsla. 
Fellesaksjonen hadde budd seg på å ta 
imot bussane frå dei kjemiske fagforei
ningane med kaffi og vaflar ute i Øygar
den. No er teltleiren over. D et kom aldri 
nokon bussar frå Kraftalliansen Ja til 
gasskraftverk ut til Øygarden. U tspelet 
vart ein fiasko. Fekk Kraftalliansen mo
torstopp? 
Men dei kjem sterkare att: I den største 
avisa i Sogn og Fjordane, Firda, kan vi 
den 7. august lese at Kraftalliansen 23. 
august truleg vil sende busslaster til Ber
gen for å demonstrere for gasskraftverk. 
"Fellesaksjonen mot gasskraftverk skal 
demonstrere i samband med valkam
popninga i Bergen denne dagen. Gass
krafttilhengarar innan industrifagforei
ningar på Vestlandet skal møte motstan
darane med sin eigen demonstrasjon", 
fortel leiaren i Høyanger Kjemiske, Neil 
Maclean. Då eg tok dette opp med 
leiinga i Fellesaksjonen mot gasskraft
verk på Miljøtreffet i helga, stilte dei seg 
svært undrande til dette nye utspelet frå 
Kraftalliansen. Fellesaksjonen har nem-

- leg ingen som helst planar om demon
strasjon i Bergen den 23. august! 
Kraftalliansen har bløffa og bomma en
no eingong! 
D et som derimot er klårt, er at Hor
daland Arbeiderparti, med Grete 
Knudsen og Rannveig Frøyland i 
spissen, skal ha sin valkampop
ning denne dagen i Bergen. D ei 
treng sikkert nokon supporterar 
frå Kraftalliansen bak AP-fana 
denne dagen. 
Raud Valallianse la i helga fram 
sitt programdokument "Ja til 
kraftkrevjande industri basert på 
fornybar energi - eit sosialistisk in
dustri-, energi- og miljøalternativ". I 
partileiardebatten i Øygarden på søn
dag utfordra RV-leiaren Aslak Sira Myh
re alle dei andre partia til å klårgjere kor
leis dei vil sikre arbeidsplassane i den 
kraftkrevjande industrien før valdagen. 
Om dei fagorganiserte i industrisamfun
na i Noreg ikkje får politiske garantiar 
før 15. september, kan det verkeleg bli 
behov for busslaster av industriarbeida
rar. Men dei bør i så fall setjast opp til 
Oslo, til regjeringskvartala og til det nye 
Stortinget. D et er behov for ei felles mo
bilisering for industrisamfunna der kam-

pen for arbeidsplassar og miljøet vert to 
sider av same sak. Fagorganiserte og mil
jøaktivistar bør no slutte rekkjene mot 
marknadsliberalistane i Arbeiderparti
leiinga! 

Terje Kollbotn, fagleg leiar i Raud Valallianse 
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Asgeir Beil lærer seg flammeblåsing. Det gjelder å tiltrekke seg oppmerksomhet når man står 
på stand. 

Åslak Sira Myhre, Terje Koll botn og Inge lise Peetersen strever med første post på 
Voksenprøven. 

Geita Snøfrid ble utnevnt t il nestleder i AKP. Her tar hun seg tid t il en fortrolig samtale med 
Ingrid Baltzersen. 

Inge Lise Pettersen 

"Forvillet" seg på leir 
- Er du forn~d med det politiske innholdet? 
- Ja, det er jeg. Med mitt utgangspunkt 
som passiv Høyrevelger lærte jeg mye 
nytt bl.a. om gasskraftverk og arbeidet 
som er nedlagt i antirasisme. 
- Hvordan fungerte leiren sosialt? 
- Den var lagt opp til å fungere optimalt, 
ikke minst p.g.a gruppene hvor vi disku
terte fastlagte temaer og ble godt kjent. 
- Hva var den største opplevelsen? 
- Det var de fysiske utskeielsene som fot-
ballkampene mellom de voksne og pione
rene, og voksenprøven. Begge deler var 
skikkelig underholdende. Nattløpet var 
også en stor opplevelse både for barn og 
voksne. Dessuten var Jorun Guldbrand-

. sens foredrag om sosiobiologi fornøyelig. 
Og en ting til: Maten var utrolig bra. 

Det er viktig å få fram at det norske 
samfunnet er en del av et verdensom
spennende kapitalistisk system, og 
at dette systemet er sykt. Det er sykt 
å ha overflod av penger, men ikke gi 
mer til minstepensjonistene eller 
pusse opp skoler. På verdensbasis er 
det enorme gapet mellom lidelser, 
nød og sult og kunnskapen om pro
duksjon og effektivitet sykt. Dette sa 
RVs stortingshåp fra Hordaland, 
Torstein D ahle, på Rød Fronts som
m erleir på Østerøya utenfor Sande
fj ord. 

Så avslørte han hvordan Jaglands inves
tering i "eldrepakken" skulle dekkes. -
De eldre pleietrengende skal betale to 
milliarder av "eldrepakken" selv, utover 
det må kommunene betale resten. Det 
er eventyret om regjeringen Jaglands 
storstilte eldresatsing. 
Erling Folkvord fortalte om sine erfa
ringer med RV på Tinget. Han sa at RV 
hadde lært mye om forholdet mellom 
politikere og kapitalen i Norge. 
- 90 prosent av det som blir vedtatt på 
Stortinget har negative konsekvenser 
for folk. Den kunnskapen må ut slik at 
den kan brukes til å reise folkelige mot-

Johan Petter Andresen 

Gammel traver på leir 
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bevegelser, sa han. 
Folkvord håpet på fire nye år på tinget, 
og at han fikk selskap av Torstein Dahle. 
- Sammenlignet med Torstein vil jeg 
framstå som en lek for de andre i finan
skomiteen. 

Tilhørighet blant folk 
Aslak Sira Myhre benyttet sommerleiren 
til å mane folk til valgkamp. - RVs vik
tigste hovedsak er oss sjøl; vår styrke og 
vår egenart som revolusjonære sosialis
ter. Vi peker ut av dette samfunnet og 
mot et Norge som skal styres av fornuf
ten og ikke profitten, sa han. 
Han la vekt på at det var mange grunner 
for RV til å stille opp til valg. - Et stor
tingsmandat gir oss en talerstol og en 
plass på den politiske arenaen. Samtidig 
har vi sjansen til å avsløre maktspillet på 
Stortinget. RV vil være det eneste partiet 
som forsatt har tilhørighet blant folket. 
- Men - poengterte han, - selve valgkam
pen er også en unik mulighet til å nå ut 
til folk, ikke bare for å få dem til å stem
me på oss, men for å få flere medlem- . 
mer, starte opp nye grupper og bygge 
opp den revolusjonære bevegelsen. 

Veien videre 
Terje Valen mente at hittil har kommu-

- Er du forn~d med det politiske innholdet? 
- Ja, det er jeg selv om jeg har en mistanke 
om at det politiske stoffet ikke var forbe
redt godt nok kollektivt. Alle kunne umu
lig være enig i Terje Valens vinkling og da 
ville jeg satt pris på at dette ble lagt fram i 
plenum. Nå kom ikke den reelle uenighe
ten opp på bordet. 
- Hvordan fungerte leiren sosialt? 
- Veldig bra, jeg ble positivt overrasket. 
Det ble mer ferie enn jeg hadde regnet 
med. Miljøet var avslappet og det var en 
god stemning. 
- Hva var den største opplevelsen? 
- Det er ingen enkelthendelse som skiller 
seg ut. Den største opplevelsen var at det 
var så OK å være ·på leir; helheten var så 
bra. 
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nismen vært lite sannsynlig fordi ram
mene har vært for trange. 
- Nå må kommunismen erobre verden -
hvis ikke vil den gå under. Kapitalismen 
omdanner arbeiderens tjenester til øde
leggende krefter som bryter ned natu
ren, inkludert menneskene selv. 
Valen tok utgangspunkt i hvilket sam
funn vi sloss for i dag,- og i morgen, og 
definerte kommunisme som et samvirke 
mellom frie individer over hele jorda. 
Han mente at vi nå sannsynligvis har det 
mest passende historiske tidspunktet 
noensinne for å trekke frem Marx. 
- I vår tid har kapitalismen blitt et uni
verselt system,- alt og alle er underord
net dens logikk. Og kapitalismen legger 
selv rammene for sin egen oppheving. 
- Sosialismens prosjekt vil bli å mobili
sere folks raseri, og skape grunnlag for 
en revolusjon. Vi må bli jordmødre for 
det nye samfunnet, sa han. 

Kjønnsstaten 
Kvinneperspektivet ble bl.a. ivaretatt av 
Kjersti Ericsson. Hun satte spørsmål 
ved om staten ikke bare er en "klasses
tat"; et redskap for den klassen som har 
makta i samfunnet, men også en 
"kjønnsstat"; et redskap til å oppretthol
de menns dominans over kvinner. 

Kirsten Elhaug Wik 
Helseansvarlig på leir 

Sommerleir 

- Kvinners økonomiske uavhengighet 
har aldri vært en sentral målsetting for 
statens velferdspolitikk. F.eks ble debat
ten om bedre kår for enslige kvinner 
først reist da samfunnet så det ønskelig 
at mødrene beholdt ungene sine sjøl, i 
stedet for å plassere dem på anstalter. 
- Fremdeles blir kvinners økonomiske 
situasjon vurdert ut fra hvilket forhold 
hun har til en mann. En enslig mor mis
ter f. eks den ekstra barnetrygden der
som hun flytter sammen med en mann, 
selv om han ikke er barnefaren. 

Utfyller hverandre 
Kvinnevinklinga ble fulgt opp av Jorun 
Gulbrandsen fantastisk morsomme 
"one - woman show" om sosiobiologi. 
- Sosiobiologien baserer seg på at ulik
hetene mellom kjønnene er medfødt, og 
konkluderer med at det er helt unyttig å 
forsøke å endre kjønnsrollemønsteret 
og kjønnsbestemt arbeidsdeling i sam
funnet. 
- Bøker som "Hjernen den store for
skjellen mellom menn og kvinner" har 
fått mange til å trekke et lettelsens sukk. 
Nå slipper en å vri og vende på hvorfor 
ting har blitt som de har blitt, i stedet 
kan vi trøste oss med at "vi er ulike og 
utfyller hverandre." 

Er du forn~d med det politiske innholdet? 
- Ja, spesielt seminardelen, som postmo
dernismen og sosiobiologien. Jeg er ikke 
så politisk skolert så Valen ble litt høyttra
vende for meg, men jeg tror det er viktig 
med teori. Leiren er en unik mulighet til å 
skolere seg, 
- Hvordan fungerte leiren sosialt? 
- Den fungerte flott. Det sosiale var noe 
av motivasjonen for å dra. Dessuten er 
jeg kjempefornøyd med det ansvaret ung
dommen tok for pionerene. Det gjorde at 
jeg kunne konsentrere meg om det poli
tiske og det sosiale. 
- Hva var den største opplevelsen? 
- A bli skremt på nattløpet. Jeg fikk nem-
lig lov til å bli skremt på ordentlig. 

- Så fint, sa Jorun Gulbrandsen - for det 
kjønnet som har mest makt, mest fritid 
og tjener mest penger. 

Litegrann trist 
Leiren hadde politiske foredrag, debat
ter, seminarer og ferie på programmet. 
D et slo ikke akkurat uheldig ut på stem
ningen at sola skinte fra en blå himmel, 
at temperaturen steg til uante høyder, og 
at myggen var i mindretall. 
Parallelt med voksenleiren arrangerte 
Rød Ungdom pionerleir for barna. Inni
mellom bading, synging og T-skjortema
ling fikk også de minste sin dose av poli
tikk. Bl.a. tok palestinske Hazem Kas
sabseg tid til å snakke med de yngste. 
- Han fortalte hvordan det var å leve i 
Palestina. Det var litegrann trist, men 
noen ganger nokså morsomt også, og så 
lærte han oss mange danser, sa et av de 
yngste barna. 
Flere av ungene gleder seg til å begynne 
å brevveksle med palestinske barn. 

Rå kamprop 
Voksenleiren og pionerleiren hadde no
en felles arrangementer, bl.a. var fotball
turneringen mellom de voksne og pio
nerene svært populær. Det har sjelden 
runget råere kamprop utover Østerøya. 

Vilde Darvik 
Liten på leir -

11 

Nattløpet var en annen felles aktivitet. 
Da sto de voksne oppstilt med lykter ute 
i skogen mens de små gikk nølende fra 
lyspunkt til lyspunkt gjennom en mørk 
skog. 
- Tenk hvis heksa kommer fram, sa en li
ten en med skrekkslagen fryd da han 
passerte en post. Noen og enhver var 
stolte etter å ha gjennomført løpet. 
En av de siste dagene arrangerte pione
rene "Voksenprøven", som besto av 
mer eller mindre ondskapsfulle oppga
ver for de voksne. Alt etter hvor godt en 
bestod testene måtte det betales et straf
febeløp, og på den måten samlet ungene 
inn ca. 2000 kroner til palestinske barn. 

Treffe nye folk 
Sommerleiren er en fin sjanse til å treffe 
nye folk, bygge nettverk og få i stand en 
sammenhengende diskusjon om reelle 
spørsmål. Med 120 deltagere var den 
større enn den har vært på mange år og 
det burde love godt for valgkampen. 
Som Aslak Sira Myhre sa innledningsvis; 
- Nå skal vi ut å treffe folk, propagande
re for sosialismen og bygge organisasjo
nen vår. 

Tekst & foto: Else Merete Thyness 

- Lærte du mye på leiren? 
- Ja, jeg lærte å padle, og jeg lærte masse 
sanger. Den fineste het Beila Ciao. Og så 
lærte jeg litt om gasskraftverk, men det 
husker jeg ikke noe av. 
- Var det OK å treffe mange ,rye folk? 
- Ja, det var morsomt å tilhøre en gruppe 
av barn for da ble jeg kjent med mange på 
en gang. Og pionerlederne var snille og 
kjempeflinke til å finne på ting å gjøre. 
- Hva var det morsomste du opplevde? 
- Det var å padle ut til andre øyer for å ba-
de, og så var det ganske spennende når vi 
dro ut på en øy og overnattet. Jeg har-aldri 
ligget ute i naturen uten telt før. Også natt
løpet; det var deilig skummelt å stå opp 
midt på natten og gå alene i skogen med 
masse voksne som viste hvilken vei vi skul
le gå bare ved å blinke med lommelykter. 
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- Erling Folkvord er den eneste som 
foreslo økning av minstepensjonen i 
løpet av stortingsperioden. Det forsla
get ble nedstemt. Nå rett før valget 
lokker de andre partiene med det 
samme forslaget, men da kan det bare 
være valgflesk, sier 67 år gamle Con
nie Bygdnes. 

Connie er en aktiv pensjonist. Alderen er 
ingen sperre for å interessere seg for bl.a. 
politikk. - Som ung diskuterte jeg en gang 
med en ekspeditør i en butikk, som job
bet sammen med en kvinne. Selv om de 
utførte samme arbeidet, fikk han mye 
høyere lønn enn henne. Da jeg spurte om 
det var rettferdig, svarte han: "Ja, det sy
nes jeg. Hun har jo skjørt så jeg må gå 
opp i de øverste hyllene for å hente ned 
varer." 
- I dag har de fleste kvinner bukser, men 
den samme forskjellen står allikevel ved. 
Det er på tide at kvinner får lik lønn for 
likt arbeid, sier Connie. 

Min tjener hadde seg en tjener 
Connie vokste opp i en søskenflokk med 
fem brødre og to søstre. - Vi jentene måt
te oppvarte guttene. Vi skulle lære å bli 
tjenestevillige, for det var kvinnens opp
gave i livet, forteller hun. 
Familien oppbevarte klær på loftet og jen
tene ble ofte bedt om å hente ned et av 
plaggene. - Søsteren min var mørkredd og 
en kveld boren min hadde forlangt at hun 
skulle gå opp og hente en dress, spurte hun 
forsiktig; "Kan du ikke gjøre det sjøl?" 
- Broren min ble så forskrekket at han sa 
til min mor: "Hører du hva hun sier, 
mor?" D a sa mor at hun øyeblikkelig måt
te springe opp etter dressen. 
D et hendte Connie spurte en av brødrene 
om en tjeneste. Hun syntes hun hadde 
rett til det så ofte som hun selv ble bedt. -
Og hvis min mor hørte det da sa hun: 
"Min tjener hadde seg en tjener, og han 
het gjør det sjøl." 
Selv om Connie bare var ei lita jente rea
gerte hun allerede da på at dette var urett
ferdig. 
- Så du vokste ikke opp så tjenestevillig 
som din mor ønsket det? 
- Nei, jeg har alltid vært en opprører, sva
rer hun. 

Få meg ut 
Som voksen giftet Connie seg med en Ar
beiderpartimann, og hun var medlem av 
partiet en kort stund. Connie og mannen 
bodde i en liten bygd i Lofoten. En dag 

kom mannen hennes hjem og fortalte at 
alle mannfolka hadde meldt inn konene 
sine i partiet for å få nok medlemmer til å 
danne et partilag. 
- Du må øyeblikkelig få meg ut igjen, sa 
jeg da. Dagen etter meldte jeg meg inn i 
SF for å være sikker på at det ikke skulle 
skje om igjen. 
Men hun innrømmer at hun har nedlagt 
mange timers arbeid for Arbeiderpartiet. 
Både hun og mannen jobbet full tid som 
lærere allikevel forlangte han at maten 
skulle stå på bordet når han kom hjem fra 
jobben, så han kunne komme raskt nok 
på møtene. 
- Og han hadde blitt rent forskrekket hvis 
han ikke hadde funnet rent tøy i skapene. 
Så sier hun at det var ikke det at hun ikke 
likte husarbeid. 
- Det var bare så mye annet jeg også had
de lyst til gjøre. 

Da får mannen så lite 
Connie er opptatt av at folk må begynne å 
sparke fra seg. I Bergen er hun bl.a. en av 
ildsjelene i SINTE-bevegelsen. 
- En venninne av meg skrev rundt og 
samlet folk som hadde hatt "sinte" inn
legg i Bergens-avisene. Vi fikk med oss 
mange folk fra forskjellige organisasjoner 
og miljøer. D et vi har felles er at vi er sin
te; sinte på helsekøer, på dårlig stell på sy
kehusene, på nedskjæringer for alenemø
dre og de eldres vilkår. 
En sosionom i SINTE-bevegelsen var 
opptatt av at mange skilte kvinner blir sit
tende som minstepensjonister mens men
nene har en stor pensjon å leve av. Sosio
nomen skrev til Sosial- og helsedeparte
mentet og foreslo at pensjonspoengene 
kunne bli delt mellom mannen og kvin
nen, når disse tross alt har slitt og arbeidet 
sammen for å bygge dem opp. 
- Hun fikk direkte svar fra sosialminister 
Hill Marta Solberg: "Vi kan ikke gi 50% 
av pensjonspoengene til hver for da vil 
mannen få så lite." 
- D et er utrolig at en minister kan skrive 
under på noe så dumt, og det viser at vi 
kvinner fremdeles har et stykke igjen å gå. 

Rikfolk slipper unna 
Radikale Connie er ikke lengre medlem i 
SV,meniRV. 
- Du er selvfølgelig ikke i tvil om at Norge 
trenger et revolusjonært parti? 
- Nei, det er jeg ikke. Vi lever jo ikke i et 
demokrati. Vi har f. eks. aldri valgt disse 
stortingsrepresentantene til å legge ned 
alle postkontorene. 
- Og du mener at vi trenger en revolusjon 

r-------------------------------------------------------------------

4 år på Stortinget 
Ja takk, send meg_ stk av «Livet bak 
murene» til kr 40,- +portotil: 

Navn: 
Adr.: 
Postnr.: ----- Sted:------

Boken kan også bestilles over telefon 22 98 90 50, 

faks 22 98 90 55 eller e-post: rv@sn.no 

Erling Folkvord har 
kommet med ny bok. 

Les hva Norges 
eneste revolusjonære 
stortingspolitiker har 

gjort, oppnådd og 
iakttatt i løpet av de 

siste fire årene på 
Tinget. 

L-------------------------------------------------------- - - - - - ----- -

Folk må begynne å sparke fra seg, sier Connie Bygdnes. 

for å få et demokratisk samfunn? 
- Vi vet jo at de som sitter med makta ikke 
slipper den uten kamp. Det så vi f.eks i 
Chile. 
Så legger hun til at revolusjon faktisk ikke 
betyr blod og krig. - En revolusjon er en 
omveltning. 
Og en omveltning trenger vi i dagens 
samfunn. 
- Se bare på skatten. Rikfolk slipper lett 
unna, mens fattigfolk må betale. Folkvord 
skriver i den siste boka si at alminnelige 
lønnsmottakere blir trukket 300-400 kro-

ner hvis de tjener tusen kroner ekstra, 
mens en person med virkelig høy inntekt 
kan slippe helt unna skatt på den samme 
tusenlappen. Det er på tide at vi tar et 
oppgjør med urettferdighetene i samfun
net. Det håper jeg at flere folk tenker på 
når de går for å avgi stemmen sin ved 
stortingsvalget, sier Connie Bygdnes på 
67 år. 

Tekst & foto: Else Merete Thyness 

r----- -------------------, 
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Ja,jeg vil gjerne bli med i nettverket for Il fil informasjon om faglige I 
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i 
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Kan distrikta vera "ein bremsekloss 
på kapitalismen"? Kva må til for å 
sikra busettinga i distrikta? Er det 
mogleg å sameina kampen for land
bruk og fiske med den kampen loka
le aktivistar i dag fører mot nedleg
ging av telefonkioskar, postkontor, 
nærbutikkar og skolar? 

Det var nokre av mange spørsmål som 
vart diskutert 

Fjell-leir 

• 
r1 

som er interesserte. 
Fjell-leiren har funne ei form som gir 
godt rom for både turliv og politikk. 
Plasseringa av leiren i år - i ei vakker se
tergrend i Raudsjødalen i Nord-Østerda
len - ga eit godt utgangspunkt for både 
korte og lengre turar. Etter frukost var 
det sett av eit par timar til innleiing og 
diskusjon, så var det tid til å gå på tur, og 
på ettermiddagen kunne leirdeltakarane 
gå til ferdig dekka middagsbord, takka 
vera eit framifrå samarbeid med eigarane 

både våt og kald, og at vegen til Kristia
nia for å selja sveitserosten frå Nord-Øs
terdalen vart i lengste laget, får så vera. 
Meieriet er restaurert, og står i dag som 
eit monument over si tids nye tankar - og 
kanskje som ei aldri så lita utfordring for 
dei som i dag prøver å tenkja framtid for 
bygdenoreg? 

Gjenstridig folk 
Grundige innleiingar om ymse sider ved 
distriktspolitikken - frå vilkåra for kyst-

- Fjell-leiren har funne ei form som gir godt rom for både politisk diskusjon og turliv, og neste år blir det ny fjell-leir, seier godt nøgde arrangørar, f.v. 
Kjersti Jacobsen, Solveig Aamdal og Rigmor T ollan. 

på AKP sin fjell-leir i Raudsjødalen 20.-
26.juli. 
Vel tjue deltakarar var innom leiren, in
kludert Alice Raymondo frå Filipinane 
og to ungdommar som var med på "Re
volusjonær bondesommar" i Nord-Øs
terdalen. 

Politikk og turliv 
Fjell-leiren er på ingen måte hemmeleg, 
men ikkje alle veit at den har utvikla seg 
til å bli eit viktig forum for diskusjon 
kring tema som landbruk, distriktspoli
tikk, miljø og kultur. Eldsjelene som sør
gar for at blir fjell-leir kvart år er først og 
fremst Kjersti Jacobsen og Rigmor Tol
lan frå landbrukspolitisk utval i AKP og 
tidlegare AKP-leiar Solveig Aamdal, og 
dei understrekar at leiren er open for alle 

av ei turisthytte som for tida ikkje er i or
dinær drift. - Og enda var det så mykje 
att av dagen at det var rom for både mid
dagskvil og ei kveldsøkt med meir inn
leiing og/ eller diskusjon. 

Andelsmeieri frå 1856 
Kanskje låg det også ein viss inspirasjon 
til den distriktspolitiske debatten i at lei
ren hadde som næraste nabo Nord-Eu
ropas eldste andelsmeieri, reist av fram
tenkte og idealistiske bønder for snart 
halvtanna hundreår sia? Dei måtte ha 
store tankar om både framtida og dis
trikta, dei som i 1856 fekk reist fjøs for 
hundre kyr og eit meieribygg ingen had
de sett maken til på <lesse breiddegrader 
i løpet av nokre forsommarveker. At 
sommaren både i 1856 og året etter vart 

fisket i nord, råderett over land og vatn i 
Sameland, korleis fungerer Statens Næ
rings- og Distriktsutviklingsfond (SND), 
til spørsmål om korleis ein skal sameina 
rovdyrvern og aktiv bruk av utmarka -
gav godt utgangspunkt for diskusjonar 
om kva som skal til for å laga ein disk
triktspolitikk for framtida. 
Eit raskt overblikk over den distriktspo
litiske historia minte oss på at det var det 
gjenstridige folket som bremsa regje
ringa sine sentraliseringsplanar etter 
1945. I London under krigen hadde re
gjeringa utarbeidd sine planar for gjen
reisinga med ei streng sentralisering i 
Finnmark. Dette let seg ikkje gjennom
føra fordi folk flytta tilbake dit dei høyr
de til - utan å spørja om lov. I 1972 vart 
folk gjennom EEC-kampen på nytt 
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medvitne om kva N oreg er verd, noko 
som også la ein dempar på sentralise
ringstakten i 70-åra. 
Kor står vi så når v1 nærmar oss år 
2000? 

"Stor" og "liten" 
distriktspolitikk 
Jan Mønnesland brukte i si innleiing om
grepa "den store" og "den vesle distrikts
politikken". "Den store distriktspolitik
ken" er alt det som følgje~ av allmenne 
politiske vedtak og tiltak, utan at det har 
nokon distriktspolitisk merkelapp, me
dan "den vesle distriktspolitikken" - som 
t.d. SND - i realiteten har langt mindre å 
seia for kva som skjer i distrikta. Ikkje 
berre har SND mindre midlar til bruk i 
distrikta enn tidlegare. Målsettinga for 
SND vart av Stortinget i 1992 sett til å 
vera ". .. å fremme bedrifts- og sam 
funnsøkonomisk lønnsom næringsutvik
ling". Kor blir det av distriktspolitikken 
dersom bedrifts- og samfunnsøkonomi 
ikkje samsvarar? Vil SND i praksis vera 
eit uttrykk for staten som storkapitalist? 
Dei mest avg1erande faktorane fot: bu
settinga i distrikta ser ut til å vera tilgang
en til skole, butikk, post- og teletenester, 
og her er det ulike instansar som tar av
gjerder. T.d. ser det ut til at organiseringa 
av detaljhandelen i mektige kjeder har 
svært mykje å seia for vilkåra for lokal 
butikkdrift, og nye bedriftsøkonomiske 
prinsipp i Posten og Telenor gjer at folk 
som bur litt "avsides" blir bokførte som 
utgiftspostar på ein heilt annan måte enn 
før. 

Distriktsopprør? 
Kva slag distriktsopprør må til for at vi 
skal berga busettinga i distrikta? Kva må 
til for å få brukt den nye teknologien og 
den enorme verdiskapinga i landet til at 
folk både skal få lov til å bli der dei høy
rer til og også ta landet og ressµrsane i 
bruk på ein måte som kan vera forsvar
leg - ikkje berre for oss i dag, men også 
om vi prøvar å bruka det globale per
spektivet og tenkja langt framover? 
Fjell-leiren konkluderte med at dette må 
vera ei utfordring for heile venstresida, 
og langt oppe på ønskelista står eit initia
tiv frå RV for å samla rabulistar og akti
vistar av alle kategoriar for å læra av 
kvarandre og så langt råd er utarbeida 
strategiar for å vinna både små og store 
sigrar i kampen for å forsvara distrikta 
mot kapitalistiske inngrep og overgrep. 
Både stortingsrepresentantar og andre 
aktivistar vil heilt sikkert ha noko å læra 
av gjenstridige sunnmøringar som tjorar 
fast telefonkioskane sine. 
Med dette er bestillinga levert: vi meiner 
det trengst at RV inviterer til ein dis
triktspolitisk konferanse der 
rabulistar/ aktivistar av alle slag er vel
komne! 

Tekst & foto: Magnhild Folkvord 
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n utfordrin til 
mil.øbeve elsen 

Forrige uke vedtok RV et program for 
industri-, miljø- og energipolitikk. RV 
vil gå inn for at det nye Stortinget årlig 
setter av minst 2,5 milliard til forsk
nings- og investeringstiltak for å gjen
nomføre en slik nasjonal ENØK-plan 
de neste 4 årene. Dette skal møte stør
stedelen av behovet for energi i den 
nærmeste fremtid. 

"RVs mål er et samfunnssystem som 
er basert på økologisk forsvarlig forvalt
ning av naturressursene, ivaretar det bio
logiske mangfoldet og sikrer livsgrunnla
get for framtidas generasjoner" (kap.1 i 
RVs prinsipprogram). 

Etter RV sitt syn er det samfunnsøko
nomisk, distriktspolitisk og miljøpolitisk 
fornuftig å videreutvikle den kraftkreven
de industrien i Norge for produksjon av 
energikrevende produkter verden trenger. 

Kraft.krevende industri - en 
viktig del av norsk historie og 
samfunnsutvikling 

l Noi:ge ei: det g)ennom dette åt:hun
dret bygd opp en omfattende elektrokje
misk og elektrometallugisk storindustri 
basert på vårt naturgitte fortrinn vann
krafta. Høye fossefall, rikelig med nedbør 
og isfrie fjorder var grunnlaget for indus
trialiseringen og elektrifiseringen av lan
det. Kraftproduksjonen og den kraftkre
vende industrien har stått for en stor del 
av realinvesteringene og verdiskapingen_ i 
fastlands-Norge. 

En rekke industrisamfunn i distrikts
Norge er basert på vannkrafta. Over 
20.000 er direkte sysselsatt i den kraftkre
vende industrien. 40.000 i tjenesteytende 
og offentlige arbeidsplasser er direkte av
hengig av denne industrien. Over 100.000 
mennesker i Norge har sin framtid knyt
tet til den kraftkrevende industrien. 

Sats på vannkraft - grunn~il
laren for den kraftkrevende in
dustrien! 

Etter RV sitt syn må dagens og fremti
dig energibehov dekkes ved en samfunns
messig satsing på fornybare energikilder. 
Den kraftkrevende industrien forbruker 
idag vel 30 TWh (milliarder kilowatt-ti
mer). Dette er ca. 1 / 4 av norsk vannkraft
produksjon. Forbruket har vært nokså 
konstant de siste 20 åra, til tross for mer 
enn en dobling av produksjonen. Dersom 
disse industribedriftene legger fram for
nuftige investeringsplaner som krever 
mer kraft, bør de få det til langsiktige og 
rimelige priskontrakter. Forutsetningen 
bør være at de samtidig legger fram en to
talplan for ENØK-satsing i bedriften, der 
energisparing som kan frigis går inn som 
en del av krafttilskuddet. Forutsetningen 
bør også være at krafta i størst mulig grad 
nyttes til investeringsplaner som gir miljø
vennlige, nye arbeidsplasser. 

RV støtter fullt ut kravet om at bedrif
tene får forlenget konsesjonsperiodene i 
30-50 nye år, eventuelt på ubestemt tid, 
under forutsetning av at kraftkonsesjo-

komme opp i over 100 milliarder i løpet 
av 1997. 

Ikke minst vil dette ha stor betydning 
for å bedre kommunene og fylkeskom
munenes ENØK-satsing. En slik nasjonal 
ENØK-plan vil også gjøre det unødven
dig og meningsløst - ja, rett og slett 
van(n)vittig - å bygge ut nye fossefall og 
vassdrag i uberørte naturområder. Dette 
gjelder bl.a. de øvre delene av Otta-vass- _ 
draget, som kraftselskapet Opplandskraft 
vil bygge ut. Norge har. et internasjonalt 
ansvar når det gjelder vassdragsvern og 
naturvern. 

Sats på andre fornybare ener
gikilderl 

Samtidig går RV inn for at andre for
nybare energiformer blir prioritert: 

- Naturressurser som vind, bølger og 
sol er i motsetning til olje, gass og andre 
fossile energikilder gratis, rene og evigva
rende - og har et stort energipotensiale. 

- Omdanning av biomasse til bioener
gi, varmepumpeanlegg og energiproduk
sjon basert på hydrogen (luft og vann) er 
også fornybare energiformer som Norge 
som enei:giland må satse på å utvikle i til
legg til vannkraft/ energiøkonomisering. 

I motmeldingen til St.meld. nr. 38 
"Omgasskraftverk i Norge" som Klima
alliansen har gitt ut, fins det en utførlig 
dokumentasjon av at det både miljømes
sig og sysselsettingsmessig er mye å hente 
på dette området. 

RV vil redusere uttaket av olje- og gass fra Nordsjøen 

RV har i forbindelse med statsbud
sjettbehandlingen for 1996 og 1997 fore
slått å øke drastisk forskning på fornybare 
energikilder. I kommende 4-årsperiode vil 
vi på Stortinget foreslå minst tilsvarende 
årlig beløp (2,5 milliarder) til forskning og 
investeringer på dette området som til 
ENØK-satsing. 

nen benyttes til lokal industriproduksjon. 
Dette kravet bør alle partier ta stilling til 
før stortingsvalget. 

En slik strategi bør også etter RV sitt 
syn bygge videre på det gode samarbeidet 
som er utviklet mellom fagbevegelsen og 
ulike miljøorganisasjoner gjennom kon
krete lokale prosjekter. Kampen for et 
bedre miljø og for arbeidsplassene er et
ter vårt syn to sider av samme sak. 

Sats på en nasjonal ENØK
plan! 

Norge bør utvikle videre den vann
kraftteknologien som har gjort Norge til 
verdens fremste elektrisitetsland. Moder
nisering og opprustning av eksisterende 
kraftverk og regulerte kraftanlegg, kom
binert med opprustning av linjenettet vil 
kunne gi både en stor sysselsettings- og 
energigevinst. En storstilt energiøkono
miserings-plan (ENØK-) på alle områder 
i samfunnet (i industrien og andre næ
ringer, i offentlige bygg og anlegg og pri
vat husholdning) vil også kunne frigjøre 
kraft til bl.a. ny industri. Ifølge Norges 
Vassdrags- og energiverk (NVE) er det 
her et potensiale på 151Wh (dvs. nesten 
tre ganger de planlagte gasskraftverkene 

på Kollsnes og Kårstø). 
RV vil gå inn for at det nye Stortinget 

årlig setter av minst 2,5 milliard til forsk
nings- og investeringstiltak for å gjen
nomføre en slik nasjonal ENØK-plan de 
neste 4 årene. Disse midlene kan tas fra 
det statlige petroleumsfondet, som vil 

EØS-avtalen - et hinder for 
politisk styring av energisekto
ren 

En slik alternativ energi- og industri
politikk er vanskelig å gjennomføre i et 
markedsliberalistisk system, der EØS-av
talen står sentralt. Etter at den nye energi-

En framtidsrettet industripolitikk må bygge på: 
o vannkraft og andre fornybare, miljøvennlige energikilder - ikke gasskraftverk. 
o et helhetlig energispareprogram i bedriftene og lokalsamfunna rundt. 
o strenge krav til miljøvennlige produksjonsmetoder og minimale utslipp til luft, 

jord og vann. ., 
o storsatsing på resirkulering eller samfunnsmessig bruk av spillvarme og spillvann. 
o resirkulering av avfallsstoffer i produksjonen eller gjenvinning i form av nye 

industriprodukter. 
o forskning, utvikling og investeringer for å øke videreforedlingsg.raden i Norge. 
o ytterligere faglig kompetanseheving av ansatte på alle nivå, der økologisk 

helhetstenkning, ENØK-kunnskap og kvalitetskunnskap blir integrert. 
o et skattesystem som oppmuntret til investeringer i arbeidsplasser og 

miljøinvesteringer lokalt framfor aksjeutbytte til eierne. 
o en kraftpolitikk som ser på vannkrafta og andre energikilder som en lokal og 

samfunnsmessig ressurs -ikke en som et spekulasjonsobjekt og en vare på et fritt 
energimarked. 

O en konsesjonspolitikk som øremerker langsiktige industrikraftavtaler til lokal 
industriproduksjon og utvikling av nye arbeidsplasser. 
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loven ble vedtatt enstemmig i Stortinget i 
1990 og EØS-avtalen ble trumfet igjen
nom i Stortinget i 1992 og 1993, har 
norsk kraft- og konsesjonspolitikk gjen
nomgått en markedsliberalistisk revolu
sjon. Et fritt energimarked er under ut
vikling - og politisk samfunnsmessig sty
ring er under avvikling. 

RV går inn for at EØS-avtalen sies 
opp og erstattes av en frihandelsavtale. 
Den kraftkrevende industrien må sikres 
nok rimelig kraft basert på politiske prio
riteringer og konsesjonsvilkår. Det nye 
Stortinget må legge ned veto mot EU-di
rektiv på energiområdet som ytterligere 
undergraver nasjonal handlefrihet på 
energiområdet. 

Nei til fri krafteksport 
Både Arbeiderpartiregjeringen, Stats

kraft og andre store kraftprodusenter sat
ser på at Norge skal bli en storeksportør 
av norsk kraft gjennom langtidskontrak
ter med energigiganter i EU. Etter RV sitt 
syn er dette med på å undergrave industri
arbeidsplassene i den kraftkrevende in
dristrien. Fagbevegelsen bør p å utfordre 
S.tatki:ah sin \uattekspoi:tstt:ategi istedet 
for å akseptere den. RV vil i det nye Stor
tinget ta initiativ til at disse krafteksport
avtalene sies opp og at det nye Stortinget 
vedtar en nasjonal plan for bruken av og 
utviklingen av vannkrafta og andre ener
gikilder i Norge, basert på en helhetlig 
økologisk og samfunnsøkonomisk analy
se. 

Forøvrig mener RV at det er ingenting 
som tyder på at norsk vannkrafteksport -
eller for den del gasskrafteksport - vil er
statte eksisterende og nye kullkraftverk 
eller atomkraftverk. 

I et fritt nordisk og etterhvert euro
peisk energimarked vil norsk krafteksport 
først og fremst skyve ut i tid investeringer 
i fornybare energikilder i disse landene. 

Gasskraftverk P-å Kollsnes og 
Kårstø - to miljøfiendtlige pro
sjekter 

Bygging av gasskraftverk i Norge for å 
dekke den kraftintensive industriens ener
gibehov er etter RV sitt syn et feilaktig 
svar på et reelt problem. Det er AP-regje
ringa og stortingsflertallet - ikke miljøbe
vegelsen - som de siste årene har skapt 

Et program som kan forene miljø- og 
fagbevegelsen, sier leder i RV Aslak Sira Myhre. 

FOTO: MERETE ROSENBERG 

Aktuelt 15 

- Et sosialistisk industri-, energi- og 
miljøalternativ for Norge 
- Ja til kraftkrevende industri basert 
på fornybar energi 

" 

~, * 
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. RV vil ikke bygge ut nye vassdrag, men modernisere de eksisterende. Her er det gamle kontrollrommet i Tyssedal i 
Hardanger. 

bare energikilder 
både sikre mer 
enn nok energi til 
den kraftkrevende 
industrien ( også i 
tørrår) og utvikle 
en fornybar ener
gibase som kan 
brukes til eksport 
på områder der 
dette gjennom bi
laterale og interna
sjonale avtaler di
rekte erstatter 
kull- og atom
kraftverk. En slik 
allsidig satsing på 
alternative forny
bare energiformer 
vil også kunne bli 
et viktig interna
sjonalt bidrag til 
reduserte klima
gasser gjennom 
eksport av tekno
logi og kompetan
se for å bygge opp 
fornyb are energi
baser i andre deler 
av verden. Norge 

usikkerhet og utrygghet når det gjelder 
framtida for den kraftkrevende industri
en. 

Dessuten har Norge i 1989 vedtatt å 
stabilisere sine utslipp av CO2 på 1990 in
nen år 2000. 

På Rio-toppmøtet i 1992 skrev Norge 
under en erklæring som forpliktet Norge 
til å stabilisere utslippene av CO2 på 
1990-nivå innen år 2000. AP-regjeringen, 
med støtte fra Høyre og FrP, fører en po
litikk som ser ut til å øke de norske CO2-
utslippene med nesten 20% fra 1989 til år 
2000. 

Bygging av de planlagte gasskraftver
kene på Kollsnes og Kårstø vil alene øke 
utslippene med ytterligere 6 % . For å få 
gjennomslag på APs landsmøte, i Stor
tinget og i FN, satte regjeringa som forut
setning for bygging av gasskraftverk i 
Norge at denne krafta skulle eksporteres 
for å erstatte kullkraftverk - en forutset
ning som ikke er innfridd . 

Gasskraftpartiene - Arbeiderpartiet, 
Høyre og Fremskrittspartiet - er på full
stendig kollisjonskur"s med arbeidet for å 
få til en internasjonal forpliktende klima
avtale ved FN-konferansen i Kyoto i Ja
pan mot slutten av dette året. 

Den enorme olje- og gassutvinninga, 
som på noen tiår tømmer ressurser det 
har tatt naturen millioner av år å skape, er 
et klart eksempel på kapitalismens rov
drift . Om 50-100 år vil våre 

Etterkommere vite uendelig mye mer 
enn oss hvordan disse enestående råstof
fene kan utnyttes til menneskehetens bes
te. Da vil de - med rette - komme med 
harde anklager mot vår generasjon fordi 
vi ødela og sløste dem bort på finanse
ventyr, samtidig som vi skapte store mil
jøproblemer for våre etterkommere. 

Ja til et globalt miljø- og 
energiansvar 

I sum vil en nasjonal satsing på forny-

FOTO: TROND MYKLEBUST vil derved kunne 
bli en internasjonal 

drivkraft for en mer miljøvennlig energi
politikk istedet for en konservativ kraft. 

A videreutvikle den kraftkrevende in
dustrien i Norge basert på ren energi og 
strenge miljøkrav vil også være et viktig 
internasjonalt miljøbidrag. Det er dårlig 
miljøpolitikk å flytte den kraftkrevende 
industrien i Norge til andre land med for
urensende energiformer, få eller ingen 
miljøkrav og en svak eller ingen fagbeve
gelse. AP-ledelsen viser mer og mer soli
daritet med EU-toppene og internasjonal 
stork~pital - mot miljøet og framtidige ge
nerasioner. 

RV vil utvikle våre naturgitte og men
neskelige fortrinn i Norge kombinert 
med å vise internasjonal solidaritet med 
både miljøbevegelsen og fagbevegelsen i 
andre land. Dette er å ta globalt miljøan-
svar. 

Vedtatt av arbeidsutvalget 6. august 199 7 

Dr istig energiprogram fra RV 
- Med dette programmet utfordrer RV 
både fagbevegelsen, miljøbevegelsen og 
de andre partiene, sier Sira Myhre. -
Mange tillitsvalgte i fagbevegelsen har 
støtta Arbeiderpartiets kamp for gass
kraftverk av redsel for arbeidsplassene. 
Miljøbevegelsen har ikke tatt denne fryk
ten for arbeidsplassene på alvor. Ingen av 
de andre partiene har lagt fram et helhet-

lig program for å sikre arbeidsplasser i 
den kraftkrevende industrien. Arbeider
partiet hopper fra i det ene øyeblikket å 
mene at gasskraftverk skal produsere for 
eksport til i det andre øyeblikket å mene 
at gasskraftverkene skal sikre arbeidsplas
sene i kraftkrevende industri. RVs energi
politiske program i varetar både miljø
hensyn og hensynet til arbeidsplassene, 

sier Sira Myhre. 
Det er gjennom «tvungen» ENØK-sat
sing og satsing på alternative fornybare 
energiressurser som varmepumper, bioe
nergi og hydrogenbasert energiproduk
sjon. at det er mulig å dekke industriens 
kraftbehov gi framtida. 

T orgny Hasås 
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RV krev at dei rike 
skal begynne å betale 
Noreg er rikare enn nokon gong. Milli
ardane fossar inn frå Nordsjøen og ei
garane jublar over utbyttefesten på 
børsen. Men kvar dag ser vi at desse 
pengane ikkje kjem folk flest til gode, 
tvert imot; situasjonen blir stort sett 
verre og verre for skuleungar, åleine
mødrer, eldre og sjuke. Arbeidsfolk blir 
kvart år gjennom solidaritetsalternati
vet pressa til moderasjon, medan Røk
ke og rikingane tenar milliradar. 

Det må ikkje vere sånn, men så lenge inter
essane til pengemakta blir sett i høgsete, så 
lenge politikarane med AP i spissen seier 
at det er greit at profitten står over arbeid 
for alle, miljø og velferd, så vert det slik. 
Den politikken som AP-regjeringa fører er 
ein politikk som rammar dei mange, og 
legg tilhøva til rette for dei få. Gjennom ol
jefondet blir Noreg tappa for ressursar, og 
gjennom skattepolitikken får dei rikaste 
sitt. 
Pengane staten tener blir ikkje brukt på 
folk i Noreg, istaden går dei til å byggje ol
jefondet. I dag står det omlag 50 milliardar 
kroner på fondet, for framtida ynskjerJens 
Stoltenberg og AP at oljefondet skal verta 
på heile 3000 milliardar kroner. Desse 
pengane skal brukast til å kjøpa aksjar i 
Shell, Coca Cola og andre store multina
sjonale selskap. 
For å sikra framtidas velferd trengs ei sat
sing på utdanning, miljø og infrastruktur. 
AP står for det motsette: Oljeformuen 
pumpast opp ein gong for alle i rekordfart, 
matjord blir lagt brakk, velferdsstaten blir 
rasert og skuleungar går for lut og kaldt 
va~. Dette er sviket mot framtidige gene
rasionar. 

Sats på velferd 
RV vil at de ressursane vi rår over skal nyt
tas til beste for folk i Noreg, og med om
syn til miljøet. RV går difor inn for ein 
kraftig reduksjon i oljeutvinningstempoet. 
Vi vil ikkje at framtidas velferd skal basera 
seg på penger vitener på Coca Cola si ut
nytting av arbeidsfolk og miljøet i den tre
dje verda. Vi vil i staden bruka pengane til 
å byggja ut velferdstaten og fastlandsnorge 
sin verdiproduksjon. 

Skattesystemet er idag slik at ein i røynda 
tek frå dei som har minst og gjev til dei 
som har mest. Røkke og dei andre rikfolka 
har store fordelar og hol i skattelova. Mel
lom anna er aksjeutbytte skattefritt og for
mueskatten innretta på eit vis som gjer at 
ein kan skjule pengane sine i hus og eige
dom. 
Resultatet er at dei som lever av 
andres arbeid, og tener millionar, 
mest ikkje treng å betala skatt i det 
heile, medan arbeidsfolk betaler 
opp imot halve løna i skatt. Ein av 
Noregs rikaste menn, Christian 
Sveaas betalte i 1996 ikkje ei krone 
i skatt. Denne skattepolitikken er 
det det såkalla Arbeidarpartiet står 
for. Fleire av dei beste ordningane 
for kapitalistane vart innførte med 
AP sin skattereform i 1992. RV vil 
ha ein skattepoltikk som tek like 
mykje skatt frå dei som lever av 
aksjer og kapital som ein tek av ar
beidsfolk si inntekt. 
Det er ingen tvil om at det finst 
ein masse pengar, og at vi kan vel
gja kva dei skal brukast til. NHO 
og regjeringa ynskjer å halda løne
ne nede, tvinga fram privatisering 
og bruka oljemilliardane til å gjere 
seg sjølv rikare på arbeidsfolk i 
heile verda sin kostnad. Vi vil bru
ka pengane til å sikre at folk i No
reg får eit best mogleg velferdstil
bod, til gratis barnehage, sjukehus 
og sjukeheim, og til å sikra miljøet si bæ
revne i framtida. Dagens politikarar og ik
kje minst pengefolka vil ikkje godta dette. 
Vi har stillt krav på Stortinget om auka 
innsats for eldre, meir pengar til kommu
nane og eit miljøvennleg oljeutvinnings
tempo. 

Ein human innvandrings- og 
flyktningepolitikk 
RV vil kjempa mot all slags rasisme. Rasis
men seier at nokre menneske på grunn av 
hudfargen sin har mindre verdi enn andre. 
Samstundes splittar rasismen oss som må 
stå saman mot åtak frå NHO, regjeringa 
og eigarane. Rasismen peikar ut Ali og Ah
med som syndebukk både for arbeidsløyse 
og helsekø, på same måte som jødane var 
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syndebukk under krisa på 30-talet. Dei 
partia som er mest imot innvandring, er 
også dei partia som klarast tek stilling for 
rikfolk og mot arbeidsfolk sine rettar. Når 
"dei framandkulturelle" får skulda for ar
beidsløysa og ungdomskriminalitet kan 
Røkke og venene hans vera sikre på at dei 

får sitje i fred med makta i enno mange år. 
D et er berre overklassen som tenar på ra
sismen og at Noreg førar ein politikk for 
stengde grenser. 
I 1975 innførde Noreg innvandringstopp. 
Sidan den gongen har det vore nesten 
umogleg for andre enn kvite europeiske el
ler amerikanske innvandrarar å koma til 
Noreg. I 1996 fekk 6 menneske asyl i No
reg. Denne politikken er rasistisk, nett som 
måten innvandrarar utanfrå Europa blir 
behandla i Noreg. Norsk politi, saman 
med UD og politikarane kriminaliserer 
flyktningar, slik vi har opplevd i Gholam
saka og i mange andresaker. 
RVs framlegg til ny innvandringslov vil gje 
innvandrarar frå Afrika, Asia, Latin-Ame
rika og Aust-Europa like vilkår som vest
europerarar og amerikanarar. Vi gjev folk 
som flyktar frå krig og undertrykking ein 
rett til å få opphald i Noreg, og einrett til å 
bli behandla som menneske. RV ynskjer 
ein innvandringspolitikk som er basert på 
solidaritet med folk i den tredje verda, og 
ikkje med dei rike industrileiarane og dikta
torane. 

Nei til EØS og Schengenavtalen 
Den Europeiske Unionen er eit prosjekt 
laga av og for dei aller rikaste i Europa. 
Det same gjeld alt som fylgjer med EU: 
EØS, Schengen, pengeunionen osb. EU
sjefane byggjer opp ein superstat på eit 
lovverk som er til for å sikra storkapitalen 
størst mogleg vekst. Dette fører til kraftige 
åtak på det meste folk flest har stridd for. 
Velferd blir rasert, tariffavtaler undergrav
de, småbønder blir sentralisert vekk, miljø-

krav blir fjerna. Alt slikt er å reikna som 
hinder for kapitalen, og skal difor vekk. 
Etter folkets Nei i 1994 har regjeringa og 
Ja-sida til fulle vist at dei ikkje er demokra
tar. Dei seier rett ut at dei vil knyta oss tet
tast mogleg til EU, dvs undergrava folke
røystingane frå '72 og '94 mest mogleg. 

Dette gjer 
dei gjenom 
EØS, 
Schengen, 
q.en utvida 
EØS-avtala, 
assosiert 
medlemskap 
i Vestunio
nen med 
meir. RVyn
skjer at Nei
sida skal 
markera seg 
klårare, <?g 
giera em 
samla innsats 
for å pressa 
EU-spørs
måla inn på 
dagsoi:den. 

RV er for ut
melding av 
EØS, for ut
melding av 
WTO 
(GATT), vi 

seier nei til 
Schengen og meiner Noreg ikkje skal vera 
knytt til Vestunionen. RV er for internasjo
nalt samarbeid mellom likeverdige land, 
men mot alle overnasjonale byggverk der 
dei sterkaste statane dikterer det meste, slik 
som i EU. 

6-timars arbeidsdag 
I 1919 vart 8 timars arbeidsdag innført i 
Noreg, etter hard kamp. Sidan den gongen 
er produktiviteten mangedobla, det same 
er rikdomen til eigarklassen. For arbeids
folk ville det vore eit stort framsteg med 6 
timars arbeidsdag. Men eigarane er ikkje 
interessert i folk sin livskvalitet, dei vil ha 
oss til å arbeida mest mogleg for lågast 
mogleg løn. Difor har normal-arbeidsda
gen berre krympa med 30 minutt på 78 år. 
6 timars arbeidsdag med full løns-kom
pensasjon er eit kvinnekrav. D et er kvinner 
som har den største mangelen på tid, avdi 
det framleis er kvinner som tek hovudan
svaret for heim og ungar. Gjennomsnittleg 
arbeidsdag for kvinner i Noreg er 6 timer. 
Men dette gjer kvinner fattige. Kvinner har 
56 prosent av menns bruttoinntekt, og 
stordelen av dette skillet kjem av at kvin
ner har mindre arbeid, altså deltid. 
6 timarsdagen er eit svar på den "fleksibi
liseringa" som eigarane vil pressa på oss. 
Det er sant at det trengst ein arbeistidsre
form, men NHO sine drøymar om masse 
deltid, usikre kontraktar, tidskonto osb er 
fleksibel arbeidskraft· for eigarane, ikkje 
fleksibel arbeidstid for arbeidsfolk. 
Vi vil forsvara normalarbeidsdagen og 
driva kamp for 6 timars arbeidsdag med · 
full lønskompensasjon! 
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slof·orden 
om leke lass 

i snau uke etter at Røkkes båtrace er 
ver sitter vi forsatt med sjokkskader. 
økkes og Albert Nord engens tanker 

og utsagn i denne teksten er fri fanta
i. Hansen og Klara kjenner ingen av 
ss, men det kan hende de var på 
ådhusbrygga den søndagen Røkke 

ikkleke. 

et var en stille søndag som alle andre 
stille søndager. Folket hadde kastet alle 

emninger og dratt til sjøs i det de hadde 
av seilbåter, robåter og fiskebåter. De 
som ikke hadde båt sto igjen på land. De 
sto på Nesodden, Gressholmen, Aker 
Brygge og Huk. Det var varmt og det var 
såre vel. Det ble varmere og Røkke følte 
seg riktig vel til pass der han hadde okku
pert hele Rådhusplassen til en liten hyg
gestund for seg og sine venner. Kan tross 
alt ikke la folk sitte på bryggekanten når 
de har rævva full av penger, så de har nok 
til å kjøpe seg en ny garderobe hver dag, 
om det er det de vil. Det må jo være sånn 
han tenker, Røkke! 

F or utafor gittergjerdet sto folk som sild i 
tønne og så inn i Paradis. Skille mellom 
folk og. VIP-plassen kunne like gjerne ha 
vært som i gamle Vika. Den gang gjorde 
et høyt gjerde tjenesten som leskjerm for 
de som reiste med tog til og fra Vestba
nen. De fine slapp rett og slett se den av
skyelige bermen som bodde der. Røkke 
hadde satt opp telt inne på VIP-plassen i 
stedet. Der kunne lekekameratene hans 
sitte usjenert å hygge seg. Fint gitt, tenkte 
Røkke der han står sammen med Albert 
Nordengen på brygga. Det er ikke lenge 
før start. - Fin båt. Albert Nordengen står 

Politiet var dessverre i overtall 

og beundrer Røkkes nye fartsvidunder. -
Syns ikke det bråker noe heller jeg. Nes
ten skuffende vil jeg si. Røkke svarer ikke. 

- Han må høre dårli '. Hansen kan ikke la 
være å høre hva som blir sagt der han er 
nede ved brygga hvor han jobba i mange 
år på Akers Mek. - Erke til kjenne igjen. 
Sånn har jo vært lenge, men i dag tar gal
skapen kaka. Sekke ut som det er noen 
normale folk igjen. Hansen lengter tilba
ke til tider da maskiner sto i haller eller 
blei laga for at noen skulle ha nytte av 
dem i arbeidet sitt. To minstepensjoner i 
timen. Er vel ingen som jobber så hardt at 
dem klarer en sånn tariff. Og hvem har 
egentlig gitt Røkke eiendomsretten til lan
det vårt. Båten hans heter "Norway" og 
det er like før "Kongeskipet Norge". 
Hansen rister oppgitt på hue. 
- Deilig med sommer du, skjønt ikke sant. 
Det er Klara som bryter tankerekka til 
Hansen. De to skulle på tur sammen. 
-Nei, se alle de seilbåtene. Klara elsker 
båtlivet. -Der er ei lita snekke. Ikke no' så 
kosli ' som en tøff-tøff båt. Gla' vi har be
stemt oss for å ta ferga til Huk . . Se der er 
Albert Nord engen også . Han må vel ut 
duppe seg i sommervarmen han også. Se 
den fine nye ferga de har laga. "Norway" 
det var jaggu fint navn. Har hørt om de 
lange fergekøene ut til øyene, men visste 
ikke det var så ille. Hele Rådhusplassen er 
full jo. Og der er det satt opp telt så vi kan 
gå inn i skyggen mens vi venter. Jammen 
fint at de utvikler det der med skur på 
holdeplassene. Telt det holder jo i all slags 
vær det. Hansen får slipper ikke til før bå
de han og I<lara blir dytta brutalt tilbake 
da Klara vil ned i båten. 
- Nei og nei så uhøflig den sortkledde fer-

gemannen var. Vi får ikke lov til å gå nær
mere sier han, ikke får vi gå inn i skyggen 
heller. Assen skal vi komme med båten 
da? Og hvorfor har han egen sort båt 
med sort flagg? Sort har vel aldri vært en 
sporveisfarge? Hansen var helt varm. 
Han dro I<lara til side og begynte å for
klare. 

- Hør her Røkke er en rik mann. Han har 
fått lov til å avholde et båtrace her i indre 
Oslofjord med velsignelse av selveste Jus
tisminister Valla. Miljøvernministeren 
gikk i mot avviklingen av racet. Fylkes- · 
mannen i Oslo og Akerhus anbefalte at 
det ikke ble avholdt. Formannskapet i 
Nesodden kommune bestemte seg også 
for å gå i mot racet og som ikke det er nok 
ble det allerede i 1991 vedtatt en lov i Os
lo som forbød motorsport i byens havne
basseng. Alt dette ble satt til side med vel
signelse fra justisminister Valla. På den ti
da som har gått siden fredag har racerkjø
rerne øvd utafor en trase som de skulle ha 
holdt seg innafor. Arrangøren har hatt 
eget vaktmannskap som de har utstyrt 
med sorte raske !:;>åter, sort uniform og 
sort flagg. På fredag skremte de vett av 
folk på fjorden og racerbåten kjørte i om
råder der det er mye bading. Det har de 
ikke fått lov til. Oslo kommune spanderte 
middag på alle deltakerne og deres venner 
i går og nå er det like før dagens konkur
ranse braker løs. Så den badeturen vi har 
avtalt må nok vente. Hansen tok sats før 
han fortsatte. 
- Du hør her når en mann kan bestemme 
så mye at vi ikke får lov å dra på fjorden 
da lurer jeg på om han Røkke ringer til 
onkelen sin i Amerika og sier sånn: 
- Du onkel Sam alle de rike guttene i ut

landet vil komme til Oslo for 
leke med meg. Jeg syns det er 
innmari urettferdig at folk i 
Oslo skal vifte med en lov så 
jeg ikke får lov til leke med 
den fine nye båten min og 
sånn. Også den som heter 
Norway også. Det er nesten 
pinlig å være norsk. Det er jo 
helt teit at jeg hele tiden skal 
tvinges til ta hensyn til an
dre. Loven er bare starten. 
Plutselig er det noen som 
snakker om allemannsrett og 
greier og så formannskapet 
på Nesodden da. Lokalstyre 
hva? Hva med meg da? Jeg er 
så glad for at jeg kom meg til 
USA. Der forsto jeg hvor 
undertrykt jeg hadde vært 
hjemme i Norge. Det er jeg 
heldigvis ikke mer, men det 
er selvfølgelig et problem at 
folk tror de er noe bare de 
har et politisk verv. Se bare 
på miljøvernministeren. Han 
tror han mer verdt enn meg, 
og det til den luselønna. 
Send ham tilbake til industri
en og la ham seile sin egen 
sjø, sier jeg. Jeg har satt Nina 

FoTO,GROBRANDAL til å ringe Valla. Søt dame 

Kjell Inge Røkke 
FOTO:KLASSEKAMPEN 

Valla, får nok satt den fjerten av en miljø
vernminister på plass. Ser deg på fredag 
Sam. Har reservert plass til deg veit du. 

Klara har sitti stum og hørt på alt det 
Hansen veit. Når han først hynner så veit 
så mye. Sjøl har i ikke sett en avis i ferien 
nede i Hellas. Klare skulle til å sp ø rre li.u 
mer da et helvete braker løs. Enhver søn
dagsro ble brutt av en ubeskrivelig dur 
som trengte langt inn i folkesjela på alle 
menn og kvinner i byen innerst i Viken og 
områdene rundt den. Og det var bare en 
båt. Den gjorde en honnørrunde for å 
pløye løypa for uvedkommende. 

Ute på fjorden ble politibåter, vaktbåter 
og høyt beredskapsbåter brukt til å skyve 
folk unna. Det lå tjukt av båter som plut
selig skulle rygge. Det var derfor umulig å 
unngå å komme borti hverandre. 
Ufarlig var det ikke ettersom mange bada 
fra båten. På Nesodden hadde mange 
motstandere av racet samla seg og ved 
runningsbøya innerst i Bunnefjorden lå 
det tre båter som klarte å utsette starten 
med 20 minutter. 
Alle ble til slutt tatt opp av vannet eller 
dratt på slep av politibåtene. Starten kun
ne gå. Nå var det ingen forskjell på rik og 
fattig. De stilte likt i den støyende tannpi
nen som ble offentlig eiendom i over en 
time. 24 menn i 12 båter la ut i Oslo-fjor
den samtidig. Kan man virkelig si "la ut" 
om motorbåter som overdøver alle må
keskrik, tøff-tøffbåter, bølgeskvulp, sam
taler og søndagsro? NRK. meldte at Røk
ke-racet ble avviklet uten problemer. TV-
2 fikk med seg at mannen måtte hoppe 
over bord, men ingen meldte om uro. 
Tvert i mot skulle man tro at det norske 
folk hadde klemt Røkke til sitt bryst og 
utnevnt ham til vår tids helgen. Da glem
te de å se på TV-Norge og de glemte å 
snakke med folk som Hansen og I<lara, 
som måtte nøye seg med å se på galska
pen på utsida av VIP-plassen og VIP-tel
tet. Langt vekk fra VIP-folkas virkelighet 
tenkte de sitt og gikk hjem til sin egen vir
kelighet. Neste søndag skulle de ut på 
grassholmen. D et blir deilig det, tenkte 
Klara. 

Eli Didriksen 
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Imperialisme og 
pornografi 

1984: Jeg satt på et politisk møte, og 
pornografi ble tatt opp som et lite mini
mumspunkt på dagsorden. Og en (mann
lig) kamerat (som framdeles i dag er en in
tellektuell kjendis) utbryter: - Jeg er så lei 
av dette! Skal jeg være mot porno, eller 
skal jeg være mot imperialismen!? Det er 
jo det siste det dreier seg om!? 

Jeg hadde nettopp sett en dokumentar
film av en kvinnelig kanadisk filmskaper -
«Nota love story». I et kort innslag i den
ne filmen uttaler en (kvinnelig) historiker: 

- Andre verdenskrig. I forbindelse med 
okkupasjonen av Polen spredde nazistene 
pornografi i masseomfang i landet, ut fra 
en teori om at dette ville virke splittende, 
og dermed hemme befolkningens evne til 
organisert motstand. 

Jeg har referert denne uttalelsen en rek
ke ganger i innlegg og artikler i åra som 
har gått. 

samme sak: Det dreier seg om forholdet 
mellom mennesker. Det vil si: produk
sjons-forholdene. 
Hva er det vi som 
revolusjonære vil 
forandre her i ver
den? Det er produk
sjons-forholdene, 
det. Forholdet mel- ., 
lom mennesker - det 
erdetpolitikkibunn 
og grunn alltid drei
er seg om. 

Denne innsikten 
er heller ikke spesielt 
ny her i det høye 
nord. Jeg sitter og 
blar i «En bok om 
menn», Pax forlag 
1976, redigert av 
blant annet Haagen 
Ringnes, og jeg site

dement av seksuelle stimuli som vi har 
lært å reagere på, det vil si kvinnekrop-

om hverandre og bruke disse til å opp
rettholde skillet mellom oss. Det blir van
skeligere for oss å oppdage at begge par
ter er utbyttet, og at vi har likheter som 
forener». Side 78 - 79, min utheving) 

Kapitalen har altså en dobbelt interesse 
av å understreke kjønnsforskjellen, til å 
gjøre svelget mellom mannen og kvinnen 
større. For det første: Forretningene 
blomstrer, varene går unna som varmt 
hvetebrød. For det andre: Befolkningens 
evne til aktiv motstand mot systemet 
svekkes i prosessen. En perfekt kombina
sjon. For kapitalen. En selvforsterkende 
spiral. 

Og så begynner det, på et nytt nivå: 
Seksualbrudd-utvalget. 

«Kjendiser» i Dagbladet (24/7) «Vil ikke 
ha sladdem>. «KJENDIS-JA TIL TV~ 
SEX». 

Jeg har ikke registrert en tøddel respons. 
Hva er pornografi? Kort oppsummert: 

I det jeg vil kalle den pornografiske sfære 
er seksualiteten skilt ut som en egen stør
relse. Det vil si, at personene i denne sfæ
ren på en viktig måte ikke er hele lenger, 
men er delt opp i sine enkelte faktorer. 
Personer som er oppdelt, splittet, atomi
sert - fins i en viss forstand ikke, som per
soner. Og folk som ikke fins, kan vanske
lig være til bry. 

rer fra danske Claus Demonstrasjon mot toppløs servering i Oslo 
Clausens artikkel FOTO: KLASSEKAMPEN 

Det er sterke krefter i sving nå, for å 
oversvømme befolkninga i Norge med 
pornografi. 

All ære til Mona Høiness og andre som 
reiser seg til motstand. Dette er en stor 
kamp i overbygningen. 

Kamp mot pornografi og kamp mot 
imperialisme/kapitalisme er to sider av 

«Den maskuline sek-
sualitet som læreprosess»: «Etter hvert 
som den såkalte seksuelle frigjøring skred 
frem, sto forskjellige kjempeindustrier 
parat. ( ... ) De sekundære , kvinnelige 
kjønnsattributter ble utnyttet til det ytter
ste - ikke bare av konfeksjons-industrien, 
reklamebransjen, massemediene og por
noindustrien - men absolutt overalt. Vi 
menn ble utsatt for et gigantisk bombar-

Solidaritetskomiteen Kurdernes Venner er 
ein partipolitisk uavhengig solidaritetsor
ganisasjon som har som hovudmål å vera 
aktive pådrivarar for å oppnå grunnleg• 
gande menneskerettar for det kurdiske 
folket. 

Dette vil vi arbeida for ved å: 

w Leggja press på norske styresmakter. Dei må ta 
offentfeg avstand frå brot på menoeskerettane ovan
for kurdarane. 

- Auka media si interesse for kurdarane sin kamp. 

- Auka medvitet hjå folk '1 Noreg. 

- Auka forståinga mitfom det kurdiske og norske folket. 

- Avsløra og opplysa om all norsk samhandel med 
Tyrkia, kan. Irak og Syria - militært og sivilt. 

- Stø oppretting av kurdiske nasjonale, representative organ. 

pen. Det ville være idiotisk å hevde at 
denne konstante pirring av vår seksualitet 
var virkningsløs. ( ... ) Menn lærer intet om 
kjønnsliv ved å studere porno. Vi kunne 
heller si at vi får enda større vanskelighe
ter med å gå til sengs med en kvinne. ( ... ) 
Jo mer vi vet om hverandre, desto nær
mere kommer vi hverandre. Det er derfor 
lett for kapitalistene å innbille oss myter 

Taper vi, vil det være et alvorlig tilbake
slag for venstrekreftene i dette landet. For 
folk i dette landet. 

Kapitalens epoke vil bli forlenget. 
E nda et h av av lidelser. 
Sosialismen vil bli utsatt. 

Ola Bog 

Kontorer ledige -
moderat leie 
Pene kontorer sentralt beliggende i Oslo er ledige. 
Moderat leie. Leies ut samlet eller i tre separate enheter: 
·158 kvm (4-5 kontorer) 
·112 kvm (2-3 kontorer+ kjøkken) 
·48 kvm (1-2 kontorer) 

Osterhausgt 27 AS, Osterhausgt 27, 0183 Oslo 
Telefon (dagtid): 22 35 10 10 (Nærstad) eller 
22 98 90 52 (Lindholt) 
Faks: 22 98 90 55 

SAJ:\,IE:RETT OG 
RESSURSKAMP I NORD Bestill hefte 

~wrll!')lr, 

t:;2.1t: a.r 1-..~Ji: Ewe 

om 
samerett og 

ressurskamp. 

Bidragsytere: 

John Gustavsen 

Frode Bygdenes 

HeaikaSkum 

Svein Lund 

Heftet kan bestilles av AKP eller RV 22 98 90 60 /22 98 90 50 
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Har Norge 
råd til 
kvinner? 
t foreløpig program for Kvinner på tvets
onferansen til høsten et nå klart. Konferansen 
kal være i Oslo, i Samfunnshuset, helgen 20. - 21. 
eptember. 

rdag 20. september. 

0.00 Åpning med kulturinnslag 
Kort blikk på hva som hat skjedd i åtet som h:tt gått 

0.4S Sterk, fargerik, men ofte usynlig 
Erfaringer fra samarbeid mello.tnn.orsk<i .. k.vinner9g 
innvandrer- og flyktningekvinner på arbeidsplass 
og i fagforening. 

4.00 Har Norge råd tilkvinner? 
Innledning ved Roar Eilertsen, tleFacto 

ar verden råd til kvinner? 
Innledning ved Berit Ås 

7.00 Hvordan kan vi møte forsøkene på å få 
prostitusjon anetkjent som arbeid? 
ved Agnete Strøm, Kvinnefronten 

nclag 21. september 
.00 Verdien av kvinners arbeid 
Likelønn i historisk perspektiv 
ved Gro Hagemann, professor i modeme historie 

elferdsstatens kvinneløft 
Må vi oppsummere enda ett hundreår før 
like$ . : <>pp,µås? . .,. . 

arit Hoe~ sosiolog 
00 Verksteder 

o likelønn - strategien framover 

elferdsstat og 
rivatise konkurranseutsetting 

4. Kvinner på tvers-jobbing, blant annet videre 
samatbeidmellom innvandrerkvinner og n orske 
kvinner. 

14.30 Kvinner på tvers framover 
Diskusjoner på grunnlag av verkstedene 

Påmelding kan sendes innen 8. september til Oslo 
Hotell- og restaurantpersonales fagforening,Storgt. 
34C, 0184 Os10 
eller kontakt Eli Ljunggren på tlf. 22 17 34 34. 
Påmeldingen er bindende 
e-post: kvinner_paa_tvers@fb.no 
http://www.fb.no/kvinner_paa_tvers 

Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

Nytt 24-siders nr. i salg nå! 
Litt av innholdet: 
* Faglig kamp, tariffoppgjøret og streikeretten 
* EU på vei mot forbundsstat 
* Albania - bl.a. intervju med SK-medlem i det illegale 
kommunistpartiet 
* Stoff om den internasjonale ML-bevegelsen 
* Revolusjonen er ikke et abstrakt framtidsmål 
* Hvitvask av fascismen: "Kulturradikalere" på banen for 
reaksjonen 

Send kr. 30,- i forskudd til postgiro 0801 4513206, og du 
får bladet hjem i posten. 

Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi mener at 
den revolusjonære venstresida trenger å forene kreftene 
omkring de viktigste kampoppgavene. 
I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist
leninistisk enhet, som forutsetning for å rekonstituere et 
kommunistisk parti i Norge. 

Sjekk våre sider på internett! 
http://home.sol.no/steinhol/publ/revol/revo.html 

Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 
Oppdatering ca. en gang i måneden. 

1 

Annonser 

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

Rød Valgallianse 

Valgkamplotteri 

97 
Et sentralt mål for RV's valgkamp 97: 

<<Gjenvelg 
Erling» 

Erling Folkvord stiller for ny 
periode i Oslo 

<<Torstein på 
tinget» 

Torstein Dahle er førstekandidat 
for RV i Hordaland 

SKRAPELOTTERI 
til inntekt for RV's valgkamp 

kr 20,- pr. lodd 
I. Gavesjekk reisebyrå, 
å 5000,-
(8 gevinster) 
2. Grafiske blad, 
Willibald Stom, å 2000.
(8 gevinster) 
3.Sportsryzpekk.:l498.
(30 gevinster) 
4. Ståltermos, å 260.
( 60 gevinster) 
5. Valgfritt, å 95,-: 
* CD-pakke/opera 
* Genser 
* Minikalkulator 
* 5 nye lodd 

422 gevinster 

Med folk - mot makta 

Navn:------------ TH: _ ___ _ 

Adresse: - ------------------
Hvis du selger for et RV-lag, hvilket lag: _ ____ _ 

Antall lodd a kr. 20-· ----- --- ----
Send bestilling til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 
0183 OSLO, faks: 22 98 90 55, e-post: rv@sn.no 

Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 

Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 
fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 
abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 
5026 Bergen 
Postgiro:0826 0702808 

19 

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

H efter: 

. . . stk. RVs pånsipprogram 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 20,-

kr 20,-

kr 30,-

... stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 40,-

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

... stk. Oppløsningen av Jugoslavia 

- kampen om Bosnia-Herzegovina. 

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

kr 40,-

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

(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakemes og Rune Soma - 97 utg.) 

.. . stk. 20 år med RV i kommunestyrer og 
fylkesting - to år på Stortinget. 

(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 

... stk. Eritrea -miljø og utvikling 

(RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., Av Sigurd J orde.) 
... stk. Fortsatt kamp mot EU! 

Nei til den utvida EØS-avtalen! 
(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. NB! Nytt pr mai.) 

. . . stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. 

(RV-debatthefte, 64 s., Av Jørn Magdahl. NB! N ytt pr juni.) 
.. . stk. Antirasistisk manifest. 

Fra Stortingsgruppa, kopihefter: 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

50,-

20,-

30,-

40,-

\0 ,-

... stk. Ny retning for et selvstendig Norge. Gratis 

(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 

.. . stk. D et er ikke penger det står på. Gratis 

(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 

. .. stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 

(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

.. . stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

... stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. 

(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 

Løpesedler: 

. . . stk. Med folk mot makta. 

(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 

... stk. Nei til nedleggelse av post 

... stk. EU, EØS 

.. . stk. Hefte om RV 

. . . stk. Kvinnepolitisk manifest 

... stk. Energi, industri og miljø program 

Skoleringsmateriell: 
... stk. Snakkepakke 

... stk. Reform 97 

Plakater: 

... stk. Med folk mot makta.(valg 97) 

... stk. Statsråd på turne (postkontor) 

. .. stk. Med folk mot makta (Erling 96) 

Buttons: 

... stk. buttons metall 

. .. stk. buttons tre 

Klistremerker: 

. . . stk. Postkasseaksjon 

... stk. med folk mot makta 

Postkort: 

... stk. Erling Folkvord 

. .. stk. Torstein Dahle 

Bok: 

... stk. Erling Folkvord (red.) Livet bak murene 

T-skjorte: 

. .. stk. med folk mot makta 

Materiellista er ajourført: 11.08.97. 

Bestillingen sendes til: 

Navn 

Adresse 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

Gratis 

0,25,-

0,15,-

0,15,-

kr 2,-

0,30,-

0,30,-

Gratis 

Gratis 

Gratis 

kr 1,

kr 1,-

kr 3,

kr 30,-

kr 1,

kr 0,50,-

Gratis 

Gratis 

kr 40,

kr 60,-

Postnummer _____________ _ 
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Jenter i arbeid ♦ Jentekamp i distrikts-Norge ♦ Hevkvinnelønna! ♦ 6-timers

dagen • Familien ♦ Kamp mot skjønnhetstyranniet! ♦ Vold mot kvinner ♦ La 

pornoen brenne! ♦ Internasjonalkvinnehandel ♦ Velferdsstaten, privatisering, 

EU og EØS ♦ Datakurs for jenter ♦ Dramaverksted ♦ Dokketeater ♦ 

Sangverksted ♦ Danseverksted ♦ Sjølforsvarskurs ♦ Og mye mer! 

Åpen for alle gutter og Jenter som vil diskutere J nt kamp. Jent kont ran n I 1995 
s ml over 100 deltakere fra hele landet, i Ar r gner vi med enda flere. Kan du å 
glipp av dette? Nei! For påm Iding lier m r lnform Jon kontakt 

RØD UNGDOM, OSTERHAUSGT. 27, 0183 OSLO, 
eller ring 22989070 eller e-post raud@ungdom.org 
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