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■■ RV går mot en travel konferanse
høst. Sosialismestevnet i Oslo 8.-9.10. 
blir en arbeidskonferanse om det nye 
prinsipprogrammet. På folkevalgtkonfe
ransen i ~ergen 21.-22.10. tar vi det 
parlamentariske arbeidet opp ifull bred
de. Og kvinnekonferansen i Trondheim 
I 1.-12.1 I. skal ruste opp kvinnepartiet 
RV. 

SIDE 2, 3 og 7 

■■ Aksjon for velferdsstaten har plan
lagt landsomfattende aksjoner mot pri
vatisering og budsjettkutt 19. oktober. 
RV må bidra til at «hodet får en kr.opp» 
og at den sentrale aksjonen blir fulgt 
opp av lokale aktiviteter. Kampen står · 
om fordelingen av ressurser og kampen 
mot de økende forskjellene. 

LEDER (SIDE 2), SIDE 5 og 8 

■■ De siste ti årene har det vokst frem 
nye venstrepartier i Europa, som i dag 
holder på å «oppdage hverandre». 
Opprør har laget en oversikt og ser 
nærmere på de ·ulike tendensene. OBS! I 
dette nummer av Opprør finner du 
ileggskort fo r verving av abonnenter til 
KK. 
- De er til for å brukes! 

- SIDE 4 og SIDE 6 

Medlemsblad for 
Raud Valallianse 

Global motstand 
mot global kapitalisme 
Det siste halvåret har det I mai gjennomførte arbei- Men motkreftene er 
vært massedemonstra- dere i Norge den største fremdeles svært spriken-
sjoner i Washington, streiken siden 1921. de og venstresiden er 
Okinawa, Melbourne og Moderasjonslinjen har svak. Vi i RV må gjøre 
Praha. Verdensbanken mistet oppslutning og vårt for å prege den nye 
og IMF får ikke holde misnøyen er økende mot bevegelsen og utvikle 
møtene sine i ro uten Ap-ledelsens «moderni- vårt eget sosialistiske al-
protester. senng» . ternativ. 

http:/ /www.rv.no - den revolusionære heimesida for deg! 
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0 PP RØR 
MEDLEMSAVIS FOR RAUD VALALLIANSE 

BLADSTYRAR: Bjarke Friborg 
BLADSTYRE: Finn Olav Rolijordet, Else Merete Thyness, 

Kristine Nybl 
BLADBUNAD: Bjarke Friborg, TRYKK: Avistrykk Oslo 

ADRESSE: Osterhausgate 27, 0183 Oslo. 
TELEFON: 22 98 90 54, TELEFAKS: 22 98 90 55 

E-Posr: oppror@rv.no 

Stoff rist for neste Oppr lr: 23.10.00 

Gi hodet en kropp 
Vi står foran aksjonshøsten 
2000. Det vil si, forhåpent
ligvis står vi foran en slik · 
høst. Regjeringa legger 
fram statsbudsjett den 4 ok
tober, og ingenting tyder på 
at vi har mye godt i vente 
derfra. 
Kommuneøkonomien er al
lerede så pressa at sjøl et 
status quo-budsjett vil bety 
driftskutt, privatisering og 
salg av aNesølv rundt om i 
kommunenorge. 
Fagøkonomens stramhets
re\\gion råder fortsatt i fi
nansdepartementet, og 
Tore Tønne har gjort det 
klart at sentralisering fort
satt er det store mantraet i 
regjeringskretser. 

Det er ikke bare presset fra 
toppen som tyder på at høs
ten kommer til å stå i aksjo
nenes tegn. AP er under 
stort ytre press samtidig 
som den indre oppløsinga 
har kommet lengre enn no
ensinne. Klassekampen 
står hardt i den gamle sosi
aldemokratiske kjempa. 
Åpenlyse forslag om å pri
vatiser offentlig sektor har 
blitt for mye sjøl for gamle 
høyresosialdemokrater. Når 
Haakon Lie, Grethe 
Knudsen og Ranveig 
Frøyland hever stemmen 
med venstrekritikk av ledel
sen, så er avstanden fra 
venstre til høyre i AP blitt 
veldig stor. 

Kampen om velferdsstaten 
setter også store krefter i 
bevegelse i fagbevegelsen. 
Aksjon for velferdsstaten 
har samla ledelsen i en rek
ke forbund bak paroler mot 

privatisering og for økte 
overføringer til offentlig sek
tor. 19 oktober er avsatt til 
aksjonsdag over hele lan
det. 

Det finnes store bevegelser 
blant folk nå. Misnøyen med 
Aps politikk og gjerrigheten 
i forhold til oljefondet driver 
velgere til Frp. Skvisinga av 
kommuneøkonomien driver 
ordførerne i Møre og · 
Romsdal og Telemark til 
opprør. I Nord-Norge har 
folk og politikere vært i be
vegelse lenge, i Troms fyl
kesting fikk RV gjennom 
krav om bruk av oljepenger 
på velferd. Og gjennom 
hele året er det små og sto
re lokale aksjoner retta mot 
de nedskjæringene som 
skjer, enten det er skole, 
helse, barnehage eller kul
tur som må svi. 

Oppgaven denne høsten er 
å gi hodet en kropp. Den 
sentrale aksjonen for vel
ferdstaten må fylles med lo
kale initiativ. Det er lagt en 
organisering som har gitt le
gitimitet til et samla kommu
neopprør, men opprøret kan 
ikke skapes fra kommune
forbundets lokaler i Oslo. Vi 
må knytte sammen alle de 
lokale aksjonene, vi må ta 
initiativ til demonstrasjoner 
den 19. oktober og vi må 
sikre bredde i arbeidet. 
Muligheten for å reise klas
sekamp om ressursene i 
Norge er bedre enn noens
inne, viktigheten av å vinne 
denne kampen er viktigere 
enn noensinne. 

Aslak Sira Myhre 

OPPRØR 8-00 

~ 

Korleis kan RV frigjera seg frå tradisjonell parlamentarisk arbeidsstil? 

Folkevalgt
konferansen 
Tid: 21.-22. oktober 2000. 
Sted: Nordnes bydelshus, Klostret 2. 
Bergen 

LAURDAG 21.OKTOBER 
■ Opning 

■ 1015 Svein Olsen: Korleis RV sitt ar
beid i kommunestyre og fylkesting styr
ker klassekampen. Døme, spørsmål, på
standar. 
■ 1045 Ingeborg Sanner: RV som spen
stig, mei «uansvarleg» parti. Korleis kan 
vi frigjera oss frå tradisjonell parlamenta
risk arbeidsstil, vera opne og lett tilgjeng
elege i nettverk, «med folk mot makta»? 
Døme, framlegg 
■ Diskusjon 
■ 1145 Vi går til torgmøte på 
Vågsallmenningen. Statsbudsjettet og 
kommuneøkonomien. Appell ved 
Torstein Dahle. Musikk. Flygeblad. 
■ Lunch 

■ 1300 Ope møte: Torstein Dahle. 
Statsbudsjettet og kommuneøkonomien. 
■ 1345 Diskusjon 
■ 1445 Kaffi 
■ 1500 Bjørn Tore Egeberg: Strategi for 
budsjettarbeid i kommunane. 
■ 1520 Diskusjon 
■ 1600 Chris Hartmann: Kampen mot 
privatisering - status og utfordringar. 
■ 1630 Diskusjon 
■ 1700 Kort pause 
■ 1710 Frode Bygdnes: Treng vi fylkes
kommunen? 
■ 1740 Diskusjon 
■ 1815 Avslutning første dag. 
■ Felles middag 

SUNDAG 22. OKTOBER 
■ 1000 Marte Mjøs Persen: RV som fe
ministisk parti. Arbeidsmåte, priorite
ringar, saker, rekruttering. 
■ Diskusjon 
■ 1100 7 korte plenumsinnleiingar å 5-
10 minutter. 

Påfølgjande gruppediskusjonar. A vera 
RV'ari : 
1) Plan/teknisk utval: Terje Kollbotn 
2) Helse/sosial utval: Steinar Nørstebø 
3) Skule/oppvekst utval: Astrid Holm 
4) Kontrollutval: Erling Hagen 
5) Formannskap: Asgeir Drugli 
6) Fylkesting: Peder Martin Lysestøl (?) 
7) Bydelsutval: Aud Oppedal 
8) Kulturutval: Roger Gjerstad 
■ 1245 Lunch 
■ Oppsummerande plenumsdiskusjon 
■ 1400 Avslutning 
(Det er viktig at folk ved påmelding til 
konferansen seier i frå om kva gruppe dei 
vil vera med i på sundagen) 
Direkte etter folkevaltkonferansens slutt 
vil Hordaland RV arrangera sitt nomina
sjonsmøte for Stortingsvalet 2001. 
■ Kaffi 
■ Nominasjon for Stortingsvalet 
Hordaland RV 
■ Nominasjonsmøtet slutt 

Folkevaltkonferansen har eigenandel til 
reisefordeling på Kr. 250,- som alle må 
betale (også dei frå Bergen). Enkel lunch 
på laurdag og sundag kostar Kr. 50 ,- til 
saman., samt middag laurdag som kjem 
på Ca. 75 kroner. 
Alle reise etter billegaste reisemåte over 
Kr. 250 vert dekka. Dyrare reise må god
kjennast på førehand. 

Folk må skaffe seg og betala overnatting 
sjølve. Vi reknar med at vi kan skaffe pri
vatovernatting til dei fleste, gje oss mel
ding om du treng slik overnatting. 

Påmelding skjer til: Bergen RV, Postboks 
992, 5808 Bergen, e-post: bergenrv@on
line.no, tlf. 55 31 64 21 / 97 50 63 50, 
Fax. 55 319970 

Frist for påmelding: 
7. oktober 2000 

www.pdf-arkivet.no (2020)
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OPPRØR 8-00 • 
Prinsipprogrammet: 
Hva skjer fram mot landsmøtet? 

V
i har satt oss som mål å vedta et 
splitter nytt prinsipprogram på 
landsmøtet i februar. Nå har 

tida kommet for at vi må spurte for å få 
det til. Vi i prinsipprogramkomiteen har 
diskutert hvordan vi skal legge opp en 
mest mulig oversiktlig og demokratisk 
prosess, og vi har lagt opp til følgende 
tidsplan: 

12/9: Møte i prinsipprogramkomite
en, arbeid fordeles, skriving basert på 
innspilla til nå begynner. 

30/9: Nytt heldagsmøte i prinsippro
gramkomiteen, forslag til konferansen. 

l / l 0: Forslaget sendes ut på nettet og 
til de påmeldte til konferansen. 

8 -9110: RVs tlpne prinsipprog ram
konferanse diskuterer komiteens fors\ag 

i ei hel helg. 
15/10: Komiteens endelige forslag 

sendes ut på nette og via Opprør. Dette 
blir det forslaget som ligger til grunn 

fram mot landsmøtet. 
24-26/11 : Landsstyret gjennomfører 

sin første prinsipprogramdiskusjon og 
kommer med innspill i debatten. 

12/ 1: Forslagsfrist for forslag til 
landsmøtepapirene. 

19/21-1: Landsstyret innstiller til 
landsmøte på de forslaga som har kom
met inn. Landsmøtepapirene sendes ut. 

Prinsipprogramkomiteen vil innstille 
til LS sitt møte i januar. Fra 15. oktober 
og fram til da, vil komiteens oppgave i 
hovedsak være å drive fram debatten i 
RV laga rundt i landet. 

PROGRAMKO NFERANSE 
Vi håper ,'i lage en prosess hvor flest mu
lig folk får diskutert de samme tinga. 

Betingelsen for demokrati er at alle dis
kuterer samme tekst. Vi vil derfor ha et 
«endelig» forslag klar til 15. oktober. 

For å sikre at dette ikke blir noen få 

sine tanker, inviterer vi alle i RV til å del
ta på en programkonferanse før vi sen-

. der ut ting. Vi oppfordrer alle lag til å 
sende noen til denne konferansen. Etter 
dette vil vi la diskusjonen gå og oppfor
dre folk til å komme med mest mulig 
konkrete forslag til endringer av setning
er, avsnitt og kapittel. Det som kommer 
ut av denne diskusjonen vil fortløpende 
bli presentert på egne hjemmesider og 
gjennom Opprør. Til slutt vil landsstyret 
innstille til landsmøtet og sakspapirene 
til LM vi l gå ut. Vi håper at de fleste 
motsigelsene skal ha vært diskutert og 
ha blitt formulert før landsmøtet, slik at 
vi ikke får 200 endringsforslag under 
selve møtet . Jo mer som er klart i for
kant, jo mer iktlfg- øs dal,nm-iak 

blir prosessen. Det å få vedtatt et nytt 
program er en stor jobb. 

Aslak Sira Myhre 

Komiteen 
består av: 
■ Aslak Sira Myhre - leder 
(22 98 90 63, aslak@rv.no) 
■ Bjarke Friborg - sekret r 
(22 98 90 54, oppror@rv.no) 
■ Kristine Nybl 
(22 15 18 28, 
kri sti ny@student.sv. u io. no) 
■ Magnus Marsdal 
{22 05 95 11 , 
magnus.marsdal@klassekampen.no 
) 
■ Janne Bromsett, - Trondheim 

■ Morten Falch 
(mfalch@chello.no) 
■ Anita Hanebo 
(anita.hanebo@dagbladet.no) 
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Velkommen til 
prinsipprogramkonferanse 
8.-9. oktober blir det program
konferanse for Rld 
Valgallianse. Konferansen blir 
p Stratos i Oslo sentrum 
(fjerde etasje i 
Folketeaterbygningen ved 
Youngstorget) , og det vi l bli 
reiseutgifter for et begrensa 
antall fra hvert lag. 

V
i skal som kjent vedta nytt prin
sipprogram på landsmøtet, og 
Arbeidsutvalget har i samråd 

med prinsipprogramkomiten bestemt seg 
for å bruke sosialismestevnet aktivt i 
denne prosessen. Det blir derfor en åpen 
prinsipprogramkonferanse som kommer 
til å ha det nest siste ordet før grunnlaget 
for landsmøtedebatten legges ut. Vi kom
mer til å ta opp punkter hvor vi veit det 
står uenighet i RV, og hvor vi mener poli
tikken må utvikles videre. 

Foreløpig oversikt over de problem
stillingene som vil bli tatt opp: 

I. FAMILIEN OG KVINNE
UNDERTRYKKINGA 
Programmet blir kritisert for å ikke ta inn 
over seg de endringene som har skjedd i 
bo og samlivsmønster de siste 30 åra. Har 
kvinneundertrykkinga overlevd famili
en? Hvilken kurs staker vi ut når kron
prinsen blir samboer med ei aleinemor? 

2. MILJØ OG FORBRUK 
I miljøpolitikken diskuteres det både i og 
utenfor RV hvorvidt det er den enkelte 
forbruker eller systemet som skal løse 
miljøproblemene. I RV er det uenighet 
om for eksempel høyere elektrisitetspri
ser, miljøavgifter (som veiavgift) og 
energiutbygging. 

3. DEMOKRATI 
OG SOSIA LISME 
Debatten handler ikke om vi skal ha de
mokrati, men hvordan vi skal få det til. 
Hva ligger i begrepet «sosialistisk folke
styre». Hvordan skal arbeiderklassen sty
re? Gjennom arbeideråd, bomiljø eller 
det representative storting? Hvilke erfa-

ringer kan vi trekke fra så vel Sovjet som 
150 år med borgerlig demokrati. 

4. NÅR MASKINENE BLIR 
DATAMASKINER, BLIRVI ALLE 
INGENIØRER? 
Hvilken klasseanalyse ligger i bunn for 
RVs program. Justerer vi malen fra 1950 
enda litt, eller gjør vi en helt ny analyse? 
Hva betyr den digitale revolusjonen for 
RVs program og hvem er det som skal 
gjøre revolusjon i det moderne samfun
net? 

5. NORSK IMPERIALISME 
AKP skriver at Norge fortsatt er en halv
koloni, komiteen har lagt stor vekt på 
Norge som imperialist. Hva er hovedsida 
med Norge i den globaliserte verden, er 
vi undertrykker eller undertrykt? 
Hvilken rolle vil nasjonene spille i fram
tida? 

6. ER DET ELITENS KULTUREL
LE HEGEMONI SOM FORHIN
DRER O PPRØR I N O RGE? 

Programutkastet har et helt nytt kapittel 
om dette, er det idealisme, akademisk 
snobberi eller en nødvendig videreutvik
ling av marxismen? 

Vi kommer ti l å invitere en eller flere 
innledere til hvert punkt. De vil få i opp
gave å innlede kort om problemstillinge
ne med utgangspunkt i utkastet til pro
gram. Vi vil altså diskutere prinsipielle 
spørsmål med utgangspunkt i teksten, for 
på denne måten enkelt å kunne komme 
tilbake til den samme teksten. Etter kon
feransen vil vi bearbeide forlaget for ut
sending, og lage to forslag der vi ser ty
delige uenigheter. 

Vi kommer tilbake med program og 
innledere på RY-lista og i lagsutsending. 
Innlederne blir henta blant folk som er 
kritiske til programformuleringene, kon
feransen starter klokka 10.00 lørdag, og 
vil være ferdig 14.00 søndag. 

Aslak Sira Myhre, 
leder av programkomiteen 

www.pdf-arkivet.no (2020)
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Smått og_ 
godt i RV 
Nyttignytt 
er tilbake 
Mange vil sikkert huske «Nyttignytt» fra listes
tillingsarbeidet og valgkampen i 1999. Nå er 
denne e-postavisa tilbake. Foreløpig kommer 
den en gang i uka. 

Er du på 
e-postlista? 
Stadig flere medlemmer finner det nyttig å være 
med på vår epostliste. Der legges det ut viktige 
meldinger, pressemeldinger og det går debatter 
fortløpende. Lista blir også brukt til å spørre et
ter mangt og meget en revolusjonær kan lure på. 
Vi er overbevist om at det finnes flere i RV med 
epost enn de 260 abonnentene vi har i dag. Send 
en epost til rv@rv.no om du vil være med. 

Er info-lista 
et alternativ? 
Mange syns de får for mange epost eller de syns 
ikke debattene er noe å følge. For disse har vi et 
alternativ: en egen info-liste. Der kommer nå 
Nyttignytt hver fredag, kanskje en og annen mel
ding i tillegg pr. uke i tida framover. AJtså en 
overkommelig mengde e-post. Meld fra til 
rv@rv.no dersom du vil på denne lista. 

RV kjøper 
KK-aksjer 
Landsstyret i RV har vedtatt å ltjøpe 50 aksjer i 
Klassekampen. 

Populær 
Kraftkokebok? 
Venstre har nylig avholdt kommunalpolitisk 
konferanse. Der ble blant annet partiets stand
punkt til salg av eierandeler i kraftselskap disku
tert. Sentrale Venstrepolitikere har i den forbin
delse skaffet seg Kraftkokeboka - har du? 

God medlemsut
vikling i RV 
Det var i alt 1356 betalende medlemmer i RV i 
1999. Dette var 144 flere enn i 1998. 
Medlemsutviklingen hittil i år ligger på samme 
nivå som i fjor. Bortsett fra Frp er vel RV da et av 
de få partiene som har en positiv utvikling på 
medlemstallet. 

Nytt klipphefte 
Det foreligger et klipphefte med relevant stoff 
om fylkeskommunen. Her finnes det avisartikler 
og debattinnlegg samlet av Randi Holmelid. 

OPPRØR 8-00 

RV har vedtatt å kjøpe 50 aksjer, etter AKPs historiske vedtak om å selge ned sin eierandel. 

Bry deg om 
Klassellampen 
Klassekampen er i gang 
med sin abonnementskam
panje. Det skal verves 1000 
nye abonnenter fram til 1. 
oktober. Har RV noe med 
det å gjøre? 

«Alt henger sammen 
med alt» sa landsmoder 
Gro. Og hadde jo litt rett i 
det. Det som henger sam
men nå er Frp og KK. 
Steinar Hansson, redaktør i 
Dagsavisen, ønsker seg et 
nytt folk. Folk er dumme, 
folk tyr til lettvinte løsning
er og populistiske partier. 
Fy. Hva sier man til et slikt 
utspill? Vel, vår oppgave er 
å jobbe med folk, mot mak
ta. Grunnleggende for å rei-

se folk til opprør er at 
kunnskapen om enkeltsaker 
øker, og at kunnskap om 
sammenhenger i politikk 
og økonomi blir allemann
seie. Til dette formålet er 
Klassekampen et utmerket 
verktøy. Avisa er et overflø
dighetshorn av informasjon 
og gir solid innsikt i sam
funnsforholda. 

Klassekampen vil spille 
en avgjørende rolle i opp
bygginga av Aksjon for vel
ferdsstaten. Det politiske 
rommet fylles av hanekamp 
mellom Jens, Carl Ivar og 
Kjell Magne og en ordflyt 
uten like om hvordan olje
pengene skal brukes. Men 

Landsmøtet 
Forberedelsene til landsmøtet, som er den 23.-25. febru
ar 2001, er godt i gang - i hvert fall her på partikonto
ret... 

Landsstyret har valgt forberedende komiteer og de vil 
bli presentert i neste nummer. Det viktigste nå er knyttet 
til arbeidet med nytt prinsipprogram (se egen artikkel). 
Landsstyret diskuterte også om framtida til fylkeskom
munen burde opp som egen sak på landsmøtet. Her av
viste LS et forslag fra AU på nettopp det. LS ville ikke 
binde opp sakslista på landsmøtet nå, men avvente den 
politiske situasjonen slik at landsmøtet kan ta opp det 
som er aktuelt. 

Landstyret vedtok også delegatnøkkel. Den er litt en
dret i forhold til tidligere landsmøter. Den åpner for god 
uttelling på antall delegater for små og mellomstore lag. 
Litt medlemsverving gir fort utslag i en ny delegat til 
landsmøtet. Dette medfører at landsmøtet kan bli større 
enn det har vært de siste 10 årene. 

SAKSLISTE 
1. Konstituering 
2. Beretning 
3. Prinsipprogram 
4. Arbeidsprogram 
5. Stortingsvalget 
6. Aktuelt politisk tema 
7. Veien videre for RV 
8. Økonomi 
9. Vedtekter 

10. Uttalelser og andre vedtak 
11. Valg av ny ledelse 

DELEGATNØKKEL 
03-10 medlemmer 1 delegat 
11-20 medlemmer 2 delegater 
21-40 medlemmer 3 delegater 
41-55 medlemmer 4 delegater 
- deretter pr 15 medlemmer ytterligere 1 delegat( er). 

nede på grasrota, på ar
beidsplassene, det er der 
den ideologiske kampen fø
res nå og vil bli ført i fram
tida og det er gjennom den 
kampen at arbeiderklassen 
vil konstituere seg på nytt. 
Er dette mulig uten at 
Klassekampen er en del av 
denne prosessen? 

Selv uten slike storstilte 
tanker er vi vel enige om at 
Klassekampen trenger flere 
lesere. Det å stå å selge KK 
i gågata er en særskilt opp
levelse. Uavhengig av fok 
sitt syn på avisa, møtes du 
av en form for respekt vi 
burde sette bedre pris på 
ved å selge avisa oftere. 

Det skal jeg prøve på sjøl, 
og jeg utfordrer flere til å 
gjenoppta løssalg, gjerne 
sammen med RU-ere og 
SU-ere. 

Men altså; vi ønsker at 
RV-ere skal bry seg mer om 
avisa. Vi ønsker at den blir 
solgt, vi ønsker at dere tar 
et tak for å skaffe flere 
abonnenter. Men først av 
alt ønsker vi at dere akkurat 
i dag bruker ileggskortet og 
melder dere på som KK
venn. Har du kulepennen 
klar? 

Finn Olav Rolijordet, par
tisekretær i RV 

Meldinger om arbeidet 
med stortingsvalget 
A)LAGSDEBATT 
Det er sendt ut et disku
sjonsopplegg til lagene. Det 
er lagt opp til at lagene gjen
nomfører et møte om stor
tingsvalget i løpet av sep
tember. Rapportfrist til par
tikontoret fra lagsdebatten 
er satt til 1. oktober. 

B) ARBEIDET UTOVER 
HØSTEN 
Landsstyret diskuterte arbei
det videre på møtet den 1. 
september. Dette er det ved
taket som ble gjort: 

Videre arbeid mot neste LS
møte skal konsentrere seg 
rundt: 

1. A lage faktabanker over 
hva partiene gjør lokalt. AU 
må sørge for at lokalorgani
sasjonen gjennomfører en 
slik innsamling. Frp, SV og 
AP er viktigst. Vi trenger de
taljkunnskap fra utvalgte 
kommuner som kan kle av 
Frp på Os, AP på Stortinget 
og i landet og SV lokalt. Vi 
trenger argumentasjon og vi 
trenger kunnskap. Frp sin 
praksis i kommunestyrene 
legges fram i et eget hefte. 
2. Lage referansgrupper/ar-

beidsgrupper på særskilte 
politiske temaer. Prioritert 
er boligpolitikk, sjukehuspo
litikk, fylkeskommunen/de
mokrati, innvandring/rasis
me, økonomi og EU Disse 
må også tas hånd om av folk 
sentralt og LS må aktiviseres 
i arbeidet. 

3. Viderutvikle nettsida. Vi 
skal være best på nett til 
neste høst. Det betyr at vi 
må satse på å ansette deltids 
nettredaktør og dataansvar
lig fra LM. Det bør arbeides 
ekstra hardt for at denne 
personen skal være en kvin
ne. 

4. Det gis godkjenning for å 
fortsette arbeidet med «pro
sjekt økonomibok». Ansvaret 
delegeres til en redaksjon, 
foreløpig bestående av Aslak 
Sira Myhre og Torstein 
Dahle. Redaksjonen rappor
terer til AU 

5. «Stortingsvalggruppa 01 » 
legges ned. Ansvaret for å 
gjennomføre de ovennevnte 
punktene ligger hos AU 

FOR 
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Ka111pen 11101 kuftene 

Rundt omkring i Noreg 
er det eit aukande press 

p kommunestyrer og 
fylkesting for kutt og 

innstramminger. Men 
det er ulike syn i RV p 
korleis representantene 
v re skal mlte presset. 
I sommer gjekk det f ue 
seg eit sture ordskifte 
p RV-lista (RV sine
postliste) , og Oppr u 

har bedt nokre av delta
karane om skrive om 

saka til Oppr u. 

Av Bjerke Friborg 

ANNE STEINSLAND, 
FYLKESTINGSREPRE
SENTANT FOR ØSTFOLD 
RV 
- Jeg mener RVs underskudds
budsjettering og opprop var på 
sin plass tidligere, men at dette 
ikke holder lengre. Dette fordi 
de andre partiene nå er like frus
trert, og bruker enhver anled
ning for å si at vi må ha mer 
penger fra staten. I Østfold er de 
aller fleste partigruppene dypt 
skuffet over den kortsiktige øko
nomiske signalene staten gir 
fylkene, og at de ikke får noen 
forståelse for de økonomiske 
problemene fylkene sliter med. 
Opprop er sent, delegasjoner er 
sent. Vi mangler bare at hele fyl
kestinget reiser inn for å demon
strere foran stortinget. 

- Østfold fylkeskommune 
må skjære ned budsjettet med 
140 millioner årlig for å få bud
sjettet balanse. 

Fylkesrådmannen 
inviterte fylkesut
valget og gruppele
dere til å gå igjen
nom økonomipla
nen for å finne inn
sparinger. Jeg har i 
hele denne proses
sen vært med i 
drøftingsmøtene, 
fordi jeg sitter i fyl
kesutvalget. Føler 
det derfor spesielt 
vanskelig, også i 
forhold til om det 
var riktig å delta på 
disse møtene. I et
tertid tror jeg det 
var riktig, selv om 
jeg lenge vurderte 
om jeg som RVer 
burde gjøre med 
dette. 

- Til slutt be
stemte jeg meg for 
at det eneste riktige 
var å si nei til til 

hele økonomiplanen. RV har et 
større ansvar over for folks ret
tigheter til offentlige tjenester 
enn til budsjettall. I tillegg me
ner jeg det er viktig å plassere 
ansvaret der det hører hjemme. 
Staten pålegger fylkeskommu
nene oppgaver de Ikke har øko-
nomisk kapasi tet til å utføre. 
Dette greide fylkesrådmannen å 
få fram når økonomiplanen ble 
presentert for allmennheten. 
Samtidig var 300 skoleelever til
stede for å protestere mot ned
leggelse av skoler og nedskjæ
ring. Leder for AUF og elevor
ganisasjonen fikk lov å holde et 
innlegg fra talerstolen hvor han 
oppfordret fylkestinget til å rei
se til Stortinget for å demonstre
re når statsbudsjettet blir lagt 
fram. 

- Der og da var også ordføre
ren enig, og oppfordret til å kon
takte andre fylkeskommuner i 
samme situasjon. Dette hadde 

jeg foreslått tidligere, men ble 
da avvist av de andre i fylkesut
valget. Det gjenstår å se om det 
blir noe av. Men det er når pro
testene blir tverrpolitiske det 
virkelig skjer noe. En enslig 
RVer kan ikke gjøre så mye fra 
eller til, annet enn å demonstre
re sitt partis motvilje. 
Lokalavisene som var tilstede 
plasserte også ansvaret på sta
tens manglende vilje til å finan
siere offentlig sektor. En kurs
endring i forhold til tidligere 
hvor det har vært den udugelige 
fylkeskommunen som har fått 
skylda. 

JON OVRUM, STYREMED
LEM I RINGERIKE RV 
- Problemområdet med kva for 
linje RV skal velje med omsyn 
til om vi bare skal stille dei radi
kale forslaga, om vi skal vere 
kreative innafor rammene av det 
beståande, eller om vi og skal 
vere med å styre på maktas pre
miss, er sjølvsagt noko vijobbar 
med på Ringerike og. 

- Vi har vald ein tosidig stra
tegi. På den eine sida har vi RVs 
politikk som skal avsløre staten, 
og der vi stiller dei radikale for
slaga i kommunestyret, der vi på 
ein mate 1mrw benda ftJrdt 

vi ikkje kan vere med på å trek
ke opp politikk for kommunen 
som tyder nedskjæringar. 

- På den andre sida er det 
klart at vi kan gjere ein god del 
ting på mikroplan, for kampen 
for meir rettferd går føre seg på 
alle plan. Vi meiner å ha vunne 
nokre små sigre ved å vere årvå
ken. Blant anna gjeld dette ei 
sak som har med sjukeheims
plassar og ei nedleggingssak av 
ein av heimane. Her blei det 
mange småsaker, frå at tilsette i 
kommunen skulle ha rett til kri
tisere kommunen offentleg til 
kommunen sin «lemfeldige» 
omgang med ventelista for å få 

sjukeheimsplass. Vi skapte så 
mykje røre at den saka blei det 
ikkje noko meir av. For eit lite 
lokallag er det viktig for mora
len å få til ein slik siger. 

- I arbeidet vårt med å take 
vare på båe linjene her, oppdaga 
vi ein magleg medhjelpar i løpet 
av vinteren. Eg tenkjer no på al
liansen «For velferdsstaten» 
som i dag har 25 landsomfattan
de organisasjonar som medlem. 
I Ringerike RV meiner vi denne 
aksjonen vil kunne vere det bes
te utgangspunktet for å reise 
folk på Ringerike, og andre sta
der i Noreg, til kamp både mot 
den generelle velferdsnedskjæ
ringa og mot statens fordelings
politikk. 

- Vi har derfor teke initiativ 
overfor dei lokale leiingane i 
seks av dei tilslutta fagorganisa
sjonane med to mål for auget. 
For det første ønskjer vi å ha ei 
organisering på banen i god tid 
før 19. oktober, slik at Hønefoss 
og vil vere med i den landsom
fattande aksjonen mot regje
ringa i samband med framleg
ginga av statsbudsjettet til haus
ten. For det andre er ei lokal av
deling som kan jobbe på sikt eit 
mål. 

- Med oin slik oqpmisoring 

vonar vi å kunne nå lenger ut 
med å mobilisere til den kam
pen vi ønskjer å reise og vi trur 
vi og kan få eit betre grunnlag 
for å nå fram med RV sine ana
lysar og forslag. Eg vil oppmode 
RV sine lokalavdelingar ti l å 
vurdere dette. 

Materiale om Aksjon for 
Velferdsstaten er fin
ne p nettsida til NKF: 
www. nkf nol nkf/omstil
linglindex. html og e
post kan bli sendt til 
leiaren: 
asbjøm. wahl@nkf no. 

Foran LO
kongres
sen 2001: 

der i Akershus RV og leder av Oppegård RV. 

Hvilke forslag til organisasjonsendringer i LO har dere 
i NKF-Akershus foreslått? 
- Vi har foreslått at det velges et representantskap sam
mensatt etter størrelsen på hvert enkelt forbundsområde 
i fylket som overtar oppgavene til LOs distriktskontorer 
og LOs samarbeidsorganer i fylket. Dette representant
skapet velger et fylkesstyre som har delegerte arbeids
oppgaver mellom møtene i representantskapet. 

gjør ikke saken bedre at tillitsvalgte på regionsnivå ikke 
opplever demokrati innafor egen organisasjon. 

Foreslår dere noen endringer for LO-avdelingene også? 
- Vi foreslår å opprettholde og styrke de lokale LO av
delingene. Lokalleddene bør styrkes med ressurser slik 
at de lokale LO-avdelingene kan markere seg som aktivt 
samlende drivkrefter i regionene. De lokale LO-konto
rene bør også bemannes med frikjøpte tillitsvalgte. 

LO-medlemmer ønsker en mer 
demokratisk organisasjon. 

De ulike organisasjonsledd har nå sendt inn forlag til 
LO-kongressen 2001. Et av fors lagene handler om orga
nisasjonsendring og er fra NKF-Akerhus. Opprør har 
snakket med sekretær i NKF-Akershus Romy 
Rohmann, hun er også valgt sekretær i LO-Follo, nestle-

Hvorfor er denne organisasjonsendringa nødvendig et
ter din mening? 
- Dagens ordning er svært udemokratisk; De tillitsvalg
te har liten innflytelse i organisasjonen mellom kongres
sene, dette er på en måte «overlatt» til de ansatte. Vi øn
sker at et valgt fylkesstyre skal styre organisasjonen 
mellom møtene i representantskapet, noen i dette fyl
kesstyret kan også være frikjøpte ti llitsvalgte. 

- Arbeidet i de Lokale LO-leddene er tungt og det 

Har dere andre endringsforslag til kongressen ? 
- Ja, vi har forslag til endringer av punktet § 1 «LOs 
Formål» både om arbeid med likestilling mellom kjønn, 
arbeidet med gjenreising av velferdsstaten, og tilrette
legging for deltakelse i demokratiske organer. Vi har 
også fors lag til omgjøring av hele dagsorden på LO
kongressen, men disse sakene kan vi vel følge opp i nes
te nummer? 
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<<RV-partiene>> 
ISLAND: De Rød-Grønne («Vinstrihreyfingin -
grant frambod>>). Stiftet i 1999 av utbrytere fra ven
strepartiene Folkealliansen og Kvinnepartiet, på et 
program for sosialisme og mot EU og Nato. Vant 9% 
av stemmene i mai 1999, og 6 av 63 plasser i 
Alltinget. [www.vg.is] 

DANMARK: Enhedslisten/De Rød-Grønne, beståen
de av venstresosialister (VS), trotskister (SAP - til
knyttet Fjerde Internasjonale), tidligere pro-sovjetiske 
kommunister (DKP) og maoister. 2000 medlemmer, 
3% oppslutning. Valgt inn i Folketinget i 1994, nå re
presentert med 5 medlemmer. [www.enhedslisten.dk] 

SKOTTLAND: Scottish Socialist Party, med to stør
re fraksjoner (trotskistene i CWI/Militant, i tillegg til 
.skotske republikanere). 1500 medlemmer, 4% opp
slutning ved siste valg, 6% i meningsmålingene. Valgt 
inn i det nye skotske parlamentet i mai 1999 med 
Tommy Sheridan s.om eneste representant. 
[ www.scotsocialistparty.org] 

ENGLAND: Socialist Alliance i London og andre 
steder, med 1-7% oppslutning. Socialist Workers 
Party (Internasjonale Sosialister sitt moderparti) er 
det største partiet med l 0.000 medlemmer. Verken re
presentert i nasjonalforsamlingen eller i EU-parla
mentet. [ www.londonsocialistalliance.org. uk] 

IRLAND: To ulike partier= Socialist Party (tilknyttet 
CWI/Militant, har 400 medlemmer) og Sinn Fein. 
Begge har hatt et parlamentsmedlem siden 1997. Den 
populære Joe Higgins representerer Socialist Party, 
mens Sinn Fein er representert av høyresiden i partiet. 
[ www.socialistparty.net/home.html, www.sinnfein.ie] 

NEDERLAND: Socialistische Partij 
(«Tomatpartiet»), med bakgrunn som maoistisk parti 
frem til 1991. 26.000 medlemmer og 5% oppslutning. 
Valgt inn i nasjonalforsamlingen i J 994, i dag repre
sentert med 5 medlemmer og et enkelt medlem av 
EU-parlamentet siden 1999. [www.sp.nl] 

FRANKRIKE: Valgalliansen LO/LCR fikk en milli
on stemmer (5%) ved EU-valget i 1999 og dermed 5 
representanter i EU-parlamentet, inkludert toppkandi
datene Arlette Laguiller (LO) og Alain Krivine 
(LCR). Lutte Ouvriere er et uavhengig trotskistparti 
med 4.000 medlemmer, mens Ligue Communiste 
Revolutionnaire er tilknyttet Fjerde Internasjonale og 
har 2000 medlemmer. LO og LCR har begge en ukea
vis. [www.lcr-rouge.org] 

PORTUGAL: Venstreblokken («Bloco de 
Esquerda»), samler ML-partiet UDP (som tidligere 
var sterkt pro-Albania) og det trotskistiske PSR til
knyttet Fjerde Internasjonale. 1500 medlemmer og 
2% oppslutning. Stiftet i 1999 og innvalgt i parlamen
tet etter tre måneder, med to folkevalgte. [ www.bloco
de-esquerda.pt] 

SPANIA: Den baskiske venstrealliansen Euskadi 
Herritarrok, stiftet etter ETAs våpenhvile i 1999. 
Består av Herri Batasuna (tilknyttet ETA) og Zutik (et 
samlingsparti av maoister og en gruppe tilknyttet 
Fjerde Internasjonale). Valgt inn med et enkelt med
lem i EU-parlamentet august 1999. [www.euskal-her
ritarrok.org] 

ITALIA: Partito Rifondazione Communista, med ut
spring i det gamle moskvapartiet PCI. Inneholder i 
dag flere ulike revolusjonære grupper, inkludert mar
xist-leninister og trotskister (Fjerde Internasjonale). 
Partiet som helhet er ikke mot EU, bare mot ØMU. 
Vant 4,3% oppslutning ved EU-valget i 1999, etter at 
høyresiden hadde brutt ut på spørsmålet om støtte til 
den sosialdemokratiske regjeringen. Før denne split
telsen hadde PRC 8% oppslutning og over 120.000 
medlemmer. [ www.rifondazione.it] 
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Nei-samling mot ØMU 

av Bjarke Friborg 

H
elgen 2.-3. september samlet 
ØMU-motstandere fra hele 
Europa seg i København for 

å diskutere strategier og alternativer 
til utviklingen innen EU, i anledning 
den danske EU-avstemningen 28. 
september. Lørdag var det interna
sjonal ungdomskonferanse om 
«Europa efter et dansk nej til euro
en», og søndag var det møte i den 
europeiske motstandsorganisasjonen 
TEAM. Fra Norge deltok Hege 
Tangen fra Ungdom mot EU og 
Håkon Flemmen fra Nei til EU. 

- Det blir ofte fremstilt som om 
det bare er høyresiden i EU som er 
mot ØMUen, sier Flemmen til 
Opprør. Men det er mange motstan
dere både innad i det britiske 
Labour, på den franske venstresiden 
og mange andre steder. I dag tror jeg 

det finnes motstandere over alt, både 
innad i medlemsstatene og i de nye 
søkerlandene i Øst-Europa. Men det 
er veldig forskjellig hva slags miljø
er og organisasjoner som har enga
sjert seg. Noen steder er det uav
hengige grasrotbevegelser, i andre 
land er det i bestemte partier eller 
kanskje i mer intellektuelle miljøer. 
Motstanden omfatter hele det poli
tiske spektrumet. 

Men ungdomskonferansen var ut
trykkelig ikke-rasistisk og «sentrum
venstre»? 
- Begge konferansene var ment å 
vise den internasjonale motstanden. 
Solidaritet var en viktig fellesnev
ner, både i forhold til velferd og ar
beidsledighet. Det var også et veldig 
klart ønske om mer kontakt og sam
arbeid. Folk vil ha et annet Europa, 
selv om det er uklart hvilken retning 
man ser for seg i stedet. Jeg mener 

det er veldig riktig og viktig å samle 
EU-motstanden. 

iilr det diskusjoner om IMF og 
WTO? 
- Nei, det var veldig fokus på Euro. 
Det var litt debatt om i hvilken grad 
det går an å unngå å bli dratt med i 
verdensøkonomien og globalisering
en, eller markedsliberalismen. Noen 
så nok for seg at EU kunne være et 
middel mot globaliseringen. En del 
på konferansen var for EU, men mot 
ØMU. Sånn var det i hvert fall på 
TEAM-konferansen, der det for ek
sempel var en innleder fra danske 
Kristelig Folkeparti. De så for seg 
EU som et prosjekt for fred og soli
daritet. Men vi fra Norge fikk under
streket at vi overhodet ikke har pla
ner om å bli med i EU og at vi ser på 
EU som del av problemet, ikke løs
ningen. 

• • Nye venstrepartier 
i Europa · 

U
tover 1990-tallet har det 
vokst frem en rekke nye so
sialistiske partier i Europa. 

De kommer fra vidt forskjellige tra
disjoner,• fra maoister og marxist-le

ninister til trotskister og moskva
kommunister. Som en tommelfing
erregel har de 2-5% oppslutning. 
Stort sett er det 1960-tallets venstre
grupper som har klart å bryte gjen
nom og bli til «virkelige partier», 
ofte gjennom stiftelsen av samlings
partier. Gjennom mange år med 
praktisk arbeid i de sosiale bevegel
sene har de vunnet tillit og vist at de 
har mer å by på enn parolepolitikk. 

På den andre siden har partiene 
på ingen måte oppstått etter en rettli
net utvikling. Tvertimot ligger det 
bak dramatiske politiske endringer, 
inkludert «fyrtårnenes» fall og 
mange knuste forhåpninger. 
Atskillige partier og smågrupper er 
gått til grunne underveis, og det er 
tusener av tidligere revolusjonære 
som i dag har meldt overgang til by
råkratstillinger innen statsapparat el
ler næringsliv. Situasjonen er også 
forskjellig fra den gangen venstresi
den i hovedsak bestod av ulike fast
tømrete sosialdemokratiske og stali
nistiske strømninger. De nye sosia
listiske partiene er i mye større grad 
pluralistiske og ideologisk svært 
sammensatte, men også mye klarere 
forankret i en anti-statlig og demo
kratisk sosialisme. 

INTERNASJONAL 
ORGANISERING? 
Flere av partiene er - som RV - er
klært revolusjonære, mens andre 
ikke er det. Likevel står de verken i 
SV-, Moskva- eller den grønne tradi
sjonen og har stort sett et tungt inn-

slag av miljøer som reg
ner seg for å være revo
lusjonære marxister. De 
argumenterer åpent for 
sosialisme, og satser b e

visst på en utenomparla
mentarisk basis på ar
beidsplassene og i de 
folkelige bevegelsene. 
Den brokete opprinnelsen 
gjør imidlertid at det ikke er 
noen internasjonal organisering på 
europeisk plan utover de gamle nett
verkene, mens både De Grønne og 
partiene av SV-typen har sine egne 
samarbeidsorganer. 

De viktigste hovedstrømninger er 
fortsatt knyttet til gamle skillelinjer, 
selv om det flere steder har vært en 
tilnærming mellom visse ML-partier 
og partiene tilknyttet Fjerde 
Internasjonale. Sakte spirer det også 
frem et samarbeid mellom «RV-par
tiene» som nå holder på å oppdage 
hverandre. Deler av Fjerde 
Internasjonale har til og med satt 
frem tanken om en ny «5. 
Internasjonale», selv om dette er et 
svært langsiktig mål. Fremdeles er 
det nye venstresamarbeidet bare på 
fosterstadiet. 

NASJONALE STRATEGIER 
Arnljot Ask er internasjonal sekre
tær i AKP og medlem av RVs inter
nasjonale utvalg. Han mener det er 
viktig å delta i debatten i Europa og 
å bringe den hit til Norge. Men han 
er i mot at RV skal knytte seg til in
ternasjonale fora med egen sentralis
me eller som splitter opp det revolu
sjonære arbeidet her hjemme. 

- Det er opp til de revolusjonære i 
hvert land å utvikle sosialismestrate
gien ut i fra forutsetningene hos seg. 

Solidaritet og støtte må være basert 
på gjensidig respekt og ikke-inn
blanding. Enhet tuftes på praksis og 
samarbeid over tid. Tillit er ikke noe 
som skapes gjennom proklamasjo
ner. På et slikt grunnlag bør RV ha 
en bred internasjonal kontaktflate og 
samarbeide både med partier i tra·di
sjonell forstand og med de ulike be
vegelsene og motaksjoner. Vi må 
delta praktisk i felles aksjoner, for 
eksempel mot IMF og WTO og mot 
EU-politikken. Men det er viktig å 
ikke bli bundet opp til mer avgrense
te retninger, for eksempel konferan
ser som plasserer oss i en bestemt 
bås. 

- RV's internasjonale arbeid må 
preges av hva slags parti RV er i 
Norge. Derfor er jeg mot at RV skal 
delta på Fjerde Internasjonales ver
denskongresser, akkurat som på 
kongresser avholdt av andre retning
er. Jeg vil heller ikke gå inn for at 
RV skal delta i Brussel-konferanse
ne som arrangeres av det belgiske 
PTB. Sjøl om dette er en konferanse 
som består av ulike fløyer innenfor 
den revolusjonære bevegelsen, så 
har den brodd mot en av de retninge
ne som er med i «RV-huset». For 
AKP er det ikke noe problem å delta 
der, men det ville true enheten i RV 
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En gocl nummer to 
Jeg vil nok alltid trenge 
en høyttaler, sier Chris 
Hartmann. Det stem
mer. Hun brøler ikke. 
Hun gjentar ikke seg 
selv heller. Til gjengjeld 
er det hun sier velover
veid. Jeg tilbringer en 
hyggelig og inspireren
de time på Saras cafe i 
Oslo med RVs nestle
der. 

Av Else Merete Thyness 

Stiller du som lederkandidat på RVs 
landsmøte i februar 2001? 
- Nei, det tør jeg ikke. 

Hvorfor ikke det? 
- Jeg hadde ikke maktet å gå i spissen 
for en så stor og viktig organisasjon 
som RV - med så mye politikk som skal 
utvikles. Dessuten bør lederen være en 
utadrettet person med grep om media. 
Jeg er oest på internjobbing g organi
satoriske saker. 

RV er ikke akkurat kjent som partiet 
med de kvinnelige lederne. Det er vel 
bare Frp som er dårligere. Hvordan kan 
RV dyrkefram kvinnelige ledere? 
- Hadde vi visst det, hadde vi gjort det. 
Jeg har heldigvis tro på den nye genera
sjonen med kvinner. De har bedre forut
setning enn vi hadde på 70-tallet blant 
annet fordi kvinnelige politikere aksep
teres lettere i dag. 

Kan det hende at kvinner mangler ag
gressiviteten og maktbehovet som moti
verer til lederskap? 
- I så fall blir lederskap definert feil i 
samfunnet. Kvinner leder jo familien, 
skoleklassen og barnehageavdelingene 
med største selvfølge. A lede en organi
sasjon er ikke så veldig annerledes. For 
mange tusen år siden fantes det fredeli
ge jordbrukssamfunn, hvor kvinner helt 
naturlig hadde ledende posisjoner. 
Kvinnene mistet samfunnsmakten da 
mennene begynte å krige. I det øyeblik
ket folk begynner å drepe hverandre 
trenger kvinner den fysiske beskyttel
sen. Det gjelder jo ikke i dagens Norge. 

Du er teknisk tegner av utdanning. Har 
du hatt nytte av det i politikken? 
- All erfaring er nyttig, men konkret i 
forhold til bystyret har jobben i teknisk 
etat gjort det lettere å ha oversikt og se 
konsekvenser i byutviklingssaker. 

Hvilke saker opptar deg mest i bysty
ret? 
- Ved siden av byutviklingssaker, pri
vatisering og konkurranseutsetting, 

som fører til færre kommunale arbeids
plasser samtidig som omsorgstilbudene 
blir dårligere. 

Du var gruppesekretær da Erling datt 
ut av Stortinget. Hvordan var stemning
en i bystyregruppa da? 
- Det var tøft for alle at Erling falt ut. 
Når RV har en representant på 
Stortinget så snakker du ikke om Oslo
benken. Erling representerte hele lan
det. 

Stemmer det at du aldri har blitt klub
bet på taletid? 
- Det er faktisk sant. Jeg har ingen pro
blemer med tre minutters innlegg. 
Kanskje handler det om å være kvinne. 
Det er sjelden kvinner mener at det er 
de som har sett lyset og må overbevise 
resten av verden. 

Du meldte deg inn i AKP på 70-tallet. 
Hvorfor? 
- Jeg var aktiv i Kvinnefronten. AKP 
var en naturlig utvikling. 

Hvorfor meldte du deg ut av AKP? 
- For AKP har dagskampen og det par
lamentariske arbeidet liten verdi utover 
den erfaringa det gir i den langsiktige 
kampen for revolusjon og sosialisme. 
Dette har ført til en undervurdering av 
parlamentarisk arbeid. Jeg synes vi må 

delta der slagene står, ikke for kampens 
egen del, men for folks liv og hverdag. 

- Dessuten reagerte jeg på at AKP, 
uansett hva de hadde stått for i enkeltsa
ker, i ettertid oppsummerte at de hadde 
hatt rett. 

Hvorfor valgte dit RV da? 
- Fordi jeg er kommunist. Det er ikke 
noe annet alternativ. Målet er det sam
me, men ikke metodene. 

Du har sittet i Kvinnefrontens landssty
re, og du har vært redaktør av den avisa 
som senere ble Kvinnejournalen. Hva 
synes du om dagens feminisme? 
- På syttitallet hadde vi noen store sa
ker som kampen for fri abort, som vi 
vant. Det er viktig med seire. I dag 
mangler vi ikke sakene, men vi mangler 
seirene. 

Nevn en viktig kvinnesak i dagens sam
funn? 
- Skjønnhetstyranniet som terroriserer 
unge jenter. 

Hvilke saker synes du RV skal prioritere 
ved stortingsvalget? 
- EU, skole og utdanning, og miljø. 

Hva liker du å gjøre i fritiden ? 
- Det blir mye politikk, men jeg er glad 
i å gå tur i marka. Dessuten har jeg fått 
store barn, og det er fint å kunne omgås 
dem som venner. 

Har du et livsmotto? 
- Jeg har forsonet meg med at jeg ikke 
rekker alt: Det jeg ikke får gjort - det 
får jeg ikke gjort. 

- Mange kvinner har en form som nuller dem ut, sier Chris Hartmann, som mener at 
kvinners lavmælte samarbeidsvilje sannsynligvis gir bedre resultater enn mer tradisjo
nelt maskuline metoder. 

Bli med pli 
kvinnekonferanse 
Sett av helga 11. - 12. november - Da er det nemlig 
tid for RVs kvinnekonferanse i Trondheim! 

Høstens program vil lørdag bestå av inn
ledninger og diskusjon rundt temaene: 
■ Delt omsorg - god familiepolitikk? 
■ Norskemenns import av kvinner fra ut
viklingsland - moderne «slavehandel»? 
■ Innvandrerkvinners opplevelser av 
Norge - historier fra innvandrerkvinner i 
RV 

Søndag vil i sin helhet bli viet til tema 
knytta til RVs forslag til nytt prinsipp-pro
gram. Hva betyr et feministisk perspektiv 
på tema som sosialisme, demokrati, tek
nologi og kultur? Hva skal RV mene om 
kvinnepolitikk generelt? 

I tillegg til innledninger og diskusjoner 
legges det opp til kreativt og konkret ar
beid rundt utvalgte områder med utgangs
punkt i forslaget til nytt prinsipp-program 
i små grupper. Her blir det mulighet til å 
sammen skrive endringsforslag til pro-

gramutkastet som skal vedtas på landsmø
tet i februar - med utgangspunkt i det som 
engasjerer den enkelte deltakeren mest.Og 
selvfølgelig blir det felles middag og fest 
på lørdag kveld - og ellers en unik mulig
het til å treffe andre RV-damer fra hele lan
det til engasjerte diskusjoner og sosialt 
fellesskap! 

Programmet er litt foreløpig enda - vi 
jobber med innledere og fokus (og mottar 
gjerne forslag). Ferdig program, tid og 
sted vil annonseres i neste Opprør og i 
Klassekampen . Følg med, følg med ... ! Vi 
satser på reisedekning for utgifter som 
overstiger 250 kroner, og deltakeravgift på 
rundt 300/150 (stud./ubemidlede). Vi gle
der oss til å treffe gamle og nye RV-kvin
ner (og menn er også velkomne!). 

Hilsen oss i kvinnegruppa 
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ra 
I sommer ga RV ut et 
hefte om kampen mot 
privatisering ave-kraft
verk og om liberalise
ringen i kraftmarkedet. 
Heftet gir deg argumen
ter, faktakunnskap og 
bakgrunnsanalyse. 

Av Finn Olav Rol ijordet 

0 
ver hele landet kan man nå i lo
kalavisene lese stoff om kraft
markedet. Enten er det salg/fu

sjon, eller så er det en ny utbygging. 
Mange av RV sine representanter i kom
munestyrer over hele landet har, eller vil 
bli konfrontert med denne utviklingen. 
Kontakt på tvers i partiet bidrar til at vi 
har utviklet viktig politikk på dette saks
feltet gjennom å dra nytte av hverandres 
erfaringer. 

Mye av denne politikken manifesterer 
seg i heftet som vi har kalt 
((Kraftkokeboka)). I tillegg presenteres 
mye fakta . Informasjonsmengden som 
finnes om kraftmarkedet er enorm. 
Internett gir lettvint tilgang. 
Problemstillingen har vært å fatte seg i 
korthet, velge hva som er viktig i første 
omgang. 

0 
BARE RV HAR El FELLES LINJE 
En oppsummering som er viktig å gjøre, 
er at de kreftene som kjemper mot privat
isering og fusjoner i kraftmarkedet, er få 
-og svake. Bare partiet RV framstår som 
et samlet parti med ei felles linje i mot
standen mot det som skjer lokalt. Alle de 
andre partiene - fra SV til FrP - legger 
for dagen ulike vurderinger for hvilke 
standpunkt de inntar lokalt. I liten grad 
er fagbevegelsen på banen. 
Omstruktureringen skjer derfor stort sett 
uforstyrret på markedsliberalismens pre
misser. Disse problemene ser man først 
når man får fram et synlig og helhetlig 
bilde av hva som foregår. Etter hvert som 
de utenlandske aktørene markerer seg 
mer i Norge, blir det som skjer også mer 
synlig. Delprivatiseringen av Statoil har 
vekket de gamle sosialdemokratene til 
live. Det samme kan skje når det gjelder 
privatiseringen i kraftmarkedet. 

REIS KAMPEN LOKALT 
Det norske kraftmarkedet er stort. Det 
ligger enorme verdier åpent for salg. I 
framtida forventes store inntekter på salg 
av fornybar energi som strøm fra norske 
vassdrag. Gjennom å synliggjøre det som 
skjer, kan det reises en felles kamp mot 
privatiseringen av naturressursen vann
kraft. Det er å håpe at denne 
«Kraftkokeboka» bidrar til nettopp det. 
Heftet er skrevet og redigert i samspill 
med flere av RVs kommunestyrerepre
sentanter. 

OPPRØR 8-00 · IV 
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DESTØRSTEAKTØRENE 
På det nordiske kraftmarkedet er det i dag fem tunge aktører som kjemper om makt 
og innflytelse. Det er de tre statseide selskapene Statkraft (Norge), Vattenfall · 
(Sverige) og Forturn (Finland). I tillegg stifter norske.selskap bekjentskap meoity,s.'.Joq ;.,u 
ke Preussen-Elektra og den absolutte storebroren i europeisk kraftindustri; det 
statseide Electricite de France (EdF). Det franske selskapet har en årsproduksjon 
på mer enn fire ganger den nor~ke og en egenkapital på 1000 milliarder kroner. 

RV-AU: Like viktig som Statoil 
Kraftbransjen i Norge representerer en 
verdi på minimum 200 milliarder, trolig 
opp i mot 300 milliarder. Grunnen til at 
verdianslaget varierer så mye, er at kraft
bransjen har vært «beskyttet» gjennom 
offentlige reguleringer og eierskap. 
Siden 1991 er kraftmarkedet liberalisert. 
Den forventede omstruktureringen er nå 
i full gang. I kjølvannet av fusjoner kom
mer privatiseringen. I denne prosessen 
blir de reelle verdiene synliggjort. Bare 
når omstruktureringen er ferdig kjenner 
vi den faktiske verdien. Men den er 
enorm. 

OFFENTLIG FATTIGDOM 
PRESSER FREM PRIVATISERING 
Omstruktureringen i kraftbransjen hjel
pes fram i økende tempo av en offentlig 
fattigdom i kommune-Norge. I 1999 gikk 
kommunesektoren med nesten 12 milli
arder i underskudd. Det samme er for
ventet dette året. Denne pengenøden kan 
etter RV sin mening bare løses på en 
måte - økte statlige overføringer til kom
munesektoren. Men Stortinget er lydige 

tjenere for markedsliberalismen - de 
nekter. Dermed tvinges lokalpolitikerne 
til å finne midler der de er, der de har en 
mulighet til å skaffe klingende mynt til 
barneskolen og eldreomsorgen. Det kom
munale kraftverket - arvesølvet - skal 
omgjøres til kroner. Høyre og 
Fremskrittspartiets representanter i kom
munestyrene fryder seg - de fleste andre 
partiene bøyer unna for «den økonomis
ke virkeligheten» og åpner for salg, fu
sjoner og privatisering av kraftselskape
ne. 

Men ikke alle finner seg i det som 
skjer. I mange kommuner kommer pro
testene, noen få steder slås planene tilba
ke av en bred front slik de har lykkes med 
i Kragerø. Dessverre må vi konstatere at 
hovedregelen er at RV blir stående alene i 
å forsvare det lokale kraftselskapet. 

Det er stort behov for å få fram kunn
skap om hva som skjer i kraftmarkedet. 
Kraftkokeboka er et forsøk på det. Den 
kommer egentlig veldig sent. Kampen 
pågår nå og de fleste kjemper hver for 
seg. RV er ikke i stand til å dra opp en 

landsomfattende front mot privatisering
en av kraftselskapene. Men vi skal gi 
våre bidrag. Dette heftet er ett. 

Helge Galtrud, RV-representant i 
Lillehammer kommunestyre, sa i sitt inn
legg mot fusjonen mellom Lillehammer 
og Gausdal Energiverk (LGE) og Hamar
regionens Energiverk (HrE): 

«- Hele opplegget rundt fusjonen sy
nes å være å tjene mer penger. Det er hel
ler ikke problematisert at eieren av LGE 
faktisk også er kunde i selskapet. Og eier 
er jo i bunn og grunnfolk flest. Med sam
menslåingen er det økt fare for at den of 
fentlige styringen blir borte. Fusjonen er 
en posisjoneringfor framtidig salg. Ved å 
gå inn for sammenslåing kapitulerer vi 
for markedskreftene.» 

(Gudbrandsdølen/Dagningen 23. mai 
2000) 

RØD VALGALLIANSE 
REISER DISSE PAROLENE: 
■ gå i mot alle forsøk på privatisering av 
kommunale kraftselskap 

■ gå i mot fusjoner, fusjoner er bare å 
legge til rette for privatisering 
■ gå i mot forsøkene på å redde kommu
nens økonomi med kraftpenger, reis 
kampen mot statens økonomiske politikk 
nå 

KNYTT KRAFTFRONTEN OPPTIL 
AKSJON FORVELFERDSSTATEN 
Fusjons-privatiserings-bølgen går over 
hele landet. For hver nye fusjon må det 
reises politisk kamp. Fronten må utvides, 
bygges kontinuerlig, nye alliansepartnere 
må søkes. Det er naturlig å knytte «kraft
fronten» til fagbevegelsens «Aksjon for 
Velferdsstaten». Denne kampen handler 
om politisk styring, om å forsvare folkets 
kontroll over naturressursene. Kampen 
mot privatisering av kraftselskapene er 
like viktig som kampen mot privatisering 
av Statoil. 

Arbeidsutvalget i Rød 
Valgall ianse, 8. juni 2000 
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OPPRØR ,8-00 

Den nasionale 
kampen 0111 
konsesionslovene 
Konsesjonslovene om kraftrettene 

utløste en stor politisk kamp etter 
unionsoppløsningen med 

Sverige i 1905. I 1906 stod sterke uten
landske kapitalgrupper klare til å kjøpe 
opp og skaffe seg kontrollen over store 
deler av de utnyttbare fossefalla i Norge. 
Skulle det bare skje? 

Årene etter unionsoppløsningen, de 
første 10-årene, er perioden med indus
trialismens gjennombrudd i Norge. 
Striden om den industrielle modernise
ringen ble i Norge en strid om statens rol
le - og om konsesjonslovgivingen. Etter 
1905 var det sterke nasjonale strømning
er i det norske folk. Det ble etterhvert 
stor enighet i Stortinget om å utvikle 
konsesjonsregler overfor utenlandsk ka
pital som kunne gi nasjonale fordeler og 
fortrinn - både til norsk industri, lokal
samfunn og almenne samfunnsinteresser. 
Allerede i Statsborgerloven av 1888 ble 
det gitt regler som begrenset utlendingers 
adgang til å erverve fast eiendom i 
Norge. 

Investeringenes veldige omfang og det 
forhold at kapitalen for en vesentlig del 
var utenlandsk, førte til at spørmålet om 
konsesjonslovgivning ble et domineren
de poJ.itt,k-stridsspørsmåJ i årene fram.til 
første verdenskrig."\ I 

«PANIKKLOVENE» 
Striden ble innledet da den radikale stor
tingsrepresentanten fra Venstre, Johan 
Castberg, spurte: «Hva agter regjeringen 
at foretage til forebyggelse af, at vort 
lands vandkraft mere og mere gaar over i 
utenlandske hænder?». Situasjonen var 
blant annet at The Sun Gas Company (se
nere Alby United Carbide Factories) 
skaffet seg kontrakt over Tyssovassdraget 
i Odda den 28. februar 1906. Den største 
karbidfabrikken i verden skulle bli bygd i 
Odda i Hardanger. Regjeringen 
Michelsen grep saken umiddelbart og 
Odelstinget vedtok den 7. april 1906 
konsesjonsplikt for utenlandsk kapital -
de såkalte «panikklovene» - og nedsatte 
deretter en komite for å utrede ytterligere 
lovgiving. I første omgang ga lovene re
gjeringa anledning til å knytte nasjonale 
vilkår til vassdragskonsesjonene. Bare 
Høyre var motstander av dette konse
sjonssystemet og en slik statlig innbland
ning i 1906. 

KAPITALISMEKRITISK? 
Det var senere den første Venstre-regje
ringen til Gunnar Knudsen ved Johan 
Castberg, justisminister 1908-10, som 
fremmet forslag til konsesjonslover. 
Disse lovene bygde på et perspektiv som 
fagbevegelsen delte og de fikk støtte fra 
Arbeiderpartiet. Lovene bygde på det ka
pitalismekritiske - statlig styring over 
kapitalen. Man kunne ikke stole på «de 

økonomiske kræfters frie og uhindrede 
spill» når det gjaldt «vassdragenes utnyt
telse i industrielt øiemed». Det krevdes 
«en kontrollerende og regulerende ind
flytelse fra det offentliges side». 
Vassdragenes sentrale betydning for in
dustrialiseringen tilsa at de måtte betrak
tes som «nationale herligheter av saa stor 
almen og samfunnsmæssig vigtighet» at 
det offentlige måtte sørge for at de ble ut
nyttet «paa den for det almene vel heldig
ste maate». 

Castberg polemiserte både mot denne 
liberalistiske modernisme som Høyre 
stod for og den nasjonalkapitalistiske 
modernisme som var linjen til den tidli
gere regjeringen Michelsen. Sistnevnte 
ville favorisere norsk kapital foran uten
landsk, men undervurderte faren for 
«fortrængsel av statens og almenhetens 
interesser» i følge Castberg. Gunnar 
Knudsen sin regjering vant altså fram 
med sin såkalte sosialradikale linje i kon
sesjonslovgivningen. 

I 1909 vedtok Stortinget med Venstre 
og Arbeiderpartiets stemmer konsesjons
lover for ervervelse av fosser, skog mine
ralforekomster og annen fast eiendom, 
med strenge vilkårsbestemmelser for så
NeLn2!:_SkQ som .utenlandske selskaper. 

Opprinnelig var formålet med kom~e
sjonslovene å bevare landets naturressur
ser for norske borgere og å hindre at de 
ble gjenstand for rovdrift og spekulasjon. 
Lovene ble etterhvert svært omfattende. 
Ervervsloven for vassdrag, regulerings
loven og bergverksloven ble utviklet. 
Dette byggverket av konsesjonslover ble 
sluttført gjennom de omfattende industri
konsesjonslovene og vassdragsregule
ringslovene i 1917. Det var kamp om 
viktige deler i lovverket slik som hjem
fallsretten. Konsesjon for erverv av vass
drag ble gitt for en viss periode og etter at 
periodens utløp (60 - 80 år), skulle vass
draget med innstallasjoner overdras til 
staten uten vederlag. Vederlagsfri hjem
fallsrett skulle etter loven av 1909 også 
komme til anvendelse overfor norske sel
skaper, dvs at utbygde industrianlegg ba
sert på billig kraft fra utbygde vassdrag, i 
fremtiden skulle kunne overtas av staten 
uten vederlag. Spørsmålet om dette var i 
strid med Grunnloven ble avgjort av 
Høyesterett i 1918. Med 4 mot 3 stem
mer vedtok Høyesterett at bestemmel
sene ikke var i strid med Grunnloven. 

NASJONAL PROTEKSJONISME 
Dette var i sitt vesen en form for nasjonal 
proteksjonisme i et land som var kapital
fattig, men rikt på naturressurser, ikke 
minst fossefall. Disse lovene ga grunnlag 
for industrireising under nasjonal sam
funnsstyring. 
Hovedinnholdet i disse konsesjonslovene 
var: 

-de ga sta
ten rett til å 
sette vilkår 
for konse
sjon og 
hvordan 
virksomhe
ten skulle 
drives 
-de gasta
ten mulig
het til å si 
nei til kon
sesjonssøk
nader 
-de ga sta
ten rett til å 
trekke kon
sesjon til
bake eller 
fastsette 
tvangs-
mulkt om det ble vesentlig brudd på kon
sesjonsvilkårene 
- de ga staten hjemfallsrett over fosser 
og kraftproduksjon 
- de ga staten sikre løpende inntekter fra 
avgifter på kraftproduksjon 
- de sikra kommunene lokal kraft tilfor
bruk og småindustri 
- de ga staten rett til d sette restriksjoner 

på de fo rmål som J...,aft kunne brukes til 
- staten kunne fas tsette graden av fo red
ling av produktene i Norge 
- staten skulle få mulighet til å kjøpe pro
dukt som hadde mye å si for norsk næ
ringsdrift og forbruk 
- de utenlandske datterselskapene skulle 
ha hovedkontor i Norge, og styre-flertall 
og -leder skulle være norske statsborge
re 
- det ble innført nasjonal fortrinnsrett for 
norske maskin- og materialleveranser, 
bruk av norske arbeidere og funskjonæ
rer, og bruk av norsk forsikring ved de 
utenlandsk-finansierte anleggene 

Klarere innkjøpsregler for fortrinn av 
norske leveranser kom inn i konsesjons
lovene i 1927. Utenlandske anbud kunne 
bare hentes inn om det bare var en norsk 
leverandør. Selv i disse tilfellene, skulle 
det norske anbudet gjelde, om det ikke lå 
mer enn 15% høyere i pris enn det uten
landske, etter at toll var trukket fra. Dette 
kunne gi et effektivt vern på 25-30%. 

Disse reglene var med på å legge for
holdene til rette for en omfattende og 
avansert anleggsbransje og verkstedin
dustri i Norge. Kraft- og industrianlegg 
her i landet er for en stor del blitt bygd 
opp av norske firma og norske arbeids
folk. 

HVA KANVI LÆRE AV HISTO
RIA? 
Vi ser at de politiske kreftene som ville 
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bygge opp en selvstendig nasjon etter 
unionsoppløsningen, måtte ty til et om
fattende lovverk for å kunne gjennomfø
re en industrireising og en kraftutbygging 
på nasjonens premisser. 
Industrisamfunnet vokste fram. 
Kapitalismen blomstret, arbeidsfolk b\e 
brutalt utnyttet i en lang arbeidsdag. Men 
kapitalismen ble styrt mod viktige lover 

som hindret rå utplyndring og som samti
dig sikret landet inntekter som den poli
tiske delen av arbeiderbevegelsen kjem
pet om kontrollen med og fordelinga av. 

SITUASJONEN I DAG 
I dag ville ikke dette kunne gjennomfø
res. De nasjonale strateger sine visjoner 
fra begynnelsen av det forrige århundret 
har ikke gode vekstvilkår i dagens mar
kedsøkonomi. De felles konkurransere
glene i EU forbyr nasjonale konsesjons
lover som favoriserer nasjonale interes
ser. Utenlandske og innenlandske selskap 
og innbyggere skal behandles likt. 
Diskriminerende lovgiving og praksis er 
forbudt, både ved EU-medlemskap og i 
EØS-avtalen. Skjer slikt blir vi raskt 
trukket inn for ESA-domstolen. 

Det kan være nyttig å ha dette i tanke
ne når vi nå kjemper mot markedslibera
lismens innmarsj i «kraftmarkedet» -
våre nasjonale naturressurser - og ser 
hvordan partiene og deres representanter 
åpner kraftselskapene for privat og uten
landsk kapital. 

Artikkelen er tatt fra Kraftkokeboka og 
bygger på kapitler i Terje Kol/botn sitt 
«krafthefte» fra 1993 og Knut Henning 
Thygesen sitt «energihefte» fra 1995 . . 

Andre kilder: 
Tidens Leksikon: «Konsesjonslovene» 
Rune Slagstad: De nasjonale strateger, 
fra side 136 
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JAMES CONNOLLY 
- sosialistisk teoretiker og strateg 
■■ · Grunnlaget for ein nasjo
nal revolusjon er borte til og 
med i det tilbakeliggjande 
Irland·· (Leo Trotskij, Nashe 
Slovo juli 1916) 
■■ · Den som venter ei rein 
sosial revolusjon vil aldri opp
leve det. ... lrarane sin trage
die er at dei gjorde oppr u for 
tidleg .. :· (Lenin, Sbornik 
Sotsial-Demokrata, nr. 1) 

D 
esse dommane felte Trotskij og 
Lenin over eit irsk opprør mot 
britisk styre i 1916. 

«Påskeopprøret» som det er blitt kalla, 
blei gjennomført av ei gruppe militante 
republikanarar og sosialistar som ynskte 
å lausrive Irland frå unionen med 
Storbritannia og opprette ein irsk repu
blikk. Den irske arbeidarleiaren James 
Connolly var ein av strategane bak opp
røret. Samstundes var han Irlands frem
ste sosialistiske teoretikar. 

FATTIGDOM OG RADIKALISME 
James Connolly blei fødd i 1868 av irske 
foreldre i ein irsk ghetto i Edinburgh. 
Han måtte ut i. arbeid a\\erei.e i 10-årsal
deren og støtta tidleg opp om den radika

le fagrørsla som vaks fram i 
Storbritannia på slutten av 1800-talet. I 
1898 blei han invitert til å bli organisa
sjonssekretær i Dublin Socialist Society 
som var ei undergruppe av det britiske 
Independent Labour Party. Gruppa strev
de med å utvikle ein eigen irsk profil 
som kunne appellere til dei irske arbeida
rane. Connolly gav organisasjonen eit 
nytt narnn; Irish Socialist Republican 
Party (ISRP) og bygde dessutan opp ei 
irsk arbeidaravis - Worker's Republic. 
Han publiserte dessutan massevis av 
pamflettar om spørsmål som sosialisme, 
nasjonalt sjølvstende og religion. 

Fattigdommen i Dublin førte etter 
kvart til at Connolly måtte emigrere med 
familien til USA i 1903. Tanken var at 
Connolly-familien skulle busette seg i 
USA for godt, men slik gjekk det ikkje. 
Han rauk uklar med sosialist-guruen de 
Leon då han freista å organisere ei eiga 
irsk sosialistgruppe. Connolly meinte at 
for å få kontakt med eit breidare spekter i 
dei enkelte ghettoane, var det ein god ide 
å lage nasjonale undergrupper. Dette var 
de Leon og leiinga usamde i; ei samling 
av arbeidarane var avhengig av at den 
kulturelle og språklege bakgrunnen til ar
beidarane blei nedtona, ikkje framheva. 
Etter brotet med de Leon var Connolly 
med på å grunnlegge den vidgjetne fag
organisasjonen «Industrial Workers of 
the World», før han i 1910 reiste tilbake 
til Irland for godt. 

STREIK, PARTIDANNING 
OG KRIG 
I det Connolly kom tilbake til Irland var 
det to kampar som blei stadig intensivert; 
den nasjonale kampen for irsk sjølvsten
de og kampen for fagorganisering av ir-

ske arbeidarar og bygginga av eit irsk ar
beidarparti. I 1909 hadde ein ny fagorga
nisasjon, Irish Transport and General 
Workers Union (ITGWU), blitt danna av 
den store irske arbeidarleiaren James 
Larkin. Connolly kas ta seg samen med 
Larkin inn i organiseringsarbeidet. Det 
kulminerte med ein storstreik og ein på
følgande langvarig lockout i 1913 der ar
beidarane måtte kjempe mot ein storkoa
lisjon av borgarskapet, kyrkja og det stør
ste irske nasjonalistpartiet. Konflikta 
vara i åtte månader og innebar ekstreme 
påkjenningar for arbeidarane. ITGWU 
tapte konflikta, men på lengre sikt kom 
streiken til å resultere i ei markert radika
lisering av delar av arbeidarrørsla. 

Arbeidet med å bygge eit uavhengig 
irsk arbeidarparti hadde starta eit par år 
før stor-konflikta. I 1914 fekk partiet si 
endelege form og tok narnnet Irish Trade 
Union Congress and Labour Party 
(ITUCLP). Samstundes passerte eit ved
tak om irsk sjølvstyre gjennom det britis
ke parlamentet, noko som opna for at ar
beidarpartiet kunne stille til val i eit nytt 
irsk parlament. Kort tid etter braut imid
lertid den fyrste verdskrigen ut, og dei 
britiske styresmaktene utsette gjennom
føringa av sjølvstyrevedtaket. 

Spørsmålet blei nå om den irske arbei
darrørsla skulle støtte krigføringa, eller 
gå mot krigen slik sosialistar i alle land 
hadde proklamert før 1914? Connolly 
oppfatta krigen som ein imperialistisk 
britisk krig, og meinte at irske arbeidarar 
burde utnytte britanes vanskar til å gjere 
opprør i Irland. Andre, særleg i Belfast
området, meinte det var ei plikt å støtte 
den britiske krigføringa og mange melde 
seg til krigsteneste. Connolly fortsatte 
imidlertid kampanja mot krigen. Han 
harsellerte særleg med det britiske argu
mentet om at britane deltok i krigen for å 
forsvare Belgias sjølvstende mot dei tys
ke åtaka.: «Storbritannia vil verne om 
Belgia sitt sjølvstende. Men kven skal 
verne om Irland sitt sjølvstende?» 

PÅSKEOPPRØRET 
Den krasse kritikken av krigføringa førte 
Connolly saman med dei radikale repu
blikanske krinsane som også fordømte 
krigen. Dcsse heldt til i det hemrnelege 

brorskapet Irish Republican Brotherhood 
(IRB) som blant anna hadde støtta arbei
darane under den store streiken i 1913. 
Ein fraksjon innan IRB byrja etter kvart å 
planlegge eit væpna opprør mot dei bri
tiske styresmaktene. James Connolly blei 
innvidd i planane og støtta ideen. To pa
ramilitære grupper utgjorde kjernen i 
opprørsstyrkane; den IRE-kontrollerte 
Irish Volunteers (seinare IRA) og arbei
darhæren som blei danna under storstrei
ken, Irish Citizen Army, under leiing av 
James Connolly. 

Opprøret blei på mange måtar ein fi
asko, og det blei slått ned på mindre enn 
ei veke. Oppslutningen var ikkje som 
forventa, og opprøret såg ut til å føye seg 
inn i den lange rekka av mislykka irske 
oppstandar. 15 personar blei avretta, me
dan 3000 blei arresterte. Connolly blei 
avretta av britiske soldatar bunden til ein 
stol, fordi han var for skadd til å stå opp
reist. 

Dei knallharde britiske straffereaksjo
nane gjorde at motstanden mot dei britis
ke styresmaktene auka dramatisk. Få år 
etter avrettingane blei opprørarane sett på 
som heltar av dei fleste irar, og dei britis
ke styresmaktene blei møtt av ei stadig 
intensivert geriljakrigføring frå Irish 
Republican Army (IRA). Påskeopprøret 
intensiverte slik kampen for sjølvstyre 
som kulminerte med opprettinga av den 
irske fristaten i 1921, og til slutt den irske 
republikken i 1937. 

ARVEN ETTER CONNOLLY 
Arven etter Connolly har gjort seg min
dre gjeldande på det sosiale området, enn 
på det nasjonale. Connollys draum om 
ein sosial revolusjon blei ikkje realisert. 
Ikkje i noko land i Vest-Europa har arbei-
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darpartiet vore så svakt som i Irland, og 
etter kvart kasta det irske arbeidarpartiet 
mykje av Connollys revolusjonære sosia
lisme på båten. 

l 
Trotskistiske grupperingar og fleire 

istorikarar har kritisert Connolly og 
ans arbeid for irsk nasjonalt sjølvsten
e. Det blir hevda at Connolly støytte frå 

, eg dei protestantiske arbeidarane i nord, 
og slik hindra ei sameining av arbeidara
~e. Connolly står imidlertid framleis 

t
gt i kurs hjå mange irske sosialistar og 
publikanarane både i den irske repu-
1kkken og i Nord-Irland. Utallige vegg
åleri av Connolly på husveggar rundt 

om i dei katolske bydelane i vest- og . 
nord-Belfast er eit tydeleg uttrykk for 
den posisjonen Connolly har i den repu
blikanske tradisjonen. 

KONKLUSJON 
Å gå systematisk gjennom Connollys te
oretiske virke, blir for omfattande i den
ne omgang. Men nokre få poeng er det 
viktig å understreke. For det fyrste: Det 
er liten grunn til å tru at dei irske arbeida
rane ville vore meir sameinte om 
Connolly og andre hadde ignorert den 
nasjonale kampen. Kampen for irsk na
sjonalt sjølvstende var ikkje kun ein na
sjonalistisk symbolsak, men ein progres
siv kamp mot diskrimineringa av katolik
kane. Å få med seg dei protestantiske ar

beidarane i kampen mot denne diskrimi
neringa, lykkast i liten grad. Ikkje fordi 
Connollys strategi slo feil , men fordi 
mange protestantiske arbeidarar støtta 
diskrimineringa. 

For det andre: Connolly levde ikkje i 
eit politisk vakuum der politiske strategi
ar kunne klekkast ut uforstyrra av den 
politiske røynda. Ein sosialist som yn
skjer å vere meir enn ein skrivebordsteo
retikar må orientere strategien i forhold 
til terrenget, snarare enn etter eit utopisk 
ynskje-terreng. Irland var eit svært ka
tolsk og relativt lite industrialisert land 
der den politiske debatten hovudsakleg 
dreidde seg om nasjonalt sjølvstyre. 
Dette måtte nødvendigvis sette eit visst 
preg på dei strategiane som blei vald. 

For det tredje: Mange har ein tendens 
til å dele Connollys politiske liv opp i de
lar og sette <lesse opp mot kvarandre. 
Sosialisten blir sett opp mot nasjonalis
ten; syndikalisten mot marxisten, teoreti
karen mot strategen osv. Ei slik tilnær
ming er eit resultat av ein freistnad på å 
plassere sosialistiske teoretikarar i ferdig 
definerte båsar og å kritisere dei som ik
kje er 'reine og ranke' nok til å puttast i 
bare ein bås. På denne måten ignorerer 
ein kanskje det mest slåande ved sosialis
ten James Connolly: Hans evne til å sta
dig utvikle teoriane vidare, kombinere 
ulike element og kanskje fremst av alt; å 
knytte teoriane saman med praktisk revo
lusjonær verksemd. 

Sissel Rosland er medlem i Bergen RV 
og lrlandsforskar ved universitetet i 

Bergen 
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Hess er død ... 
Antirasistene greide det 1gien. 
Nynazistene fikk ikke marsjere der de 
ville. Vi var 10.000 på Youngstorget. 
Nå må de snart innse det, Hess er død, 
og det for alltid! 

FIASKO FOR NYNAZISTENE 
Lørdag 19. august skulle nordiske ny
nazister marsjert i Oslos gater for å he
dre den døde naziføreren Rudolf Hess. 
Etter mange avslag fra politiet, og en 
enorm jobb fra antirasister, ble de for
vist til Askim. Nynazistene var ikke 
flere enn et par titalls, og de gjorde 
bare et stakkarslig inntrykk. De glemte 
fort lovnadene om å trampe ned motde
monstranter, og løftet om å opptre 
umaskert ble også glemt, med unntak 
av Terje Sjølie som mange mener ikke 
har noe ansikt igjen å miste. r 

. SEIER FOR ANTIRASISTENE 
Likesom naziene arrangerte en kjem
pefiasko, arrangerte antirasistene det 
motsatte. 10.000 mennesker møtte opp 
på Youngstorget for å vise sin avsky og 
forakt mot alt det nynazistene står for. 
Det norske folk har opplevd nazister i 
Oslos gater før. Det er åpenbart at fem 
års okkupasjon ga en vaksinasjonsef
fekt som fortsatt sitter i. 

Den brede mobiliseringen frem mot 
folkefesten på Youngstorget savner 
sannsynligvis sidestykke i norsk etter
krigshistorie: Jøder, kristne, muslimer, 
buddhister og human-etikere gikk sam
men med alle de politiske partiene, 
fagbevegelsen og stort sett det som 
kunne krype og gå av øvrig organisa
sjonsliv. Fire statsråder og flere partile
dere var biant de fremmøtte på 
Youngstorget hvor konferai:isier Åse 
Kleveland hadde stram regi. Biskop 
Stålsett åpnet ballet og ble fulgt opp av 
Kleiv Fiskvik fra Oslo LO, Irnre Hercz 
som mistet 40 familiemedlemmer i 
Auschwitz og Lars Gule fra Human
Etisk Forbund. Skuespilleren Petter 
Lindbæk fremførte Arnulf Øverlands 
dikt «Du må ikke sove», så mange fikk 
frysninger på ryggen. Da Kleveland 
avsluttet det hele med å lede an i felles 
avsyngning av «Min tanke er fri» , var 
det mange som hadde tårer i øynene. 
Allerede her, rett før nazistene begynte 
å marsjere flere mil borte, forstod alle 
at seieren var et faktum. Hatets og vol
dens talsmenn var overdøvet. 

Av Randi Holmelid 

Hagen lever ... 
Mens de nor~ke nynazistene forblir en 
isolert utgruppe er Frp blitt størst i lan
det. Anne Steinsland bor i Askim i 
Østfold, der nazistene kom på uventet 
besøk. Hun er også medlem i 
Fellesforbundet der Frp har 30% opp
slutning. Opprør har spurt henne hvor
dan hun ser på situasjonen. 

- Jeg merker på jobben hos meg at 
flere og flere vil stemme Frp, også for
nuftige folk. De andre partiene virker 
helt ubrukelige. Hagen har tatt over 
mye av RVs politikk og fører den mer 
effektivt frem enn RV har klart. Frp og 
RV har mye av den samme retorikken, 
det vil si at vi er flinke til å si hvem 
som har skylden. Men der RV skylder 
på de rike, gjør Frp innvandrerne til 
syndebukker. Det kan vi jo ikke gjøre . 

Med Veksten i stemmetallet er Frps 
velgergrunnlag svært sammensatt. 
Blant annet er det sterkt kjønnsdelt. 
Mens 37% av alle menn i Norge kan 
tenke seg å stemme på partiet er ande
len 18% for kvinner. Anne Steinsland 
tror det er mulig å slå en kil inn i Frps 
velgermasse, blant annet ved å stå for 
en klassepolitikk. 

- Tidligere gikk det mye på innvan
drerhets, det nye er bensinprisene og at 
helsevesenet er for dårlig. Menn i in
dustrien er ofte opptatt av avgiftene, 
mens kvinner er mer opptatt av offent
lig sektor. Noen gutter synes også at 
Siv Jensen er topp. For mange er det 
enklest å forholde seg til de nære ting. 
Derfor må RV avsløre hva Hagen og 
co. står for i hverdagen, for eksempel 
innføring av to karensdager. 

- I Østfold er det åpen kamp om 
partiet, og den antirasistiske fløyen 
mobiliserer for å få kastet Hedstrøm. 
Flere av dem er for fri innvandring og 
like radikale som RV på akkurat det 
spørsmålet. Men de er liberalister og 
vil ha fritt spill for markedskreftene. 

Hvordan møter vi da Frp-offensiven? 
- Jeg var nettopp i Sverige og diskuter
te med folk fra Viinsterpartiet. De har 
fått oppslutning på en venstreradikal 
politikk, selv om mye sikkert også 
skyldes partilederen Gudrun Schyman 
som er veldig populær. Vi bør studere 
mer hva de har gjort. De er jo ikke bare 
som SV, det finnes en venstreside i par
tiet. Jeg tror det er mulig for RV å vin
ne frem mot Frp, selv om det er tungt. 

Bjarke Friborg 

ot høyr -RVs innvandrer-
konferanse 

Av Ana Lopez 
og Bjarke Friborg 

Før sommeren arrangerte RVs inn
vandrerutvalg konferanse på parti
kontoret i Oslo. 20 personer var inn

om, og tilsammen representerte de nesten 
det samme antallet nasjonaliteter. Hugo 
Sandoval fra Trondheim innledet med å 
stille spørsmål ved om personer med inn
vandrerbakgrunn ble tatt alvorlig i Norge, 
inkludert innad i venstresidens partier. 

- Premisser for integrering i det norske 
samfunnet lages av andre, fastlo Sandoval. 
- Selv om det fins ordninger som gir inn
vandrere noen muligheter til adgang til ut
danning og arbeidsmarked, er det ingen 
garanti for at disse ordninger fører til reel 
integrering. Alt er basert på norske sosiale 
og kulturelle premisser. I liten grad disku
teres innvandrernes behov, ressurser og fø
lelser. 

Sandoval etterlyste også oppfølgingen 
av RVs antirasistiske manifest, som ble 
vedtatt på landsmøtet i 1997. Her faststlår 
RV sitt syn på innvandring, integrasjon, 
flyktningepolitikk og mye mer. Det var 
mye diskusjon rundt dokumentet på for
hånd, men ingen systematisk oppfølging i 
ettertid, mente Sandoval. 

KVINNEKAMP OG KLASSEKAMP 
Antonia Samaniego og Madhu Sharma tok 
deretter opp de særegne forhold for inn
vandrerkvinner i Norge, med spesiell vekt 
på hjemmet og arbeidslivet. 

Tvangsekteskap, konemishandling og reli
gion er svært vanskelige tema som gjør at 
mange damer går rundt og er deprimerte. 
Dette punktet var det mest velbesøkte på 
seminaret, og innlederne hadde invitert 
flere innvandrerkvinner til å dele sine erfa
ringer med de fremmøtte. 

Antonia Samaniego gikk nøye gjennom 
de lovene som sikrer formell likestilling og 
som kan brukes mer aktivt. Det kom frem 
hvor viktig informasjonsvirksomhet er fot 
at innvandrerkvinner kjenner til sine rettig
heter, og hvor viktig det er å skape møte
steder mellom ulike grupper. Hvis man 
verken kan lese eller skrive kan slike møte
steder bli helt sentrale. 

Men også i arbeidslivet hadde kvinnene 
problemer. Streiken i hotell- og restaurant
bransjen for et par år siden ble da dratt 
frem som et bra eksempel på at innvan
drerkvinner selv tok opp kampen for å 
bedre sin situasjon. Bransjen er dominert 
av kvinner, utlendinger og personer med 
korttidskontrakter, noe som tidligere har 
gitt problemer i forhold til organisering. I 
denne kampen klarte man å samle ulike 
grupper til kamp for felles saker, og mange 
høstet viktige erfaringer. 

- Innvandrerkvinnenes frigjøring må 
være innvandrerkvinnenes eget verk. Vi 
kan støtte dem, men ikke kjempe kamper 
på vegne av dem. Slik lød den samstemte 
konklusjonen fra både innledere og delta
kere . 

SKOLEN 
Antonio Trivilino gikk nøye inn på å ana
lysere det norske skolesystem og hvordan 
enhetsskolen undergraves av små bevilg
ninger i et av de rikeste land i verden. 
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Dessuten tok han opp spørsmålet om 
morsmålsundervisning, eller mangelen på 
den. 

- Innvandrerforeldre har bestandig intu
itivt visst at morsmålsundervisning er vik
tig for at barn skal tilegne seg en helhetlig 
språklig kompetanse og en god begreps
forståelse . Dette er forutsetninger som er 
nødvendige for faglig fremgang og kunn
skapstilegnelse. 

- Vi er klar over at i migrasjonsproses
sen vil noe gå tapt og noe vinnes. Det som 
bekymrer oss foreldre er at det som tapes 
er større enn det som vinnes. En tilhørig
het går tapt uten at den norske vinnes. En 
funksjonell tospråklighet vil skape et har
monisk menneske som hører hjemme både 
i Norge og det opprinnelige hjemlandet. 

Under den påfølgende diskusjonen kom 
deltakerne blant annet inn på utbredelsen 
av privatskoler, og på uenigheten i Oslo 
RV rundt støtte til private muslimskoler. 

ARBEIDSLIV OG INTEGRASJON 
Den andre delen av seminaret hadde fokus 
på integrasjon og innvandrere i arbeidsli
vet. Gunhild Aakervik fortalte om sitt ar
beid gjennom 16 år med den internasjona
le vennskapsgruppen på Romsås, og be
skrev utfordringene med å gi folk selvtillit 
selv om de ikke fikk arbeid eller var ar
beidsuføre. En måte å komme seg videre 
på er kvalifisering gjennom organisasjons
arbeid, som ofte gir anledning til selvref
leksjon. Innlederen ga også flere eksem
pler på hvordan mange over tid hadde klart 
å ta en utdanning eller å skaffe seg nytt ar
beid. 

Saken er at det ikke alltid er lett å skaffe 
seg arbeid når man har innvandrerbak
grunn. Juan C arlos Orieta g ikk grundig 
gjennom prosessen frem mot en ansettelse, 
fra innkallingen til vurderingen. Mange 
blir rett og slett valgt bort fordi de har 
«feil» navn, til og med hvis de er flinke i 
-norsk og har papirene i orden. Orieta trakk 
frem at de tillitsvalgte har rett til å følge 
med helt fra begynnelsen og at det gir mu
lighet for å påvirke. Men det er svært få til
litsvalgte med innvandrerbakgrunn. Hans 
oppfordring var derfor at RVere måtte en
gasjere seg mer i å drive frem flerkulturelt 
fagforeningsarbeid. 

Siste punkt på programmet var Rolf 
Aakervik som forsøkte å dra opp de store 
linjene i norsk flyktningepolitikk og å 
summere opp de viktigste punktene i inte
grasjonsarbeidet. 

INNSPILL TIL RV 
Konferansen forsøkte underveis å komme 
med innspill til RVs og innvandrerutval
gets videre arbeid. Flere viste til 
Antirasistisk Manifest fra 1997, som frem
deles har mye bra i seg og som flere burde 
benytte seg av. Konkret bør det likevel opp 
til ny gjennomgang på landsmøtet i 2001. 
Det ble også fremmet krav om at RV bør 
ha en innvandrer som talsperson på områ
det, og at det må settes av midler til å følge 
opp dette målet. Uansett må det gjøres en 
større innsats for å sikre mange personer 
med innvandrerbakgrunn på valglistene og 
at flere tar tillitsverv i partiet. 

- RV må gjøre seg relevant for ung
domsmiljøene med innvandrerbakgrunn, 
lød dessuten oppfordringen fra Rolf 
Aakervik. - Her det er mye forbannelse, 
som i dag blir fanget opp enten av gjenger 
eller av andre miljøer som står RV fjernt. 
Dette kan fort bli en alvorlig situasjon. 

..... 
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Felles samling på venstresida 
- ønskedrøm eller mareritt? 

Hvordan arbeide parlamentarisk? 
Skal RV satse alt på egne lister i 
alle kommuner og arbeide med 

det så lenge det er håp om å få til en slik 
liste? Eller skal vi før valgkampen starter 
ha et mer åpent syn på dette slik at det er 
mulig å stille RV-liste der det er naturlig 
og ellers jobbe for at RV-ere blir repre
sentert via ulike samarbeidsopplegg 
flest mulig kommunestyrer? 

Vi m heise det r lde flagget! 
RV er et revolusjonært parti som ønsker 
bevegelse nedenfra, vi ønsker at folket 
skal ta makta og befeste den ved hjelp av 
folkelige organisasjoner. Vår grunnleg
gende ide er at den private eiendomsret
ten til produksjonsmidlene, arbeidskrafta 
og kunnskapen må opphøre. Det må ska
pes et samfunn med kollektiv eiendoms
rett der ingen skal styre og herske over 
andre i et fastspikra herre- og slavefor
hold. Alle skal ha en likeverdig mulighet 
til å skape og påvirke samfunnsutvik
linga. Dette er ingen enkel og kortvarig 
snuoperasjon som en gang for alle vil bli 
løst ved en revolusjonær samfunnsom
veltning. RVs mål er et samfunn der sam
funnspyramiden er snudd på hodet og i 
neste omgang omskapt til et hjul der alle 
deltar, der alle både styrer og blir styrt, 
der skillet mellom åndsarbeid og kropps
arbeid viskes ut og økonomiske ulikheter 
fjernes. Da kan vi snakke om frihet og li
keverd for menneskeheten. 

RV m aldri styre p vegne av 
folk! 

For å ta noen få skritt på denne veien må 
folk lære seg å delta, planlegge, bruke yt
ringsfriheten og ta avgjørelser som en
drer samfunnsutviklinga. Partiet RV kan 
derfor ikke ha som et genuint mål at vi på 
vegne av folk skal styre enten det gjelder 
kommuner, fylker og stat. Veien fra 
«nødvendighetens til frihetens rike» er 
mye lenger enn det Marx så for seg. Jeg 
trur derfor rolla til et parti med det klas
seløse samfunn som mål må være å ska
pe folkelige bevegelser, delta i de rettfer
dige opprøra og bevegelsene og påvirke 
dem med vår ideologi, tilby studier og bi
dra til viktige diskusjoner og avgjørelser. 

Her vil jeg være så prinsipiell som å 
hevde at RV aldri må ta makta i staten, 
uansett om vi velges inn eller plasseres 
der som følge av en revolusjonær situa
sjon. Slik gikk det med bolsjevikpartiet 
etter den russiske revolusjonen i 1917. 

Det var ikke kommunistenes opprin
nelige syn at statsstyringa skulle utøves 
av partiet. Tvert imot var det sovjetmo
dellen eller rådsforfatninga som skulle gi 
folket direkte innflytelse. I boka «Staten 
og revolusjonen» nevner Lenin omtrent 
ikke partiets deltakelse i statsforfatning
en med et ord. Tvert i mot handler det om 
hvordan arbeiderklassen og folket sjøl, 
med utgangspunkt i Pariserkommunen, 
må erstatte den indirekte parlamentariske 
modellen med direkte folkevalgt makt, 
uten privilegier, uten sannhetsministerier 
eller «levebrøds-sosialister». 

RV m ha ryggrad til overle
ve uten gallupslyler eller del
takelse i TV-paneler. 

Et viktig spørsmål er sjølsagt om RV som 
sjølstendig parti vil overleve en forsterka 
tendens dersom partiet går inn i ulike 
samarbeidskonstellasjoner i de parla
mentariske valga. Ut fra synspunktene 
jeg innledningsvis hevda, mener jeg RV 
må kunne klare å overleve uavhengig av 
om vi stiller 50 eller 150 egne lister ved 
et kommunevalg. RV må først og fremst 
bli målt ut fra den rolla vi spiller i de po
litiske kampene, ut fra den tilliten folk 
har til oss og den styrka vi utgjør som 
nyttig redskap for de progressive krefte
ne i samfunnet. Derfor må RV som parti 
bare ha en særinteresse/strategi og det må 
være partibygging, gjøre partiet i stand 
til en lang og seig jobbing for vårt lang
siktige mål, uttrykt som det klasseløse 
samfunnet. 

Vi står overfor privatisering, kommu
nesammenslåinger og andre avdemokra
tiseringsforsøk. Sentralisering og rase
ring av offentlige tjenestetilbud krever 
sterke motkrefter. Slik sett er kommune
styrer med kort avstand mellom de som 
berøres og de som styrer ikke helt uten 
betydning, i alle fall på kort sikt. Uten å 
være naiv trur jeg en sterk venstreopposi
sjon i noen tilfeller kan hindre enkelte 
framstøt og i alle fall bidra til en ytterli
gere politisering av disse spørsmåla. Vi 
har i mange år snakka om et kommune
opprør mot staten. Et slikt opprør må for 
RV være viktigere enn på hvilken måte vi 
er representert. Det som er viktig er at vi 
spiller en viktig rolle i enhver progressiv 
og folkelig bevegelse som peker framo
ver i retning av partiets mål. 

Nei til · minister-sosialisme·· 
Jeg hevda at RV som parti ikke skal «ta 
makta» i statsapparatet. Tar vi en gitt si
tuasjon der RV oppnår 40 % i valg, skal 
partiet da ta regjeringsmakta innafor 
ramma av det parlamentariske systemet 
med fortsatt kapitalisme, fortsatt delta
kelse i imperialistiske prosjekter, fortsatt 
store ulikheter og mange former for un
dertrykking som både eksisterer og del
vis blomstrer opp? På den ene sida kan 
en slik posisjon bidra til visse positive 
endringer, på den andre sida vil høyst 
sannsynlig partiet forvitre som revolusjo
nært fordi statsmakt fører til kompromis
ser og korrumpering. 

Alle erfaringer viser hittil at revolu-

sjonære partier som har kommet til stats
makt enten de har villet det eller ikke, har 
degenerert til tross for knallharde krav til 
oppofrelse og disiplin. Dette henger sam
men med at veien fram til det klasseløse 
samfunnet er lang. Jeg trur at partier som 
har radikal samfunnsomveltning til for
del for de underkua på programmet, og 
til sjuende og siste det klasseløse sam
funnet, statens bortfall og partiets egen 
død som mål, ikke vil være i stand til å 
sitte med den reelle makta i en klassestat 
samtidig som det skal klare å være en del 
av folket, uten å skaffe seg privilegier el
ler innta roller som er uforenlig med par
tiets grunnsyn. Jeg mener dette også klart 
er uttrykt i RV nåværende prinsippro
gram: «Det er grunnleggende i RVs poli
tikk at det er folk sjøl som må være ei 
drivkraft for forandring. RVs arbeid kan 
bare støtte opp om dette arbeidet. Vi kan 
aldri løse problemene på vegne av folk». 

Hvis RV som parti ikke klarer å over
leve fordi vi er avhengig av å synes i me
diabildet med egne valglister, vil det 
være en nødvendig død i skjønnhet. Hvis 
vi derimot var mer dristig og virkelig tok 
på alvor at RV er et parti som er til for an
dre enn oss sjøl, mener jeg vi bør innta en 
langt mer pragmatisk syn på hvordan vi 
deltar i de ulike parlamentariske valga. 

Styrk Rld Valgallianse som 
parti - ta sjansen p nye valg
samarbeidsformer! 

Mulig at dette synspunktet er mindre 
problematisk ved kommunevalg og del
vis fylkestingvalg, men hva med kom
mende stortingsvalg? Er vi villige til å 
inngå et politisk valgsamarbeid med for 
eksempel SV i Telemark på ei plattform 
mot EU, privatisering og norsk imperia
lisme og annet som måtte høre hjemme i 
et slikt grunnlag. Ut fra dagens forhold 
kan motytelsen være at RV får 1. vara på 
Stortingslista til noe som het for eksem
pel Sosialist Alternativ i Telemark med 
undertittel Valgsamarbeid mellom SV, RV 
og partiløse? 

Vil dette styrke RV som parti, vil det 
bidra til å fremme folk sine interesser, el
ler vil det kun føre til at folk får feilakti
ge oppfatninger om SV som et sosialis
tisk parti på venstresida? Dersom vi på 
den andre sida ikke engang kan gå inn i 
et valgsamarbeid med SV, vil det bli stilt 
spørsmål ved troverdigheten i vårt nåvæ
rende prinsipprogram der det står i av
snittet om Demokratisk sosialisme: «Men 
ytrings- og organisasjonsfrihet og poli
tisk pluralisme må være grunnleggende i 
dette samfunnet.» 

Jeg synes vi bør ta diskusjonen, blant 
annet fordi RV som parti fortsatt er svært 
lite og skjørt og det til tross for valgkam
per med både egenprofilering og skarpe 
ideologiske oppgjør med andre på ven
stresida i snart 30 år! Jeg tar derfor til 
orde for at vi må stole mer på egen poli
tikk. Jeg tar ikke til orde for å innlemme 
RV i andre partier, snarere tvert i mot 
bygge opp RV slik at vi blir minst «like 
stort» som SV i et 10-årsperspektiv. 
Partiet RV må samtidig fokusere langt 

mer på å få folk til å støtte vår ideologi og 
langsiktige mål. Jeg tar til orde for å styr
ke RV som partiorganisasjon med høyt 
under taket og romslighet med hensyn til 
ulike oppfatninger om veien fram mot 
«frihetens rike». 

Ved et ytterligere samarbeid med an
dre progressive krefter, partier og partilø
se, tar vi et videre skritt på veien til de
mokrati i Pariserkommunens ånd. Det ri
gide parlamentariske partidemokratiet 
slik det praktiseres i dag, er et skalke
skjul for å holde statsskuta flott. Det 
bringer oss ikke nærmere «Kommunen» 
slik Marx beskreiv den som en direkte
valgt og arbeidende korporasjon, utøven
de og lovgivende på en og samme tid, 
med avskaffing av representasjonspeng
er, nedsetting av gasjer for alle myndig
hetspersoner til «en arbeiders lønn», ned
bygging av embetsverket og andre nød
vendige tiltak som overfører avgjørelses
ansvar til folket og dermed bidrar til å 
bryte ned det reaksjonære skillet mellom 
åndsarbeid og kroppsarbeid, mellom de 
som styres og de som blir styrt. Derfor 
bør RV søke nye og mer demokratiske ut
trykksformer for lokaldemokrati, der et 
av måla må være å bryte ned kadaverdisi
plinen og systemtroen som det tradisjo
nelle partisystemet representerer. 

Vi burde stå sammen med andre i alli
anser som i hvert fall kan samle en opp
slutning på 20% i valg . Det vi trenger er 
et landsomfattende revolusjonært parti, 
praktisk orientert med en god dagsaktuell 
politikk sammen med klare visjoner og 
virkelige ønsker om et klasseløst sam
funn. Et slikt parti må kvitte seg med dre
pende interne og sekteriske krangler om 
spissfindigheter. Politiske uenigheter må 
løses ved å lære av praksis og åpne disku
sjoner med respekt for andre synspunk
ter. 

RV har i seg muligheten til å bli et 
slikt parti, dersom vi står sammen om de 
langsiktige måla. Tida med ideen om par
tiet som et sannhetsministerium for alt og 
ingenting er forbi . Det som ikke er forbi 
er tida med brutal undertrykking og ag
gressiv kapitalisme. Det er enkelte vikti
ge trekk i tida som vi ikke skal se helt 
bort fra. Frp har større oppslutning på 
målinger enn Ap, Ap kommer trolig til å 
fjerne ordet sosialisme fra programmet 
sitt og partiledelsen står i spissen for pri
vatisering og tyning av offentlige vel
ferdsordninger som en av metodene for å 
innlemme Norge i den byråkratkapitalis
tiske EU-unionen. Nedbygging av demo
kratiske rettigheter, lav valgdeltakelse, 
fjerning av fylkeskommuner, ensretting 
av media og svekking av fagbevegelsen, 
føyer seg inn i strategien for på nytt å gi 
kapitalismen uinnskrenka makt. 

Derfor mener jeg RV på «veien fram» 
må gjøre to hovedgrep: 1) styrke partiet 
RV og 2) åpne langt mer for ulike samar
beidsformer i valg og parlamentariske 
forsamlinger for å styrke motkreftene. 

Av Morten Halvorsen, 
leder i Notodden RV 

(Basert på en innledning på en RV
samling 27.08.00) 
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Lærdommer fra 
storstreiken 

Av Bjarke Friborg 

Denne våren ble det gjennomført den 
største streiken i Norge siden 1921. I 
det nyeste nummer av tidsskriftet 

Internasjonal Sosialisme (nr. 6) forsøker Tim 
Robinson å oppsummere streikens utvikling 
og hva for lærdommer som kan utledes. To 
punkter står sentralt: Storstreiken blir beskre
vet som en del av «den anti-kapitalistiske 
stemningem) som Internasjonale Sosialister 
mener går som en bølge over verden, et forvar
sel om større konfrontasjoner. Robinson tar 
dessuten til orde for at de he\tidsti\\itsvalgte i 
fagbyråkratiet er preget av deres rolle som me
glere mellom arbeid og kapital, noe som gir 
dem en tvetydig rolle i konfliktsituasjoner som 
i vår. Fra dette utgangspunktet kritiserer han 
også RVs innsats under storstreiken. 

Rune Soma arbeider for FO og jobbet aktivt 
med streiken blant barnevernpedagogene, so
sionomene og vernepleierne, det vil si i offent
lig sektor. Opprør har bedt ham kommentere 
Robinsons analyse. 

Hva mener du lå bak streiken? 
- Storstreiken i privat sektor var først og 
fremst en følge av at folk er lei av modera
sjonspolitikken, i en situasjon der eierinntekte
ne øker og det er lav arbeidsløshet. Det går 
ikke an å forsvare lenger. Streiken skyldtes 
misnøye med LOs politikk mer enn en gene
rell «antikapitalistisk stemning». Med høy ar
beidsløshet kunne Hågensen fått større opp
slutning. 

- Det handler også om at det finnes folk 
høyt oppe i LO-systemet som er klare mot
standere av moderasjonslinja, for eksempel 
Østvold. Det finnes en udefinert motstand på 
grunnplanet, og så finnes det noen ledere med 
posisjon til å utløse denne motstanden. Det er 
veldig viktig med motstand helt opp i sekreta
riatet. 

Er ikke fagbyråkratiet et konservativt lag? 
- I og for seg er jeg enig i at fagbyråkratiet er i 
en mellomposisjon og at det gir en viss konser
vativ holdning. Men det var ikke derfor de tok 
opp 3-årsperioden, det er litt søkt. 
Arbeidsgiverne har lenge hatt et strategisk mål 
om lengre avtaler som er mer forpliktende og 
skaper mer stabilitet. Det vil gi fagbevegelsen 
mindre handlingsrom. 

- Når du er i spissen for en streik må du ha 

et mål. I dette tilfellet var det ikke revolusjon, 
men å føre en streik til seier. Derfor var jeg 
også mot linjen om «streik nok en gang» etter 
det nye forhandlingsresultatet i privat sektor. 
Man vinner lite på å tape en streik og å ikke nå 
sine mål, det er kjempeviktig at folk opplever 
at de kan vinne. 

Hvordan ser du på partienes rolle? 
- SV har bevisst meldt seg ut av den faglige 
kampen, de har sagt klart at «partene må be
stemme». For RVs del er det de indre parti
kampene på midten av 90-tallet som har pres
set ut det faglige miljøet. RV som parti har 
ikke noen selvstendig faglig rolle, ettersom 
partiet ikke kan agere uten at de sentrale per
sonene er medlemmer. Det ville blitt en inter
vensjon utenfra. I den situasjonen er det bedre 
å sende støtteuttalelser, i stedet for å late som 
man har en tilstrekkelig forankring i arbeider
klassen. 

Men RV kunne gjort mer? 
- RVs innsats var forskjellig i ulike deler av 
landet, men det RV alltid kan gjøre er å stille 
folk og aktivister til rådighet og å støtte opp 
om de streikende med penger og annen poli
tisk støtte. RV er ikke det AKP en gang var, på 
godt og ondt. Partiet har ingen kommando 
over de faglige kadrene, eller en masse folk i 
tillitsverv som er agenter for partiet. Den da
gen RV har gjenopprettet tilliten i arbeider
klassen kan vi spille en annen rolle. 

- Det viktigste nå er å jobbe i det faglige 
nettverket generelt og å styrke venstresiden i 
fagbevegelsen. Nettverket finnes, men det må 
styrkes på tvers av partimedlemskap. Dypest 
sett er Terje Kollbotn og Per Østvold del av det 
samme «faglige partiet». Det er feil å ensidig 
satse på rekruttering til sitt eget parti. Likevel 
må RV også satse på å gjenoppbygge det fagli
ge nettverket i partiet. 

Hvordan ser du på mulighetene fremover? 
- Det er bedre nå enn det noen gang har vært. 
Driften vekk fra sosialdemokratiet er reell. 
Valla blir trolig LO-leder, kanskje med 
Østvold som nestleder. Det ville vært utenke
lig for 10 år siden. Alt dette gjenspeiles nedo
ver i systemet. På klubbnivå er det store mu
ligheter for aktivistisk politikk, mye større nå 
enn for 20 år siden og på tross av høyredrei
ningen. Tomrommet etter Ap gir også mulig
heter for venstresiden. 

OM FAGBYRÅKRATIET: 
«De som ledet nei-kampanjen var 
heitidstillitsvalgte på venstrefløyen 
i LO. Selv om disse er oppriktig for
bannet på hvordan systemet funge
rer eller er aktive sosialister vil de 
bli påvirket av byråkratiets tilværel
se. Så når de skulle lage alternative 
krav var utgangspunktet ikke for
bannelsen nedenfra men elendighe
ten på toppen av LO-systemet. At de 
først valgte avtaleperiodens lengde 
som det viktigste gjenspeiler deres 
posisjon som forhandlere. Det er 
riktig at en tre-årig avtale ville vært 
en svekkelse av arbeidernes mulig
het til å få mer ut av bedriftene. 
Men i en situasjon der halve folket 
raste mot forslgeller, millionløn
ninger og den feilslåtte modera
sjonspolitikken, måtte det en byrå
kratisk tankegang til for ikke å se at 
det var lønn som kunne samle. 

{ . .} Det er vanskelig å omstille 
seg når det plutselig kommer en ek
splosjon av aktivitet. Også den poli
tiske tilhørigheten til de fleste radi
kale tillitsvalgte, enten de er preget 
av maoisme/stalinisme eller sosial
demokratisk reformisme, er en vari
ant av sosialisme ovenfra, der ar
beidernes aktivitet alltid kommer 
etter ledernes manøvrering. 

{ . .} Avstemningsresultatet fra 
Akershus NKF illustrerer hvorfor 
det er nødvendig å jobbe med byrå
kratiet og mot dem samtidig. På 
medlemsmøtet i Akershus stemte 
alle unntatt lederen mot det anbe
falte forslag og foreninga anbefalte 
sine medlemmer å stemme nei. 60 
prosent fulgte rådet. Med god hjelp 
fra fagbyråkratiet klarte arbeidsgi
verne å holde oppgjøret i offentlig 
sektor innenfor rammer som de 
kunne tåle.» 

OM RVOGSV: 
«Fagforeningsaktivister i SV har 
lenge vært misfornøyde med parti
ets ferd vekk fra klassepolitikk. 
Partiledelsens intervensjon i strei
ken var at de sendte brev til NHO 
der de anbefalte sjefene å tone ned 
fallskjermbruken. I diskusjoner om
kring det nye partiprogrammet om
taler SV konsekvent fagforeningsar
beid som et spørsmål om partiets 
forhold til LO og andre forbund -
ikke et spørsmål om hvordan sosia
lister skal organisere seg som en 
kraft innenfor fagbevegelsen . 

Mange av de radikale tillitsvalg
te i Nei-aksjonen er i kretsen rundt 
Rød Valgallianse. Derfor hadde RV 
anledning til å ha en innflytelse som 
overgikk partiets beslgedne størrel
se. Men de hadde ikke noen synlig 
intervensjon med klare handlings
alternativer. Partiets «faglige fløy» 
drev på med sitt mens «politikerne» 
sendte ut støtteuttale/ser. (note: Da 
en aktivist ringte RV-kontoret for å 
låne en megafon sa telefonsvareren 
at kontoret hadde «ovale weeken
der» og var stengt fredag og man
dag. Om dette stemmer var partiets 
sentrale organisasjon ute av drift i 
fire av seks streikedager!)» 
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OM FREMTIDEN: 
«Under storstreikenfantes det lede
re som traff stemningen og som for
sto streikens politiske karakter. Men 
det fantes ikke et alternativt leder
skap som kunne bygge videre på 
denne og knytte den til konkrete 
krav som virkelig ville blitt uhånd
terlige for LO-ledelsen. 

{ . .} Storstreiken viste behovet 
for et nettverk av aktivister innenfor 
klassen som kan gi en alternativ le
delse. Et nettverk av militante ar
beidere organisert på tvers av bran
sjer og fag ville være et nødvendig 
og viktig framskritt i dagens situa
sjon. Men også dette vil være sår
bart overfor mange av de probleme
ne vi har vært inne på. 
Seksjonalisme, samarbeidskapita
lismens ansvarliggjøring av tillit
svalgte og byråkratiets konservative 
innflytelse påvirker også de klareste 
motstanderne av systemet. { . .} 
Derfor må arbeidere organiseres 
ikke bare som kampvillige arbeide
re men som sosialistiske arbeidere 
som alltid knytter det konkrete til 
det generelle - lønnskampen til . 
kampen mot kapitalismen. Og som 
også er i stand til å gjøre det om
vendte. 

{ . .} Motsetningene, klassefor
slgellene og misnøyen vokser. 
Utfallet av kampene som disse mot
setningene avler er ikke gitt. Det vil 
komme an på hvordan vår side er 
organisert og forberedt.» 

OM ANTI-KAPITALISME 
,,Den norske storstreiken var en del 
av den antikapitalistiske bevegelsen 
og en ny vekkelse av kampvilje i ar
beiderklassen. Vi er ennå ikke i en 
periode som årene etter 1968, da 
man så et oppsving i klassekampen 
over den industrialiserte verden. 
{ . .} Vi vet ikke om vi vil få et slikt 
oppsving { . .]. Ola Storeng i 
Aftenpostens politiske redaksjon ut
trykte bekymring om dette på den 
første streikedagen: 

«På vei inn i det nye årtusenet er 
det ingen som hjelper Stoltenberg 
og Hågensen med å holde sannhe
ten om den norske samarbeidskapi
talismen dislrret slgult. Bedrifter 
blir slaktet og solgt for å få fram 
verdiene eller kapitalen flyttes fra 
bedrift til bedrift via større utbytte 
og ledelsen synes de har krav på sin 
del av verdiene. { . .} Det er ikke sik
kert at LOs medlemmer vil aksepte
re en ny LO-leder som går til valg 
på fortsatt moderasjon.» 

{ . .} Vi står ikke ovenfor noe of
fensivt borgerskap som strutter av 
selvtillit. Tvert om ser vi nå en kapi
talistklasse, nasjonalt og interna
sjonalt, som vet at den har trover
dighetsproblemer og at det er en 
voksende motstand mot systemet 
deres. « Vi må høre på demonstran
tene», sa Clinton i Seattle. Et sen
tralt spørsmål de kommende årene 
er om arbeiderklassen kan bevege 
seg fra å forsvare velferd og sikre 
sine arbeidsforhold til en offensiv 
kamp der målet er å reversere utvik
lingen som vi har sett de siste 20 
årene.» 

-

-

www.pdf-arkivet.no (2020)



14 OPPRØR B-00 
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Parti eller 
valgallianse? 
«Gå utenom, sa bøygen» heter en 
velkjent linje hos Ibsen som handler 
om den sentrale skavank ved men
neskesinnet til å unngå å konfronte
res med de ubehagelige spørsmål og 
fakta . Dessverre er det også slik 
blant sosialister at de blander opp 
denne tendensen med mye roman
tisk ønsketenkning og en grøter alt 
til for seg. 

Det er direkte fælt å lese både 
Bjarke Friborg og Finn Olav 
Rolijordet i Opprør nr. 7 når de skri
ver om navnet på RV: lenger kan 
man ikke komme det i filologisk 
tungetale og utenomprat. Det objek
tive faktum er at medlemsmassen i 
RV består av feminister, grønne, 
trotskister, maoister, stalinister; lu
xemburgianere, rådskommunister, 
kulturraddisser og dyrebeskyttere. 

Dette er en front, eller en allianse, 
eller en blokk av radikale folk. Hvis 
noen mener at dette er et revolusjo
nært marxistisk parti, så betyr det 
bare at de aldri noen gang kan ha 
studert noen revolusjonær marxis
tisk teoretiker. 

Det første bud i marxismen er: la 
oss ikke bedra oss selv, få vekk illu
sjonene, sannheten er revolusjonær. 
Det andre bud: man må være ærlig 
og si sannheten. Det betyr at man 
må legge bort dette retoriske tullpra
tet om marxistisk parti og si at RV er 
det det er: en valgallianse, eller en 
venstreallianse. Om man ønsker å 
lure seg selv får man betale for det 
rundt neste sving. 

Jan Hårstad, Oslo RV 

Hva er en 
revolusjon? 

Mange mennesker mener en 
revolusjon ikke nødven
digvis behøver være en 

væpn et kon flik t, v i høre r ofte nok 

om saker av revolusjonerende be
tydning for ett eller annet, men det 
er rent ut naivt å bruke ordet revolu
sjon i politisk sammenheng om en 
ikke er villig til å bruke væpnet 
makt, enten i åpen konflikt eller ter
rorhandlinger. 

Når en RVer fra en eller annen 
margarinkasse offentlig medgir at 
han eller hun er revolusjonær, vil 
alle andre, les alle potensielle velge
re av RV, gå ut fra at vedkommende 
mener å ta til våpen og 99 % av til
hørerne vil trekke overbærende på 
smilebåndet og gå videre og jeg 
spør, hvor lenge skal dette teatret 
fortsette . 

Jeg kjenner ikke et eneste RV
medlem som er villig til å ta de ris
ker som er nødvendig for å starte 
noe som helst. Jeg kjenner ingen i 
kommunistpartiet som går svanger 
med slike ideer heller for den saks 
skyld. Og hvilke risker er det jeg 
snakker om? Først det å bli satt inn, 
dernest blir det - om konflikten eller 
terrorhandlingene går langt nok -
selvfølgelig snakk om å bli skadet, 
lemlestet, og eller drept, så hva blir 
det til , noen kjøpere? 

Men for faen er det bare feiginger 
der ute da, nei det er det nok ikke 
men vi er blitt vant til å tenke nøye 
gjennom konsekvenser av våre 
handlinger. Det er tross alt det et si
vilisert samfunn er tuftet på, en be
folkning som bruker selvdisiplin og 
som ikke for lett lar seg styre av inn
skytelser som setter i gang et kjede 
av hendelser som leder til noe som 

blir nær umulig å stoppe, eller som 
lar livet bli styrt av hevn og blod
hevn, i enkelte landområder, genera
sjon etter gen erasjon . 

Du kan simpelthen ikke snakke 
revolusjon til en nordmann, en for 
stor prosent av denne befolkningen 
lever for godt til å ta dette på alvor 
og gjør det da heller ikke, de lar bare 
være å stemme på folk de betrakter 
som for infantile. I stedet velger de 
Fremskrittspartiet som egentlig bru
ker en retorikk Rød Valgallianse 
burde brukt, som den om eldreom
sorg, om for lave pensjoner folk 
ikke kan leve av, om for høye skatter 
for denne samme gruppen etc. For 
Frp er ikke et ungdomsforbund, men 
et parti for alle aldersgrupper. At det 
er et parti en ikke burde rørt med en 
lang glødende jernstang, faller ikke 
mange inn, det viser opinionsmå
lingene. 

Hvorfor stemmer folk som går på 
sosialstønad Frp? Fordi de tror de 
forstår Hagen mens de vet at de ikke 
forstår Aslak S. Myre og dennes 
høytflygende revolusjonære visjo
ner. 

Det nærmeste Norge har vært en 
revolusjon i min tid var motstands
bevegelsen under krigen og selv da 
var prosenten som var virkelig aktiv, 
svært liten, selv om en i ettertid 
skulle tro Norge vant krigen nær
mest egenhendig, jeg er ikke flåsete 
her, jeg mistet familie i den tiden. 

Rød Valgallianse burde ha et mål, 
og kunne ta velgere fra et ekstremt 
høyrevridd Arbeiderparti og et 
Sosialistisk Venstreparti som vil inn 
i EU. 

Arnold Grennes, 
Halden RV 

Temahefte om 
Ecuador: N6r et 
folk giør Opprør 
Ved inngangen til r 2000 kom 
Ecuador p nyhetskartet med et 
smell , da et helt folk gikk til opp
ru for kaste presidenten og 
gj u e slutt p · dollariseringa". 
Hva var det egentlig som skjed
de? Hvilken rolle spilte de mili-
t re og USA? Hva skjer i landet 
snart ett r etter folkeoppr uet? 
Og vil det komme til et nytt opp
r U i overskuelig framtid? 

Dette er noen av spørsmålene som blir ana
lysert i temanummeret om Ecuador som 
ML-tidsskriftet Revolusjon nettopp har ut
gitt. I tillegg finnes det en del nyttig faktain
formasjon og opplysninger om Norges rolle 
i landet. Situasjonen i Latin-Amerika som 
helhet blir også vurdert, blant annet gjen
nom opptrykk av resolusjonen fra det 4. in
ternasjonale seminaret om revolusjonens 
proble-mer i Latin-Amerika, som fant sted i 
juli 2000. 

Heftet, som er utgitt med støtte fra NORAD 
gjennom Studieforbundet for folkeopplys
ning, burde være av interesse for alle Latin
Amerikavenner og solidaritetsaktivister. Det 
er satt en solidaritetspris på 20 kroner for å 
dekke portoutgifter etc. Et eventuelt over
skudd vil gå til innsamlinga til En Marcha, 
avisa til de ecuadorianske kommunistene, 
som spiller en viktig rolle i å bryte informa
sjonsmonopolet til regimets støttespillere. 
Bladet får du ved å sende 20 kroner (gjerne 
mer!) til : 

REVOLUSJON, BOKS 3458 
BJØLSEN, 0406 OSLO, 
POSTGIRO 0530 2763498. 

Merk blanketten «Ecuador» og skriv tydelig 
navn og adresse. Ønsker du flere blader, for 
eksempel til å legge ut på skolen din, gi oss 
beskjed! 
Temaheftet vil om kort tid også bli lagt ut på 
www.revolusjon.no 
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Bøker er våpen! 
Ethvert RV-lag bør 
ha en base av poli
tisk litteratur, til salg 
og til studier. Ta 
kontakt med parti
sentralen i Oslo for 
å få boktips eller for 
selv å foreslå titler. 

Vi holder på å byg
ge opp et voksende 
utvalg av litteratur i 
Osterhausgate 27. 
Vi bygger nå ut mu
lighetene for å be
stille over internett 
på www.rv.no. 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV, ajourført: 31.5.2000 
Sendes til: RV, Osterhausgate 27, 0183 Oslo (faks: 22 98 90 55) · 

Bøker: 
_stk. Livet bak murene 

Red: Erling Folkvord. RV på Stortinget. 160 sider, paperback. 1997 
_stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting - to år på Stortinget. 

Red: Aksel Nærstad. RV-bok, 240 sider, paperback. 1995. 
_stk. Rødt! Erling Folkvord - 25 år på barrikadene for AKP og RV (Damm) 

Hefter: 
_stk 
_stk 

_stk 

_stk 

_stk 

_stk 
_stk 
_stk 

_stk 

_stk 

NV: Kraftkokeboka. Om salg av kommunale kratverk. Red: Finn Olav Rolijordet 
Hvilken effekt vil en multilateral avtale ha på landene i sør? Eksempel India. 
Kristine Mollø-Christensen (RV) og Trond Sæbø Skarpeteig (FIAN). 
Utgitt med støtte fra NORAD, desember 1999 
Ja, de penga ... Statsbudsjettet 2000. 
Om statens rikdom og kampen for velferdsstaten. Red: Finn Olav Rolijordet. 
50 år med IS-tradisjonen. 
Debatthefte om Internasjonale Sosialister/SWP i England. Av Bjarke Friborg. 
Innledninger fra RVs kvinn~onferanse i Trondheim, oktober 199& 
Lisen Lie og Astrid Holm: Marxisme, feminisme, humanisme 
Janne Bromseth: Under det rosa teppet - et blikk på 90-tallets feminisme 
Innledninger fra Sosialismestevnet 1998. 
Fattig og Rik. RV-rapport om klasse-Norge. 1998. Red. Finn Olav Rolijordet 
Arbeiderkamp mot privatisering. 
Av Juan Carlos Orieta. Rapport fra studiereise i Argentina. 
For en helhetlig eldreomsorg. 1997 
Av Peder Martin Lysestøl/Kjell Stephansen. 
Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. Av Jørn Magdahl. 

Program 
_stk Prinsipprogrammet, 1999 - 2001 
_stk Arbeidsprogrammet, 1999 - 2001 
_stk Antirasistisk Manifest. 

Studiesirkler 
stk «Samfunnet i dag». Av Randi Holmelid og Finn Olav Rolijordet, desember 1999. 

_stk Studiesirkel på RV sitt prinsipprogram. Av Jørn Magdahl, desember 1997. 

Løpesedler 
_stk Verveløpeseddel med postgiro 
_stk Stopp volden - Norge ut av NATO. Kopioriginal for egenkopiering. 
_stk Ja, de penga ... Kopioriginal for egenkopiering. 

Plakater 
_stk Rød Valgallianse (logoen i plakatversjon) 
_stk Valgplakaten 1999, A2 om privatisering 
_stk Stopp volden - Norge ut av NATO, stolpeplakat 

Merker 
_stk. RV-flagget - trenål 
_stk. RV-flagget - metall 
_stk Stopp volden - Norge ut av NATO, ark med 21 klistremerker 
_stk jakkemerke - Norge ut av Nato 

Annet 
_ stk Med folk mot makta. Minihefte med presentasjon av RV-politikk, valget 1999 
_stk T-skjorte med RV-flagget, onesize, hvit 
_stk Verveblokker (stiftet l0x i hver blokk) 
_stk Dette er RV. Presentasjonshefte om RV, historikk etc. Sendes alle nye medlemmer. 
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Kraftkokeboka (kr. 40) 
Av Finn Olav Rolijordet. Den pågående privatiseringen av 
kraftselskapene er et like stort spørsmål som en privatisering 
av Statoil. Heftet legger frem dokumentasjon og vurderinger 
av endringene i kraftmarkedet. (RV) · 

Comrades in Arms (kr. 40) 
Av Kathy Fairfax. Dette heftet fra 1999 tar for seg kvinnenes 
rolle og organisering under bolsjevikrevolusjonen i 1917. I til
legg presenterer det flere av de sentrale kvinneskikkelsene i 
den russiske revolusjonære bevegelsen, som Alexandra 
Kollontai og Elena Stasova. Forfatteren er medlem av 
Democratic Socialist Party i Australia. (RV) 

Eurosentrismen (kr. 100) 
Av Samir Amin. En flengende kritikk av den herskende ideo
logien kalt Eurosentrismen. Ut fra en stort anlagt analyse av 
Vestens sivilisasjon i historisk og globalt perspektiv vil han 
peke på en mulig vei ut av blindgaten menneskeheten i dag er 
stengt inne i. (RV) 

Familien i klassesamfunnet (kr. 60) 
Av Harriet Holter, Hildur Ve, Arild Gjertsen og Haldis Hjort. 
Denne boka handler om hvordan utviklinga av familien har 
skjedd historisk. Forfatterne tar for seg ulike familieformer i 
ulike klasser, forholdet mellom kjønnene i klassene og for
skjellige holdninger til barneoppdragelse og sosialiserings
prosessen innen klassene. En klassiker fra 1974. (RV) 

Blues people (kr. 150) 
Av LeRoi Jones. Bluesmusikken i USA vokste frem som del 
av den dominerende hvite kulturen. Boken ble opprinnelig ut
gitt i 1963 og var den første boken om blues og jazz skrevet av 
en svart forfatter. Jones trekker trådene tilbake til slavetiden 
og den svarte amerikanske folkekulturen. (engelsk, 244 sider, 
RV) 

Marxismen i historien (kr. 100) 
Av Ernest Mandel. En gjennomgang av de grunnleggende tan
kene til Marx og Engels, og hvordan de var påvirket av deres 
samtid. T. • .iali tiske acbeidecbeveaelsen 
frem til I . verdenskrig. Velegnet som studiesirkel. 

Arbeiderråd, arbeidermakt, arbeiderkontroll (kr. 30) 
Av Ernest Mandel. Heftet tar for seg arbeiderkampens strate
giske betydning i kampen for en sosialistisk revolusjon. Første 
gangen trykt opp i 1976, under inntrykk av begivenhetene 
bl.a. i Frankrike og Italia. (Forbundet Internasjonalen) 

Revolutionary Strategy today (kr. 35) 
Av Daniel Bensaid. Artikkel i tidskriftserien Notebooks, som 
blir gitt ut av Fjerde Internasjonale. Bensaid tar for seg om
veltningene i Sør-Europa og Latinamerika i 1960 og -70 åra, 
erfaringene med venstre-reformistiske regjeringspartier, vek
sten i statsapparatet m.m. Går blant annet inn på spørsmål som 
arbeideroppstander, massestreik, geriljakrig og nye folke
maktsorganer. (Forbundet Internasjonalen) 

Rød feminisme (kr. 20) 
Av Jorun Gulbrandsen. Hovedtema på årets AKP-leir, første 
kapittel i AKPs studiesirkel og innspill til partiets programde
batt. Heftet tar opp kvinnebevegelsens grunnlag og kampen 
mot kvinneundertrykking i Norge og i den 3. verden. Tar også 
opp erfaringene fra Sovjet, Øst-Europa og Kina. (AKP) 

Samerett og ressurskamp i nord (kr. 40) 
Heftet er utgitt av Røde Fane for AKP og RV i Troms og 
Finnmark, og er et resultat av Nord-Norgekonferansen som de 
to partiene arrangerte i 1996. «Kem skal styre ressursane i 
nord». Inneholder kapitler om rettigheter på Nordkalotten, 
fiskeripolitikk og erfaringene fra sametinget, og om under
trykkingen av den samiske befolkningen. Fremdeles svært re
levant. (AKP, RV, Røde Fane) 

RV skal sende bestillinga til : 
Navn ___________ ;_ ____ _ 
Adresse _____________ _ 
Postnr/sted ___________ _ 
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RV sentralt 
Osterhausgt. 27, 0184 Oslo, 
22 98 90 50; fax: 22 98 90 55 
rv@rv.no; www.rv.no 

Østfold 
Anne Steinsland 
Mikkelbergbakken 10, 1832 
Askim, tlf: 69 88 59 40, 
epost:a-steins@online.no 

Akershus 
Geir Christensen 
Liaveien 12, 1450 Nesoddtangen, 
tlf: 66 .91 29 68, epost: gutt
orm4@online.no 
RV-kontoret: Osterhausgate 27, 
direkte tlf 22 98 90 50, faks 22 98 
90 55 

Oslo 
Eivind Hovig, 
j.e.hovig@labmed.uio.no 
RV-kontoret: Osterhausgate 27, tlf: 
22 98 90 50, fax 22 98 90 55 
Bystyregruppa: tlf: 22 86 19 21 

Hedmark 
Harald Dyrkorn 
2100 Skarnes, tlf: 69 96 22 96. 
epost: haralddy@online.no 

Oppland 
Michael Hall 
Johan Castbergsgate 36, 2815 

Gjøvik, tlf: 611765 15, 
epost: mi-ha@online.no 

Buskerud 
Sigbjørn Birkeland 
Boks 310, 34 71 Slemmestad, 
tlf: 312808 72 

Vestfold 
Per Jørgensen 
Vardenlia 4 C, 3227 Sandefjord, 
tlf: 33 46 53 42, 
epost: perj@vestfoldnett.no 

Telemark 
Jan Gatevold 
Nordahl Griegsvei 4, 3927 
Porsgrunn, tlf: 35 51 28 5Q, 
epost: jgatevol@online.no 

Aust-Agder 
Knut Henning Thygesen 
Øvregate 16, 4950 Risør, 
tlf: 37 15 14 51 

Vest-Agder 
Bjørn Tore Egeberg, 
btegeb@online.no 

RV-kontor: Kristian 4desgate 69, 
tlf: 38 02 30 04, 
e-post: rvagder@online.no 

Rogaland 
Leif Olsen, Admiral Cruysgate 24, 
4012 Stavanger, tlf: 51 52 59 18 
(p), 51 78 80 41 (j), 
e-post: leolsen@online.no 

Hordaland 
Sigurd Solberg, 
Boks 229, 5701 Voss, 
tlf: 56 51 04 73 / 56 51 35 00, 
e-post: sigurd.solberg@c2i.net 

RV-kontor: 
Postboks 992, 
Vestre Torggate 6, 5808 Bergen 
tlf: 55 316421 , faks: 55 319970, 
epost: bergenrv@online.no 

Sogn & Fiordane 
Ottar Uglum 
Håland, 6993 Høyanger, tlf: 57 71 
29 21, epost: ougl~m@sf.telia.no 

Møre ·& Romsdal 
Odd Stensholt 
Solbakken 50 A, 6429 Molde, 
tlf: 71 21 55 34, epost: os@sivil
hustad.no 

Sør-Trøndelag (ny) 
Per I. Mathisen 
Rød Valgallianse, Postboks 4319 
Hospitalsløkkan, 7417 Trondheim 
tlf: 98 84 12 35, e-post: 
Per.Inge.Mathisen@idi.ntnu.no 

Nord-Trøndelag 
Solveig Aamdal 
Vestberget 11 , 7 650 Verdal, e-post: 
solveig.aamdal@SU-NT.sni.tele
max.no 

Nordland 
Gunnar Aaarstein 
8324 Digermulen, tlf: 76 07 68 88, 
epost: gaarstei@online.no 

Troms 
Frode Bygdnes: St. Olavsgt. 31, 
9405 Harstad, 77 06 92 60, fax: 77 
06 92 61, epost: bygdnes@online.no 

Finnmark 
Synnøve Thomassen 
Sorenskriverveien 13, 9511 Alta, 
tlf: 78 44 09 57, 
epost: oeheitma@online.no 

Sees vi 16.-18. 
november? 

Disse tre ~agene skal det som kanskje blir årets 
viktigste politiske konferanse i Norge gå av stabe
len. Lista over kapasiteter som har bekreftet at de 
vil innlede er lang. Her er noen: Martin Khor · 
(Malaysia), Third World Network - Susan George 
(USA/Frankrike), Trans National Institute - Mike 
Waghorne (Sveits), Internasjonalen for stats- og 
kommuneansatte - Yash Tandon (Zimbabwe) 
International South Group Network - Alice 
Raymundo (Filippinene), Via Campesina. Og selv
sagt norske innledere også, bl.a.: Aina Edelmann, 
Oddrun Remvik, Asbjørn Wahl, Eli Reistad, Knut 
Sørlie, Eystein Skjerve, Reidun Heiene, Helene 
Bank, Tor Trasdahl, Aksel Nærstad. Flere statsrå
der og kjente folk fra fagbevegelsen er invitert -
noen av dem vil stille opp, men ingen navn kan be
kreftes. 

Tema: Markedsma~t eller 
demolcratlslc stynng1 

- Verdens handelsorganisasion {WTO), 
markedsliberalisme, 

alternativer til «de sterkestes rett» 

Arrangører: Forum for systemdebatt, Nettverk mot 
markedsmakt - for demokratisk styring, For vel
ferdsstaten, FOKUS (Forum for kvinner og utvik
lingsspørsmål), forUM for Utvikling og Miljø, grup
pa for WTO og handel - Diakonhjemmets interna
sjonale senter 

Hele programmet og oversikt over innledere, sted, 
påmelding o.l. kan du finne på internett ved å gå 
mn på Utviklingsfondets hjemmeside: 
http:/ /www.u-fondet.no 

Framtida er fantastisk! 
Helga 27. - 29. oktober samles 250 ung
dommer i Oslo p Rld Ungdoms sosia
lismekonferanse · Framtida er fantas
tisk ... Vi vil at du skal v re en av dem. 

FRAMTIDA er fantastisk: Vi kan ha 4-ti
mers arbeidsdag, vi kan avskaffe all ar
beidsllshet og nld, vi kan ha gratis kol
lektivtransport og internett p hver eneste 
skolepult. Kapitalistene vil nekte oss den
ne framtida. Derfor vil vi at du skal sl ss 
for et sosialistisk folkestyre. 

KAPITALISME betyr at ressursene er eid 
av noen f . Mulighetene til skape ei 
fantastisk framtid blir misbrukt til gj<,re 
de rikeste enda rikere, mens flertallet le
ver i fattigdom. Hver dag du over 30.000 
barn av sult, selv om det fins nok mat. 
Dette er kapitalisme. 

SOSIALISME er en ganske enkel ide. 
Sosialisme betyr at ressursene er eid i 
fellesskap, at vi sammen tar kontrollen 
over samfunnet. Dette er et spusm I om 
makt. I dag er det storselskapene og 
RLkkene som karrer til seg stadig mer 
makt. Sosialisme betyr at denne makta 
f ues over til demokratiet, ved at eien
dommen blir f Lrt over p folkets hender. 

HLstkonferansen er en sosial smeltedigel 
og ei politisk Sareptas krukke. Det er ing
enting som utvikler s mange nye tanker 
og ideer som diskutere med andre. N r 
250 folk samles betyr det 100 nye venner 
og 1000 nye tanker. 

Kom p "Framtida er fantastisk" og bli 
med p forandre. 
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