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LEDER 

Medlellllllene skal hestelllille i partiet! 
Partiet vårt må være demokratisk, det vil si at det er medlemmene som skal bestemme. Selvsagt? Slett 

ikke! 

JEG HUSKER ET LANDSMØTE jeg var på. Det va r ikke i RV. Det var to fløyer på HVA SKJER HVIS JEG PÅ ET LANDSSTYREMØTE SIER: Jeg trekker meg som 

møtet, og dessuten en hel del uavhengige medlemmer. Forut for valgene på ny leder hvis ikke krav A innfris. Vil folk da stemme over sak A ut fra hva de mener 

ledelse var det intense forhandlinger, og til slutt ble fløyene enige. Under valgene om saken, eller vil de stemme ut fra om de vil at jeg skal fortsette som leder? Ul-

ble det sterkt understreket at ingen måtte komme med endringsforslag, for da timaturn-stil er i virkeligheten svært umyndiggjørende. De andre mister retten til 

ville alt sprekke. Det ville bli kaos, og kanskje den ene fløyen ville melde seg ut. åta standpunkt til saken. I stedet blir de tvunget til åta standpunkt til noe helt 

Hva da med alle oss som ikke tilhørte noen av fløyene? Vi var effektivt umyndig- annet samtidig. 

gjort. Fløyene hadde i virkeligheten tatt fra oss våre medlemsrettigheter. 

JEG ER MOTSTANDER AV FRAKSJONSFORBUD i RV. Jeg mener at det skal 

være fraksjonsfrihet. Men det betyr ikke at jeg er noe glad i fraksjoner. Fraksjo

ner prøver å gi sine egne meninger og representanter større gjennomslagskraft. 

Alle fraksjoner anser selvsagt seg selv for å være "snill" - mens de andre frak

sjonene ofte beskyldes for å være "slemme". Fraksjoner forventer å bli represen

tert og tatt hensyn til. De uavhengige blir annenrangs medlemmer som får svek

ket sin innflytelse. 

I RV ER VI NÅ I EN SPENNENDE SITUASJON , der mange muligheter kan åpne 

seg. Hvis vi er flinke og heldige, kan vi oppleve en oppblomstring, der opposisjon 

fra venstre får styrke , og der politisk bevisste aktivister utvikles i et langt større 

antall enn i dag. 

MEN HVIS EN DEL AV oss SIER: Forutsetningen for at vi skal bli med, er at vi 

får innfridd krav A, B, C, D, E og F. Får vi ikke det, går vi ut. Hva da hvis de fleste 

bare ønsker å basere seg på krav A, B C og D? Skal flertallet måtte bøye seg for 

dem som stiller ultimatum, og godta krav E og F også? Er det demokratisk? 

I FORHANDLINGSTEKNIKK LÆRER DU at du bør sørge for at ditt ønske blir det 

eneste realistiske alternativet. De andre alternativene bør gjøres lite attraktive, 

for eksempel ved å kople dem sammen med skadelige konsekvenser. 

I RV ARBEIDER VI FOR AKKURAT DET MOTSATTE. Vi vil ha slutt på et sam

funn der de få tvinger sine løsninger på de mange. Vi vil at de mange skal få fri 

het til å velge ut fra sine ønsker. 

VI TRENGER UENIGHET FOR Å UTVIKLE NY ERKJENNELSE og bringe oss vi

dere. Derfor er det viktig å sørge for at også mindretallet får gode muligheter til å 

fremme sitt syn. Vi skal lytte til hverandre for å forstå og lære. Vi skal skape nye 

muligheter for hverandre . Men flertal 

let skal ha kontrollen. Og husk: Om 50 

år kommer de til å le seg fillete over at 

vi i dag tror at krav A er helt nødvendig 

for at det ikke skal gå galt! 

Torstein Dahle, leder RV 

Husk kontingent for 06 
Har du ikke betalt kontingent for 2006? Da 

bør du gjøre det nå! Satsene er 400 for 

folk i arbeid og 150 for alle andre. 

Bli rødrev! 

Rødreven er månedlig innbetaling 

av kontingent med avtalegiro. Du 

velger selv et fast månedlig beløp 

som passer din økonomi. Vanlige 

summer er mellom 50 og 400 i 

måneden. All kontingent deles mellom sen-

tralt og lokalt. Derfor betyr Rødreven god 

lagsøkonomi og sikrer RV stabile inntekter. 

Rødreven øker vår økonomiske selvsten

dighet, noe vi er avhengige av for å mobi

lisere krefter på venstresida i dag! Rødre-

ven har stort potensial: 100 av 1400 

medlemmer har i dag månedlige trekk. 

Blir du neste? Hvordan? Be om avtale-

giroskjema, eller gjør det selv via fast 

betalingsoppdrag i nettbank. Konto er: 

7878 05 75424. Ta gjerne kontakt med 
1t 

Finn Olav Rolijordet på finno@rv.no. 
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Hva slags parti? 
- Vi må svare på spørsmålet om hvorfor RV trengs, sier Aslak Sira Myhre. 
> TEKST OG FOTO : JOHANNE BERGKVIST. 

Aslak har første dag i pappapermisjon med dat

teren Katja og med Opprør på slep organiserer 

han oppussing, flytting og sykt barn. Opprørs ut

sendte møter ham på bussen og henger med på 

dagens trilletur. I 2003 ble Aslak daglig leder av 

Foren ingen !les, etter seks år som RV-leder. 

- Hvordan ser RV ut etter at lederjobben er 

på god avstand? 

Sammenslåing, fusjon eller nyoppretting er 

alfa omega for RV. Det er et akutt tiltak for Rød 

Ungdom og RV- og AKP-kadere. Men det er viktig 

at RV klarer å svare på andre spørsmå l enn de 

som er stilt nå. Til nå har det vært en internpro

sess og diskusjon om samling av noen få men

nesker under annen paraply. Vi må svare på 

hvorfor vi trenger RV. Hva er grunnen til at RV 

skal finnes og hvorfor holder det ikke med Audun 

Lysbakken på Stortinget? Vi trenger et nytt parti, 

bygd på de røttene vi har, som kan svare på det 

spørsmålet. Sammenslåi ng er ikke interessant 

om vi forklarer det med at vi har en uholdbar in

tern situasjon og at RU syns det er dumt med to 

partie r. Ingen vil bry seg annet enn fire ISere. 

Jeg er glad i RV, men RV er i for stor grad 

viktig for oss som er med . Jeg ønsker meg et par

ti som er viktig i Norge. Jeg ønsker å høre de fem 

gode grunnene til at RV skal finnes. Da holder det 

ikke å ramse opp kvinnepolitikk, anti-imperialis

me, anti-rasisme, fagl ig kamp som mantra. Det 

er ikke å svare på spørsmålet for noen andre enn 

oss sjøl. Det er en tendens til å legitimere RV i 

meta-argumentasjon - RVs roll e i andre politiske 

prosesser. Jeg har ikke sjøl de 5 gode svara, og 

skulle ønske at debatten kunne handl e om det. 

Hvorfor er RV viktig? For det første er RV eneste 

systemoverskridende parti i Norge. For å snakke 

med oss sjø l kaller vi oss revolusjonære. Et slikt 

parti fins ikke om RV ikke fins. 

For det andre så mener jeg at RV/et nytt par-

ti skal være et teoretisk fundert parti. Det som 

ski ll er oss fra de andre partiene er at vi er opp

tatt av politisk teori og vitenskap. Ikke sosia lisme 

som vitenskap, men at vi diskuterer ny-feminisme 

og gammel feminisme, marxisme, lenini sme, trot

sk isme og prøver å lage en sammenheng mel lom 

teorien og pol itikken vår. Vi trenger ikke knytte 

oss til en bestemt retning, men ha åpne diskusjo

ner. Hvis vi ser oss selv sånn , da blir vi mange. 

Med en gang vi definerer hva, blir vi små. Det er 

viktigere å ha en marxistisk analyse, enn å kalle 

seg det. Det er viktigere å ha revo lusjonær prak

sis, enn å kalle seg det. Partiet må sjølsagt være 

et parti for arbeiderklassen , men det er like viktig 

at det er attraktivt for intellektuelle. 

- Hvordan kan dagens RV løftes til å være et 

slikt parti? 

- Det handler om å åpne opp . Det skjer ofte 

ufrivillig ved at noen kommer inn med standpunkt 
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som er galimatias, noe som ikke likner noe vi har 

hørt før. Diskusjonen det fører med seg utvikler 

noe. Partiet må være plass hvor galimatiastanker 

kommer fram. 

Jeg er for eksempel ikke enig med Wenche 

Muhleisen, men vår måte å forholde seg til henne 

og andre teorietikere vi er uenige med, er ikke ut

gangspunkt for et teoretisk parti. Vi innbiller oss 

at vi har stor takhøyde, men det er ikke stor tak

høyde å ha plass for både Kvinnefronten og Ottar. 

Der har vi et voksenopplæringskurs å gå. 

Det jeg oppfatter som hovedproblem for RV, 

som jeg ikke kunne se da jeg var aktiv i Oster

hausgata 27 fordi jeg var forblinda av kjærlighet, 

er at sjøl om RV er et fantastisk parti, med fan

tastiske folk , praksis og tanker, er vi i vårt møte 

med andre sure, moralistiske, sjølrettferdige og 

retthaverske. Mao sa at massene er de virkelige 

heltene, sjøl er vi ofte både barnslige og dumme. 

Vi er verre enn det. Ta kommunestyrene. Hvor 

ofte sier vi at folk sviker i kommunestyrene? En 

tekstanalyse ville vise at det er vårt mest brukte 

ord. Regjeringa , Ap, SV, partia i Oslo sviker. Å 

væ re sviker er det verste man kan være. Svikere 

er ikke verd noen ting, og vi mener strengt tatt at 

alle andre enn oss sviker. 

Snakket om svik tar utgangspunkt i en ikke

eksisterende politisk enhet mellom oss og alle 

andre, men det vi mener er at de har en annen 

politikk enn RV. Regjeringa er stifta på Soria Mo

ria . Med unntak av næringspolitikken holder re

gjeringa seg til Soria Moria, så de har ikke svikta. 

Hvorfor kan vi ikke nøye oss med å være uenige? 

Det bør vi få fram, istedenfor å stemple folk som 

om de har dårlig moral. "Svik" er det er beste 

eksempel på en holdning som avspeiler to ting. 

For det første en retthaverskhet i forhold til eget 

standpunkt og for det andre et foruroligende reli

giøst syn på politikk. Her er jeg enig med Bjørnar 

Moxnes i at RV er Sur Valgallianse. Det er ikke 

bare borgerpressas ondskap som gjør at oppfat

ninga av RV ikke er som den skal. 

Mer enn lenkene å miste 

Hvis vi ser på ml-historie i Norge har den vært 

ve llykket. I 40 år har ml-ere ledet arbeiderklas

sen, kvinnebevegel sen i interessekamp i Norge 

i viktige kamper, lokale streiker, boligaksjoner, i 

nasjonale bevegel ser og i fagbevegelsen . Det kan 

vi være stolte av. Men for de som med maois

men-leninismen tok for gitt at partiet skulle lede 

arbeiderklassen i en revolusjonær situasjon, er 

det en skuffelse. Arbeiderklassen i Norge har 

langt mer å miste enn lenkene sine. Det er ikke 

objektive forhold for revolusjon i Norge. Mange er 

dømt til bitterhet når teorien ikke stemmer med 

kartet. Dette er ikke noen uttrykt teori i dag. Men 

vi har ikke hatt noen erstatning i teorien. I dag 

finnes en del floskler i demokratisk folkestyre og 

sosialisme nedenfra - hvor primærfunksjonen er 

Fortsetter på s.7 ... 

å skille seg fra Sovjet. Men det sier lite om Norge 

i dag. Å lære bort demokrati og folkestyre til folk 

i Norge i dag er å gi folk det de har. I praksis er 

partiteorien erstattet av rettferdighet. uttalt som 

de ungene i skolegården som roper "feigt". Vi 

burde være de som når noen andre roper "feigt" 

roper "s lå tilbake for faen ". Når RV i kommunesty

rer avslører korrupsjon roper vi "fe igt". Vi vinner 

et visst gehør og RV har fått en rolle som de snil

leste av de snille, de svakes beskytter. RV er blitt 

"Politikkens Mor Theresa ". Jeg sier ikke at dette 

er galt , det er et fantastisk arbeid RV har gjort, 

men hva slags parti er dette? 

I møte med verden 

- Oppfatningen folk har av RV er svært ulik det 

partiet v i tror vi har. Folk tror RV er for mest mulig 

skatt for alle, at RV er statens beste venn. Folk 

som stemmer RV tror det. Det er ikke det RV jeg 

vil at vi skal være. 

RV hadde et forsøk på venstrepopulisme 

- RV skulle være "Venstresidas Frp". Det var 

fullstendig mislykka og kræsja i Stortingsvalget 

2001. Vi kan lettvint skylde på Klassekampens 

dekning, men folk ville heller ha Heidi Sørensen 

enn meg. 

- Hvordan kan RV bli det partiet du ønsker? 

- Den viktigste enkeltfaktoren er personer. 

Det betyr at vi må få inn andre folk. Det er ikke et 

fordekt forsøk på å kaste ut noen, men vi som er 

der i dag har funnet en måte å være sammen på 

som ikke er så bra. Nye folk kan være Rød Ung

dommere, skolerte RUere fra 90-tallet som fort-
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Tariffoppgjøret 2006 
Tariffoppgjøret 2006 blir altså et forbundsvist oppgjør i en periode med byggeboom, med 

høykonjunktur og med oljepriser som gjør statens økonomi nesten utrolig. Husk at for to år siden 

la pensjonskommisjonen til grunn en oljepris på 140 kr. Nå ligger oljeprisen på 400 kr, Når 10 kr 

økt oljepris gir 8 milliarder ekstra inn i statskassa, så blir det penger av det. 

> TEKST: ARNE BYRKJEFLOT, KOMMUNESTYREREPRESENTANT I TRONDHEIM OG LEDER TRONDHEIM LO. 

Egentlig er det da merkelig at det ikke er lønns

krav som vil prege lønnsoppgjøret. Med et viktig 

unntak: Krav om likestilling av 

likeverdig arbeid. Under overfla

ta er forbitrelsen blant de store 

kvinnegruppene med høysko

leutdanning, så stor at det kan 

bli kamp. De ligger 100 000 

etter menn i privat næringsliv 

med tilsvarende utdannelse. 

En del av dette er kampen for 

et kompetansesystem, der vi

dereutdanning belønnes auto

matisk . Likestilling skift/turnus 

og rett til heltid er andre deler. 

I tillegge er etterspørselen sti 

gende etter både førskolelæ

rere, lærere, sykepleiere, sosio

nomer og barnevernpedagoger. 

Problemet er at det ikke er så 

lett å føre en effektiv streik i 

disse yrkene. De er helt avhen-

gig av sterk støtte og at folk flest synes de fortje

ner sine penger, når streiken rammer den uskyldi 

ge tredjepart. De er også helt avhengig av at det 

godkjennes å sprenge den ramma som frontfags

model len setter. 

Sosial dumping 

Fellesforbundet har formulert følgende krav: 

1. Der egenbemanning ikke er tilstrekkelig i for

hold til bedriftens produksjon , skal det iverkset

tes tiltak for å øke antallet egne ansatte . 2 . Ved 

bortsetting av arbeid skal det forhandles med de 

tillitsvalgte . 3. Innleie av arbeidskraft på bedrif

tens fagområder skal vtales med de tillitsvalgte. 

4 . Bedriften ved bortsetting av arbeid og innleie tillitsvalgte og verneombud i lønns og arbeidsfor-

av arbeidskraft skal dokumentere hvilke lønns- og hold hos underentreprenører og innleide som kan 

arbeidsvilkår som benyttes av underentreprenø

ren eller utleiebedriften 

Jeg er skeptisk til frontfagsmode llen , men 

i år er jeg glad for at Fellesforbundet går i front. 

Det er krav som er verdt en streik og krav som 

Fellesforbundet vil streike for. Da er jeg langt mer 

nervøs for at de andre, (med unntak av El og IT), 

som Kjemisk, NNN , HK, og HRAF kanskje ikke sy

nes truslene om sosial dumping er så overhen

gende. Det er de. Det kommer over alt og med 

EUs tjenestedirektiv så kommer det med en vold

som tyngde. Formuleringene må inn i alle tariffav

taler. Den tyngste , viktigste og vanske ligste blir 

retten til innsyn. Det er bare retten til innsyn for 

gi den nødvend ige bredden. 

Slik sett kan nok andre for

muleringer av krav 4 være be

dre i andre bransjer der inn

leie er hovedproblemet. 

Hva så med AFP? 

Formelt sett står årets slag 

om tre formuleringer et brev 

fra daværende statsminis

ter Jagland fra 1997, da AFP

ordninga ble utvidet til også 

å omfatte 62 og 63-åringer. I 

brevet står det at skattfrita

ket og skattebegrensingsre

gelen utfases fra 1.1. 2007 

og at opptjening av pensjons

poeng for AFP-pensjonister 

vurderes utfaset fra samme 

tidspunkt. Reelt sett står sla

get om AFP i det hele tatt skal overleve. 

I dag får AFP-pensjonister et skattefritt til

legg på 950 kr/mnd og nyter godt av samme 

skattebegrensningsmodell som alderspensjonis

ter. Det betyr at du ikke betaler skatt i det hele 

tatt om du tjener under 125 800. Jeg tror ikke 

det vi l bli så vanskelig å få forlenget dette, det er 

små beløp for staten og det er et for åpenlyst an

grep på de fattigste å fjerne regelen . Striden står 

om en skal fortsette å få det samme i alders

pensjon som AFP-pensjonist som om en hadde 

jobbet fram til pensjonsalderen. Forsvinner den 

regelen så er AFP død. Forsvinner den ikke så er 

pensjonsforliket dødt. 80 prosent av alle 62-årin-

«Undervurder ikke den litt lavmælte for
bitrelsen som fins blant førskolelærere, 
sosionomer, barnvernpedagoger, fysiotera
peuter, audiografer, biokjemikere som nå 
mener det er deres tur» 

Arne Byrkjeflot 
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ger kan gå av med AFP og kan dermed se bort fra 

trusselen om tap i pensjon dersom de ikke holder 

ut noen år til. Her er det vinn ell er forsvinn. 

Tro lig ender det hele med en forlenging av 

avta len og en utsetting av slaget til tariffoppgjø

ret i 2008. Jeg mener det er lurt åta slaget nå og 

kreve AFP sikret i neste års pensjonsvedtak på 

Stortinget. 

Pensjon 

Som alle vet så har arbeidsgiverne dette året på 

seg til å få på plass pensjonsavtaler på minimum 

2 prosent av lønn over grunnbeløpet i folketrygda. 

Striden står om de eksisterende pensjonsavt a

lene og hvordan den nye tjenestepensjonen skal 

forvaltes . Nå har NTL bestemt seg for å kreve sta

tens pensjonsavtaler tariff-festet, slik de kommu

nale er. Dette er slett ikke noen enkel formalitet, 

det er ikke vanskelig å se at rege len om at stats

ansatte får full pensjon etter 30 års ansettelse 

er li ke motstridende til pensjonsforliket som AFP. 

Jeg håper også at LO-forbundene bestemmer seg 

for å kreve avtalefeste de gode pensjonsavta lene 

som mange bedrifter fortsatt har i privat sektor. 

Det blir garantert verre om 2 år. Det kommer til 

å bli krav om en mer kollektiv forvaltning av pen

sjonspengene enn dagens system, der en fjerde

part forsvinner i forsikringsselskapene. Her har 

en muligheten for å kreve offentlig forvaltning el 

ler at fagbevegelsen sjøl står for pensjonen , men 

sl ike krav er rei st med for liten tyngde. 

Så om jeg skal oppsummere: tariffoppgjø

ret 2006 vil for alltid stå i tegnet til kampen mot 

sosia l dumping og kampen for pen sjonene ge

nerelt og AFP spesielt. På sosial dumping er min 

oppfordring til at alle forbund sikrer seg avta le i 

tråd med det fell esforbundet oppn år, jeg mener 

vi må se på tariffkrav som hindrer tariffhopping, 

på pensjon er min oppfordring at alle sørger for 

å få eksisterende pensjonsavtaler avtalefestet, 

koste hva det koste vil. Og at en slåss for et bin

dende løfte ved årets tariffoppgjør som sikrer at 

AFP-ordn inga overlever pensjonsreformen. Det 

betyr at en fortsatt får det samme i pensjon som 

om en hadde fortsatt i full jobb, at AFP begynner 

på 62 år og varer til den til en hver tid gjeldende 

pensjonsalder og at staten dekker de ekstrakost

nader som pensjonsreformen påfører AFP-ordnin

ga. I vår kommer stortingsmelding om morgenda

gens førtidspensjonsordn ing, i oktober kommer 

uførepensjonsutvalgets innsti lling. Årets t ariff

oppgjør er innledningen på en langvarig kamp for 

en verdig s lutt på arbeidslivet. 

Og til slutt 

Undervurder ikke den litt lavmælte forb itrelsen 

som fins blant førskolelærere, sosionomer, barn

vernpedagoger, fysioterapeuter, audiografer, bio

kjemi kere som nå mener det er deres tur. De er 

mange, de har en økende selvrespekt og de kre

ver sin rett. 

satt er RVere av politiske men inger, alle rundt 

oss som syns at et s li kt parti gi r mening. Vi 

trenger folk som kan være med og gjøre oss be

dre. Vi må diskutere hvordan vi vil at partiet skal 

være i møtet med verden . Det skal være kjekt 

å jobbe med RV. Det trenger ikke være sånn at 

man driver med det fordi man må, vi forkler lys

ten og tar på oss martyrrolle. Vi må finne fram til 

det som er kjekt. Det handler om å kunne si hva 

man mener. Jeg deltok i debatt på RV-lista i fjor 

høst for første gang på flere år - om Klassekam

pen. Jeg gjorde for første gang ingen hensyn til 

om folk ble sure. Det var befriende . Det vi l jeg 

gjøre mer av. Det fins nemlig et uutsagt ram

meverk rundt RVere som definerer hva man kan 

mene. Hvis man bryter det får man ikke høre det 

der og da , men det blir sagt etterpå , på de mø

tene der man ikke er. Da kan det bli sagt at man 

er for porno fordi man ikke er enig i noe. Magnus 

Marsdal har de siste åra blitt demon isert og alt 

han har sagt har blitt tolka som konspirasjon . 

Det har fratatt ham å kunne ha en mening uten 

at det er knytta til noe annet. Slike mekanismer 

slår inn. Da j eg forsva rte Oktober og Pax i siste 

diskusjon om oppkjøp av KK-aksjer blei jeg plas

sert i høyrebås . Det er den kjipeste plassen jeg 

har vært på mange år. 

Høyre i RV er en karakterbrist . Venstre kan 

diskuteres, man kan være sto lt av å være rein 

og rød og sitere Marx og Lenin. Men ingen vil 

væ re høyre . Kort sagt melder de seg ut. Ikke 

fordi de vil ut, men fordi RV vi l ha de ut.Vi er ikke 

flinke i møtet med andre fo lk. Vi er flinkere i mø

tet med folk som ikke aspirerer til å organisere 

seg "massene". Vi er flinkere når vi ikke er RV 

enn RV. Hvor mange ganger hører vi ikke "liker 

deg, men ikke RV ". Det er en måte å gjøre oss 

små på , men det har og med RV å gjøre. 

Mange, ikke få 

Når jeg leser Jorun Gulbrandsens analyse av mil

jøene på venstresida i Klassekampen er jeg der-

for ikke overraska. Det minner om boka om NKP 

som heter "Det er lett å gjøre partiet lite ". Den 

beste måten å gjøre partiet lite på er å finne ut 

hvorfor alle er andre teite. Vi må heller finne par

tiets eksistensberettigelse. Det er ikke det sam

me som å definere andre som teite. Kriti kken av 

KK er det greieste Jorunn skriver. Hvi s Klasse

kampen ikke tåler å lese at de er "venstresidas 

Se og Hør" må de slutte å ha førstesider som 

"Han kan stoppe Audun ". Men Jorun Gulbrand

sen kritiserer Manifest for å ikke være et part i 

og SV for å ikke være revolusjonære. Det blir 

som å kriti sere AKP for å ikke være en frimerke

klubb. Det er ingen der som vil lage det heller. 

Når hun gjør det markerer hun at hun syns at 

kun noen få er verdt å bygge på, de andre ikke. 

Det er j eg ikke enig i. Vi må di skutere hvor man

ge det går an å bygge på , ikke hvor få. 

Min andre reaksjon er viktigere . Jeg er ue

nig av Joruns analyse av situasjonen. Hennes 

analyse sier at arbeiderklassens hovedproblem 

er illusjonen om sosia ldemokratiet. Pølsevev, 

syns jeg! Ana lysen stemte for 50 år sida, men et 

parti som bygger på den analyse n i dag er dømt 

til å mislykkes. Det største partiet i arbeider

kl asse n er i øyeblikket Frp. De er ikke sosialde

mokrater, men liberalister og høyrepopul ister. 

De har politi sk oppslutning i arbeiderklassen og 

skader arbeiderklassens interesser. De er ra

sistiske, kvinnefiendtlige og et politi sk uttrykk 

for klassefienden. Hvis vi sier at sosia ldemokra

tiet er det største problemet, lukker vi øynene 

for dette. Arbeiderk lassen i dag har ikke en illu

sjon om Ap. Folk som stemmer Ap, tror ikke at 

de stemmer et reformistisk parti eller et arbei

derklasseparti. De stemmer på et sosialliberalt 

parti som er hakket bedre enn Frp, og som kan 

st yre, hvilket er det Ap er. Illusjonen brast for 20 

år sida . 

Jeg har en mistanke om at Jorun tenker på 

denne regjeringa når hµ n snakker om sosia lde-

Fortsetter på s. 9 ... 
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Danskenes røde dynamitt 
Revolusjonære Enhedslisten har på to år økt fra 2000 til over 4000 
medlemmer. Partiet har seks seter i Folketinget. Kan RV lære noe av 
danskene i disse landsmøtetider? 
> TEKST: MAGNUS E . MARSDAL, KØBENHAVN. FOTO: ENHEDSLISTEN 

Det er Muhammed-storm i verden og danskene ligner ikke RVs. Jeg snakker med folk på Dan-

tar seg ikke så godt ut. Men når jeg trasker inn marks Sociale Forum. Jeg blir sittende igjen med 

på det tredje Danmarks Sociale Forum - det er tre punkter jeg får lyst til å ha med hjem ti l Norge. 

første helga i februar - møter jeg 2500 deltakere 

og mange unge revolusjonære med en god por- 1. Heller positiv enn negativ 

sjon sjøltillit. De smiler, faktisk. Og de har kan- - Er de ikke fine! Gunna Starck, en politisk vete-

skje god grunn. ran , tar imot på lokalkontoret til Enhedsl isten i 

For i november gjorde RVs danske støresøs- København , og viser stolt fram gigantiske plaka-

ter det igjen: Framgang! Lokalvalget førte Enheds- ter fra lokalvalget i november. For å si det sånn: 

listen opp fra 16 til 36 folkeva lgte lokalpolitikere. De er rosa. Kampanjen het voresby. nu. Slagorde-

Oppslutninga ble 3,5 prosent, litt opp fra 3,4 i fol- ne var som dette: "Vi har TID " (om eldreomsorg), 

ketingsvalget i februar. Samtidig fosser medlem- "Vi har LYST" (om integrering) , "Vi har RÅD " (om 

mene inn. Fra et medlemstall litt over 2000 for et utdanning). Noen syntes fargen var helt upassen-

par år siden, til over 4170 nå i februar 2006. de for de revolusjonære. 

- Det er en stor stigning. Den skyldes nok - Jeg synes det ble utrolig fint, mener 

ikke minst at vi har jobbet med å konkretisere Starck . Det synes folketingsrepresentant Rune 

våre sosialistiske perspektiver også t il radi kal e Lund også. 

løsningsforslag her og nå. Det bærer frukter, sier - Vi var jo så su re før. Herregud, jeg skjøn-

Thomas Eisler, økonomiansvarlig på partikonto- ner ikke at folk orka holde på sånn. 29-åringen 

ret. Jeg ser på materiel let til Enhedslisten. Det forte ller over en øl om hvordan en forsiktig ku ltur-

revolusjon har funnet sted. 

- Vi på ytre venstre var liksom bare mot ting. 

Vi sa nei og fy og sånn. Men det holder ikke. Vi 

må ha en egen politikk. Vi må presentere egne 

visjoner og egne løsninger. Ingen blir entusiastis

ke av et parti som bare forteller hvor dumme alle 

andre er. 

Men det koster arbeid å lage konkret poli

tikk. Å ha seks representanter i Folketinget er nok 

ti l stor hjelp. 

- Men det er snakk om virkelig radikale løs

ninger. Som å sette hundretusener i arbeid i of

fentlig sektor for å få vekk arbeidsløsheten. Det 

utfordrer spillereglene alle andre partier forhol

der seg til, påpeke r Thomas Eisler. Nettopp dette 

sysselsettingsforslaget har blitt en stor hit. En

hedslisten inviteres som aldri før i fagbevegel

sen. Og mottar økonomisk støtte fra forbund som 

3F (Fagligt Fælles Forbund). som er Danmarks 

største. 
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FRAMGANG Å FEIRE: Danske Enhedslisten 
med folkevalgte Rune Lund i spissen feirer 
framgang på framgang. 

- Det er utrolig viktig å ha noe konkret å 

komme med sel v, repeterer Rune Lund. - Og 

på en positiv måte. Jeg tror vi har tjent mye på 

at flere av de drivende har vært unge folk med 

erfaring fra sånt som Operasjon dagsverk, der 

man virkelig lærer å kommunisere ut til mange 

mennesker. 

2. Heller felleskap enn fiendskap 

Joda, de har små venstregrupper i Danmark 

også. Både Socialistisk Arbeiderparti (SAP), 

Venstresocialisterne (VS) , Danmarks Kom

munistiske Parti (DKP) og det maoistiske KAP 

har gått inn i Enhedslisten. DKP (ml), derimot, 

valgte i sin tid Albania foran Kina , og nå ve lger 

de Kommunistisk Samling med rester av DKP 

framfor å bli med de andre inn i Enhedslisten. 

Sammen med rest-DKP er målet å danne "et 

Dannet i 1989 av flere revolusjonære venst

regrupper. 

Har seks representanter i Folketinget. 

I overkant av 4000 medlemmer. 

Partiet arbeider for en "socialisme, der pe

ger frem mod et klasseløst/kommunistisk 

samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkel

tes frie udvikling er betingelsen for alles frie 

udvikling, og et samfund hvor enhver yder ef

ter evne og nyder efter behov." 

Partiet mener at sosialismen forutsetter "et 

revolutionært brud med kapitalismen og den 

herskende klasse under kapitalismen - bor

gerskabet" 

nyt kommunistisk parti" (se kommunistisksa 

mling.dk) . 

Enhedslisten og den assosierte ungdoms

organisasjonen SUF er godt synlige i standsjun

gelen på Danmarks Sociale Forum. Men det er 

ikke ikke smågruppene som har gått inn i En

hedslisten. Partiet har prioritet . 

- Før var det en viss konkurranse om å 

verve til sin gruppe, liksom. Dette ser vi ikke 

noe til nå, forteller Rune Lund. DKP (ml) har 

derimot egen stand, sammen med den asso

sierte ungdomsorganisasjonen Rød Ungdom. 

Gutten på stand forklarer hva som er galt med 

Enhedslistens SUF: 

- SUF godtar interne fraksjoner. Og de tar 

avstand fra hele sosialismens historie, sier 

han. DKP (ml), derimot, har etter Albanias skra

le skjebne på 1990-tallet funnet dyrkbar sosia

lisme både på Cuba, i Nord-Korea og Vietnam. 

- Vi som er relativt unge bryr oss null og 

niks om sektkamper fra 70-tallet. Vi ler av det. 

De eldre medlemmene også faktisk, nå samar

beider de og ler av gamle dager, hevder Lund. 

Også danskene har sine sammenslåings

debatter på ytre venstre. Siste nyervervelse for 

Enhedslisten kan bli de danske lnternationale 

Socialister (IS). På Danmarks Sociale Forum 

har IS selvsagt den største bokdisken av alle, 

de får jo forsendelser fra London. Nå vurderer 

de alvorlig å gjøre inntreden i Enhedslisten, for

teller de. 

- IS må godt bli med. Men da kommer 

de inn som enkeltpersoner. Partiet kan ikke 

forhandle med dem som gruppe, fastlår Rune 

Lund. 

3. Heller to never enn ti fingre 

Enhedslisten har et faglig nettverk og egen 

faglig sekretær. Partiet har selvstendige lokal 

avdelinger. Men oppsummeringen er likevel at 

partiet i dag har et stort hode (i Folketinget) 

og for liten kropp. Så nå skal det bygges or

ganisasjon. Og valgkamp er langt fra nok. 

- To felles partikampanjer hvert år. Det 

har betydd mye for vår vekst , forteller Lund. 

I kampanjene kjører partiet på en viktig sak. 

Ut på stand. Inn i lokalavisa. Verv medlem

mer. Og så får de mindre lagene skikkelig 

drahjelp . En buss med aktivister kommer på 

besøk. 

- To ganger i året kan de være mange i 

gågata en lørdag. Det oppleves som en skik

kelig innsprøytning. Partiet blir mer synlig. Og 

vi styrker organisasjonen. 

Fortsettelse fra s.7 ... 

mokratiet. Oppbygginga av denne regjeringa er en av 

de største seierene for fagbevegelsen på mange år. 

Og er noe som den organiserte arbeiderbevegelsen, 

inkludert venstresida i RV har vært med å få til. Vi 

må analysere riktig for å ha riktig politikk. Hvis Jorun 

mener at sosialdemokratiet er det største problemet 

og overser Frp, skjønner jeg ikke hvordan AKP/RV 

skal lage god politikk. 

- Hva med rommet til venstre. Kan RV fylle det? 

- Vi trenger ikke snakke om det rommet. Det 

fins der. Vi må diskutere hvordan vi kan fylle det. For 

øyeblikket fyller vi det ikke. Diskusjonen er i ferd med 

å gå over på metaplan. Vi står og diskuterer rommet . 

Nå må vi gå inn og ta det. RV må tørre å være et po

litisk parti . RV kan ikke bare ha teori for Norge , men 

må også ha politikk for Norge. RV er et politi sk parti 

lokalt i kommunestyrene, men vi vegrer oss for å 

være nasjonale, illustrert av vegringen mot å være på 

vippen. Da må vi spørre hvorfor vi stiller til valg eller 

hvorfor folk skal stemme på oss. 

Medlemmene ønsker et parti 

- Jeg tror det blir ett parti i 2007. Jeg tror det er en 

liten minoritet som er opptatt av diskusjonen om det 

skal være et kommunistparti. 80 prosent av medlem

mene ønsker et parti , og denne tildels tause majori

teten kommer til å vinne gjennom. 

- Frykter du at en sammenslåingsprosess vil 

føre til en avskalling i RV? 

- Det kan skje. Spørsmålet er hvor skadelig det 

er. Det handler om hva slags politikk partiet har. Pro

gramforskjellen tror jeg er liten. Spørsmålet er hvor

dan vi skal takle uenighet. Skal minoriteter ha sær

rettigheter og en stemning som tilsier at "du kan ikke 

si sånn eller sånn om Stalin for da bli den lei seg". 

Man må akseptere at partiet tar standpunkter man 

selv ikke har. Rundt diskusjonen om Fett kjente jeg 

at jeg tenkte herregud hva er dette for en gjeng. Men 

jeg meldte meg ikke inn i RV på grunn av litteratur

politikk og melder meg ikke ut av den grunn. Blir det 

avskalling, ser jeg for meg en avskalling til venstre, 

ut fra signalene ml-gruppa og Tjen Folket sender. Jeg 

kan ikke skjønne at de vil være med, men det må de 

bestemme sjøl . Faren for avskalling er der hvis vi får 

en rein mekanisk sammenslåing, hvis to blir ett og 

hvis partisammenslåing er å slå ned en skillevegg i 

Osterhausgata. Men selv om det skulle bli resultatet 

vil det utløse en dynamikk og vi vil få et annet parti 

om kort tid likevel. 

Det farligste jeg ser pr. idag for prosessen er 

tendensen til å opptre som politisk politi overfor RU. 

RU har vært pådriver for denne prosessen i 10 år og 

nå får de signal om at de må bie på de voksne. Vi 

må tåle at RU sier hva de vil og vi må ha tillit til dem. 

Ungdomsfetisjisme har jeg ikke sansen for, men når 

ungdom opptrer som voksne må vi gi plass til dem, 

ellers blir vi i framtida bare ,de som har vært der. RU 

bør virkelig si meninga si , og voksne bør høre etter. 
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Et 
nytt 
parti? 
Partidisk usjon en etter 

Landsmøtet i februar 2005 går 

over h ele landet . Spørsmålet 

har vært oppe t il disku sjon på 

fylkesårsmøter, medlemsm øter 

og ikke minst ivrig på RV

listen. 

> TEKST: MARTE MJØS PERSEN, NESTLE
DER RV. FOTO: JOHANNE BERGKVIST. 

For dem som ikke har fått det med seg, bakgrun

nen var vedtaket som ble gjort på landsmøtet, og 

det lyder som fø lger: 

"RV er et lite, revolusjonært parti med aktive 

medlemmer som gjør en stor innsats i fagbeve

gelsen, kvinnebevegelsen, Nei til EU og antikrigs. 

bevege/sen. I tillegg har RV uredde talsmenn og 

kvinner i kommunestyrer og fylkesorganisasjoner. 

Vi er få og trenger en samling av ressurser. RVs 

landsmøte oppfordrer den nye RV-ledelsen og ta 

kontakt med AKP-ledelsen med sikte på å slå seg 

sammen for å samle den revolusjonære bevegel

sen. Et sentralt mål må være å tilrette/egge enhet 

og samling slik at medlemmer i Rød Ungdom vil 

melde seg inn i RV. Resultatene av denne hen

vendelsen legges fram for landsmøtet i 2006 til 

behandling." 

Etter at diskusjonen startet og vi i AU hadde hatt 

første samtale med AKP sin ledelse var optimis

men stor hos oss i ledelsen. Møtet ble en positiv 

overraskelse, da det viste seg at AKPs ledel-

se virket mer positiv enn ihvertfal l noen av oss 

hadde tenkt på forhånd. Vedtaket på Landsmø

tet kom som et benkeforslag, og vi i ledelsen var 

usikker på hvordan fors lagets oppslutn ing var for

ankret i organisasjonen selv om det ble vedtatt 

med solid flertall på Landsmøtet. Derfor ønsket 

vi at diskusjonen sku lle føres blant med lemmene 

selv i første rekke , og oppfordret lagene t il å ar

rangere møter om temaet. Fremdeles er det for 

tidlig å oppsummere debatten til det fu lle. Jeg vi l 

derfor i det følgende si min mening om spørsmå-

-10-

som ikke blir ... «Det er mange av os 
med videre dersom i løpet av 

kler seg til å 
framfor et bre-

deane-arose en 
bli et slna~er pa 
dere ~ mek- nid 

lene aktivitetsp likt, lagsorganisering og om "Det 

nye partiet" skal være et kommunistparti? 

Flere steder har diskusjonen startet med å 

stille spørsmålet: hvilken revo lusjonær organise

ring trenger en i framtida? Jorun Gulbrandsens 

artikkel i Rødt og i Klassekampen var på mange 

rende parti». 

forme politikk innenfor de feltene der jeg var kri

tisk ti l RV. Med min bakgrunn som kvinneaktivist 

dreide disse feltene seg først og fremst om kvin 

ners kår og om en sosial og inkluderende politikk 

for alle. Med det regner jeg økonomisk sjølsten

dighet for kvinner, en politikk for eneforsørgere 

måter startskuddet fo r den diskusjonen. Jeg syns og en sosia l bo ligpo litikk som blant de viktigste 

i utgangspunktet at spørsmålet er riktig stilt, men sakene jeg kjempet for. Som kvinneaktivist var, 

jeg er uenig i en del av svarene som så langt er og er, full kvinnefrigjøring det store målet. 

kommet fram i diskusjonen. For å si noe om dis- Lenge før jeg ble medlem av RV anså jeg det 

se spørsmålene vi l jeg si noe om mitt ståsted og umulig å oppnå dette målet uten en revolusjon, 

min bakgrunn for å være revo lusjonær i Norge i en tota l omveltn ing av samfunnet. De maktstruk-

2006. turer som ligger til grunn for både kvinneunder-

trykk ing og utbytting av arbeidere er for sterke til 

RV tok meg på alvor å bryte ned uten en samfunnsomvelting verden 

Jeg meldte meg inn i RV i år 2000. Jeg meldte enda ikke har sett maken til. Stort sett dreier 

meg inn i RV fordi jeg opplevde at RV tok på alvor utbyttingen av arbeidere seg også om kvinneu n-

en del av de problemstillingene jeg som ung kvin- dertrykking, at makt og ressurser er ulikt forde lt 

ne og alenemor utfordret RV på. RV gav meg på mellom klasser er en ting, men den er enda skje-

ingen måte al le svarene på spørsmålene jeg sti l- vere fordelt mellom menn og kvinner, både lokalt 

te, men utfordret meg heller på å være med å ut- og globalt. Kvinner eier 1 prosent av al l eiendom 
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i verden , de tjener 10 prosent av all inntekt og 

utfører 90 prosent av alt arbeid. Men spørsmå

let; "er jeg kommunist?" kan jeg ikke svare ja på . 

Kanskje vil du som leser si at det må jeg være, 

men jeg er ikke opptatt av verken å sette meg 

sjøl eller andre i bås. Jeg kaller meg til dagen 

verken for kommunist eller sosialist. Feminist 

derimot, for all del! Men jeg føler og kjenner meg 

hjemme i RV. Det vil si jeg har følt meg hjemme i 

RV, og jeg håper jeg kommer ti l å gjøre det også i 

framtidens parti, men da må noen hindringer ryd

des av veien. 

Aktivitet som engasjerer 

for at RV kommer til å fatte vedtak som eksklu

derer f lere enn det inkluderer. Sl ik jeg har oppfat

tet diskusjonen i en del miljøer er aktivitetsplikt 

et element som ikke er fremmed for en god del av 

RVs med lemmer som er medlem av AKP ell er tid

ligere har hatt med lemskap i AKP, og for medlem

mer og tidligere medlemmer av Rød Ungdom. Jeg 

oppfatter det som sekterisk . 

Organisering av et bredt parti 

Jeg har for så vidt ingen ting i mot at en organi

serer medlemmene på en annen måte enn i dag. 

Økt aktivitet er ti l et gode, men jeg vi l stil le spørs

målstegn ved om lagsorganisering s li k AKP orga-

For meg er det slik at det er JEG som har bestemt niserer seg vi l bidra ti l økt aktivitet i et parti som 

meg for å bli med i RV, jeg anser det som min rett 

å bl i dersom jeg forholder meg ti l RVs vedtatte 

politikk og vedtekter. Det er ingen andre som skal 

bestemme dette for meg. Derfor blir debatten om 

aktivitetsplikt for meg noe jeg får en fryktelig dår

lig smak i munnen av. Det er se lvsagt slik at det 

er de aktive med lemmene som utformer RVs poli

tikk og bestemmer aktiviteten. Og det å forsterke 

maktskjevheten med lemmene mel lom gjennom å 

frata dem som ikke vil, kan ell er prioriterer arbeid 

i partiet stemmerett på årsmøter og andre møter 

blir helt feil . 

Jeg er opptatt at vår politiske praksis både 

internt i partiet, forslagene vi stiller i kommune

styrer og så videre er mest mulig i tråd med den 

praksisen vi ønsker oss etter en revo lusjon og det 

siste vi gjør s lik jeg ser det er åta medlemmer 

av samfunnet stemmerett hvis de ikke bidrar i/ti l 

samfunnet. Skal vi ta fra sosia lklienter som ikke 

jobber politisk eller betaler skatt stemmeretten i 

Norge? (ikke at jeg mener sosialklienter ikke bi

drar til samfunnet, men det er mange andre som 

mener de ikke bidrar jamfør Sosialministerens ut

sagn om at "de må stå opp om morran "). 

I stedet for skal RV (RV vil i alle framtidsfor

muleringer stå for Det Nye Partiet altså eventuelt 

Radikal Venstreallianse, Rødt Va lg, Revo lusjo

nært Venstreparti eller Rett Vest alt etter som 

hva du vil kal le det nye partiet) bli et engasjeren

de parti, vi skal ta i mot alle som ønsker kontakt 

med oss på en åpen og inkluderende måte. Vi 

skal tilby utadrettet og engasjerende aktivitet for 

alle som ønsker det og ikke bare rette oss inno

ver i forhold ti l intern kamp om ideologiske ski l

lelinjer. I RV er det plass ti l flere forskjel lige syn 

og vi må organisere oss på en måte som legger 

t il rette for at alle kan komme fram med sitt syn. 

Dette innebærer også et oppgjør med en partiku l

tur som i stor grad skremmer bort en del mennes

ker. Vi skal ikke ha aktivitetsplikt og aktiviteten 

i lagene skal bestemmes av med lemmene selv 

gjennom lokale handlingsp laner og politiske prio

riteringer. 

Det er mange av oss som ikke blir med vide

re dersom RV i løpet av denne prosessen utvikler 

seg ti l å bl i et smalere parti framfor et bredere og 

mer inkluderende parti. Faren er definitivt tilstede 

er breiere enn AKP og RV er i dag. Jeg tror nemlig 

at det er en for gammeldags måte å organisere 

på og jeg vil tro det sett i lys av hvordan aktivister 

i dag vil jobbe at vi ikke vil få veldig mange f lere 

med enn det vi har i dag. Og for meg er det et mål 

at om vi skal s lå oss sammen med AKP er det 

under forutsetning at RV vokser som parti og blir 

bredere og med større oppslutning enn i dag. 

Jeg ønsker at RV skal utvikle seg videre, ut

vikle seg videre ti l å bli det viktigste (og største?) 

partiet på venstresiden i norsk politikk. Jeg øn

sker RV skal bl i partivalget til rad ikale mennesker 

i Norge i dag. Det betyr at vi må utfordre rådene 

politikk innenfor sosialpolitikk, innvandringspoli

tikk, boligpolitikk og vi må bli best på demokrati

spørsmål . Innbyggerne i Norge i dag opplever at 

de har stadig mindre innflytelse over beslutninger 

som blir tatt, en større gruppe mennesker faller 

utenfor, det gjelder fattige i Norge, eneforsørge

re, innvandrere, ungdommer og eldre, i forho ld t il 

å ha innf lytelse overfor beslutninger som blir tatt 

som angår dem. Og når vi utfordrer den rådende 

politikken må vi presentere alternativet . Ikke bare 

i et sosialistisk samfunn, men også innen dagens 

system. 

Det er et mål for RV å bli mer synlig i riks

politikken, og skal vi få det til må vi utvikle egne 

politiske løsninger på aktuelle problemer i sam

funnet og vi må ta vare på og bygge videre gode 

ta lskvinner og ta lsmenn for denne pol itikken . RV 

ska l bli et positivt parti , positivt i den forst and 

at vi skal komme med konstruktive og gode løs

ninger framfør "dommed agsprofetier" , vi skal 

fremme våre alternativer framfor å rakke ned på 

andres løsninger. 

Må bygge nettverk og kompetanse 

RV skal også bli det mest systemkritiske partiet 

i Norge. Siden vi vet at mye av de viktige sakene 

vi slåss for sammen med folk ikke er mulig å få 

t il fullt ut er vi nødt ti l å kritisere systemet. Vi må 

peke på andre måter å organisere samfunnet på 

og vise at det ikke alltid er de som er valgt av folk 

til åta beslutninger som faktisk gjør det. Det er 

kapitalsterke utbyggere som bestemmer bol igbyg

ging og arealbruk i kommunene, det er EU-byrå

krater i Brussel og høye herrer i Verdensbanken 
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som har sterk innflytelse også på vår hverdag her 

i Norge. 

Derfor må vi organisere oss på en måte som 

er tilpasset det å vokse, vi må bygge opp nettverk 

og kompetanse og samarbeide med andre uten

for oss selv på en helt annen måte enn det RV 

og AKP gjør i dag. Problemet med lagsorganise

ring er nettopp at kunnskapen og kompetansen 

ikke når i tilstrekkelig grad ut, men forblir i laget, 

og utvikling av ny politikk skjer ikke i møte med 

samfunnet. 

Det Nye Partiet = Kommunistparti? 

Jeg, og mange med meg som er medlem av RV, 

har meldt oss inn i dette partiet , det partiet RV er 

i dag. Et sjølstendig og uavhengig parti fra AKP. Vi 

har heller ikke vært medlem av Rød Ungdom fordi 

RU også er AKPs ungdomsorganisasjon . Vi øn

sker IKKE at RV skal bli et "AKP light" eller et mo

derne kommunistparti som noen ka ller det. Slik 

at denne diskusjonen er viktig også for oss som 

ønsker å videreføre RVs egenart som parti. Jeg 

mener RV ski ller seg fra de andre norske parti 

ene, både i teori og praksis på grunn av vårt revo

lusjon ære grunnsyn, det betyr ikke at jeg syns vi 

i større grad en i dag skal nærme oss å kalle oss 

et kommunistparti. Når det gjelder spørsmålet 

om "trenger vi et kommunistparti i Norge i dag?" 

er svaret mitt selvsagt nei, jeg er jo ikke medlem 

i et, så viss jeg syntes vi trengte det hadde jeg 

vel meldt meg inn i et. 

Jeg er hell er ikke t il henger av synet om at vi 

trenger både RV og AKP og at der er en arbeids

deling som i dag er fornuftig . Jeg mener det er 

feil. Det er en del ting AKP i dag gjør som helt 

naturlig RV kan gjøre. I hvert fall er det slik nå at 

se lv om jeg ikke vil at RV skal bli et "AKP light" er 

det jo ikke s lik at jeg ikke vil at RV i større grad 

skal drive med skolering og studiearbeid , men 

jeg anser dobbeltorganisering for en hindring i 

forhold til å løfte dette opp på et plan som er t il

fredssti llende, og jeg vi l anta at også for AKP er 

det uti lfredsstil lende at et så stort anta ll av AKP

med lemmer legger ned så mye arbeid blant an

net for fo lkevalgtarbeid for RV. Det er klart det er 

til en slags hindring for organisasjonsarbeid også 

for AKP. 

Jeg håper RV, AKP og andre 
revolusjonære grupper for den 
del , beslutter å bygge RV (det 
nye partiet) som et moderne og 
frigjørende partiprosjekt med 
solidaritet, demokrati og frihet 
som kjerneverdier. Innholdet lager 
vi sammen, men noen rammer må 
være tydelige. RV skal ikke bli 
et kommunistparti av den gamle 
skolen. ' 
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Partivedtak fra RVs landsstyre 

1. RV har som mål å samle alle i Norge som reknar seg som sosialistar, 

kommunistar, revolusjonære og alle andre som ynskjer eitt parti med ein 

ungdomsorganisasjontil venstre for den "raud-grøne" regjeringa. 

2. Landsmøtet vil derfor følge opp videre det vedtaket som RVs LM i fe

bruar 2005 gjorde om å samle de revolusjonære kreftene i Norge. RV skal 

gjøre sitt ytterste i løpet av det kommende året for å prøve å oppnå en slik 

samling, og for å få med i en slik prosess andre radikale krefter som kjem

per for å få vekk Kapitalismens åk og for å utvikle en annen og bedre ver

den. Landsmøtet vil bl.a. peke på dem som har satt sin lit til at en ny regje

ring ville bety styrking av kreftene for en ny politikk. For disse er det svært 

utilfredsstillende at viktige talspersoner for venstrekreftene i Norge er blitt 

målbundet, og at viktige folkelige bevegelser påvirkes i retning av passivitet 

på områder som kolliderer med den nye regjeringens politikk 

3. Dersom det er overhode er mulig vil RV at samlingskongress skal avhol

des før frist for innlevering av lister til komunevalget i 2007. Et ekstraordi

nært landsmøte om partidiskusjoner legges inntil et eventuelt stiftelses

landsmøte for et "nytt" parti - ikke før. Det må holdes lokale møter der RV, 

AKP, RU og andre deltar." 

4. RVs landsmøte vil allerede nå konkludere med at det partiet som folk i 

Norge trenger, vil være et parti som fungerer som et arbeids- og læringsfel

lesskap for medlemmene, der tiltak som kan utvikle medlemmene til poli

tisk bevisste aktivister prioriteres høyt. Dette skal oppnås ved å skape et 

inspirerende indre liv der uenighet verdsettes og brukes konstruktivt til å 

utvikle ny innsikt og ny politikk. Partiet må organiseres på en måte som sik

rer at medlemmene har den reelle makten og kontrollen i partiet, samtidig 

som mindretallets rettigheter og muligheter til å fremme sine synspunkter 

sikres . Det skal ikke stilles aktivitetskrav for å oppnå medlemskap eller 

medlemsrettigheter. 

5. Partiet må være tuftet på et demokratisk sosialismesyn , bl.a. basert på 

erkjennelsen av at en økonomi som ikke er profittstyrt , krever en aktiv fol

kelig deltakelse og styring av økonomi og politikk for å kunne fungere ef

fektivt. Under sosialismen er aktivt folkestyre et vilkår for en velfungerende 

økonomi , mens utviklingen under kapitalismen trekker stadig mer av be

slutningene bort fra folkevalgte organer. 

6. Partiet må være et revolusjonært parti med sosialisme og på sikt et 

klasseløst samfunn som mål. Partiet skal ikke ha "kommunistisk" i navnet. 
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7. Partiet skal arbeide både parlamentarisk og utenomparlamentarisk, og 

det skal være et sentralt mål å bruke det parlamentariske arbeidet som et 

redskap for å fremme folks aktive politiske engasjement og for å styrke den 

kampen som folk selv fører for viktige saker i samfunnet. 

8. Et mål om et breiere parti til venstre for SV. Den politiske situasjonen 

gjør det realistisk innen overskuelig framtid å samle flere krefter enn RV, 

AKP og RU i et felles parti til venstre for SV - f.eks: 

framtidige avskallinger fra SV og SU 

aktivister i fagforeninger, kvinneorganisasjoner og lignende organisasjoner 

IS 

Bevegelsen for sosialisme 

Miljøet rundt Manifest 

Tidligere RU-ere som jobber aktivt i andre miljø enn RV. 

RV - og spesielt RV-ledelsen må jobbe aktivt i forhold til de miljøene der 

det er muligheter eller hvor det kan åpnes muligheter. 

Det er viktig at sammenslåingsprosessen mellom RV og AKP får et grunn

lag og en form som ikke blokkerer mulighetene for å få med andre krefter 

og miljø i et felles parti. 

9 . RVs landsmøte beslutter allerede nå at RV skal stille lister på vanlig 

måte til kommunevalg og fylkestingsvalg 2007. Arbeidet fram mot valgkamp 

og valg må skje med sikte på å gjøre et best mulig valg for RV. Men hvis 

prosessen videre framover går godt, kan den åpne for nye muligheter for å 

styrke radikale krefters representasjon i kommunestyrer og fylkesting. 

10. Det etableres et samordningsforum, med representanter for RVs ledel

se og AKPs ledelse, og der også RUs ledelse inviteres til å være med. Foru

met skal være konsultativt. Det skal drøfte hvilke spørsmål som er særlig 

viktige å diskutere og avklare, og hvilke initiativ som bør tas for å sikre at 

debatten i RV og AKP gir landsmøtene i RV og AKP det best mulige grunnlag 

for å fatte avklarende vedtak i saken. Det skal hentes inn oppsummeringer 

fra diskusjonen i organisasjonene, stimulere til debatt og hvis hensikts

messig utarbeide konkret forslag. Sammen med de respektive ledelsene 

skal de jobbe fram grunnlag for at RV og AKPs landsmøter kan fatte av

klarende vedtak i saken. AKP utfordres til å legge fram et posisjonsdoku

ment, på linje med det RV-LS har vedtatt, for å klarlegge hvor de politiske/ 

organisatoriske motsigelsene står. 

10. b RV ber samordningsgruppen legge fram en tidsplan for sammenslå

ing. RVs leder og nestledere skal representere RVs interesser i forumet. 

11. Lederne i RU og Akp inviteres til LM som representanter for sine organi

sasjoner med talerett. 
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Samling i RV! 
Kva skal utfallet av 

"samlingsprosessen" som 

starta på forrige landsmøte bli? 

Skal vi ha ein fusjonsprosess? 

Skal vi legga ned AKP og RV 

til fordel for eit nytt parti? For 

meg er det sentrale spørsmålet: 

K va for parti treng ytre venstre 

i norsk politikk i dag? 

> TEKST: PÅL HELLESNES, NESTLEDER 
RV. FOTO FRA FORRIGE LANDSMØTE: 
JOHANNE BERGKVIST 

Det vi treng, er å definera kva for parti vi ønskjer 

oss, og så forma framgangsmåten etter korleis 

vi kan nå det målet. Innstillinga Landsstyret i RV 

kom med på sitt møte nyleg peikte i rett retning. 

Eg meiner det som trengs er eit revo lusjo

nært sosialistparti, som bygger på ei demokra

tisk sosialismeforståing, som er opent og usek

terisk, som stiller til val, og som evnar å samla 

folk frå ulike miljø og ulike teoretiske tradisjonar. 

Partiet bør retta seg inn mot arbeidarar, og må 

arbeida aktivt med å utforma eigne løysingar og 

visjonar. Eit parti som er opent for medlemmar på 

ulike aktivitetsni vå , men som jobbar med å bygga 

medlemmane sine kunnskapar og sjølvtillit til å 

delta i politisk kamp. Eit parti som mest av alt 

ser utover i samfunnet, og ikkje er vendt inn mot 

seg sjølv og dei indre motseiingane. Eg trur at vi 

har eit relativt kort historisk vindauge kor vaia vi 

tek kan få store konsekvensar. I beste fall kan vi 

oppleva ein positiv spiral, med auka entusiasme 

og auka tilstrømming, i verste fall det motsette. 

Fornya interesse for RV 

Historisk har RU ikkje fungert som ei klår rekrut

teringsfabrikk til korkje AKP eller RV - i staden 

har dei leiande miljøa i RU satsa på andre poli

tiske prosjekt , anten innafor etablerte frontar, i 

media eller i kulturlivet. På same vis meiner eg 

omlandet kring dei eldre RU-kadrene har ligge 

"på vent" i lengre tid , uviss på om dei ville gå inn 

i partiorganisasjonar. Min tese er at mange av 

desse folka no, med den nye regjeringa , og dei 

endringane det medfører i det politiske landska

pet, ser til RV med fornya interesse. På same vis 

skjønar andre sosialistiske miljø som fins på ytre 

venstre no behovet for eit samlande parti på ytre 

venstre i norsk politikk. Om vi er djerve , trur eg vi 

kan bli dette partiet. Men det fins ting som kan 

dytta folk bort. Eg skal lista opp nokre av desse 

faktorane: 

Må ikkje lukke døra 

Det som trengs er ikkje eit "kommunistparti". 

For det første er dette eit omgrep som er særs 

uklart. Men i den grad det omgrepet er knytta til 

ein tradisjon, er det ein tradisjon eg ikkje trur det 

er tenleg å knytta seg sterkt til - det er tradisjo 

nen til dei ulike statsberande partia. lkkje alle 

som er i RV I DAG , langt mindre ein del av dei eg 

trur kan bli med, definerer seg sjølve som "kom

munistar" (sjølv om det er fl eire av oss som gjer 

det også!). Det må vera frivillig om ein gjerdet 

eller ikkje, innafor partiet vi skal bygga. Min på

stand er at om ein definerer "nye RV" som eit 

kommunistparti, lukkarein døra for viktige grup

per. 

Vi treng ikkje eit parti med aktivitetsplikt. 

Fleire har overtydande argumentert for at innfø

ring av "aktivitetsplikt" i dag, dersom det skal 

ha noko reelt innhald , berre vil tyda å puffa bort 

kanskje 40 prosent av medlemsmassen i dagens 

RV. Det tek heller ikkje omsyn til at aktivitet kan 

variera over tid for ulike personar, avhengig av 

livvsituasjon. Eg kan ikkje sjå at vi vinn noko på 

ein aktivitetsplikt. Det er to forskjellige ting å job

ba for aktivisering av medlemmane, og å ha 

"aktivitetsPLI KT". 

Vi treng ikkje eit parti med fraksjonsfor

bod. RV er politisk og ideologisk heterogent 

i dag, ein av våre styrker er at folk med ulike 

politiske bakgrunnar kan treffes og bryta 

meiningar, utvikla sams politikk og praksis. 

Eg meiner fraksjonsforbod berre vil legga 

lokk på viktige usemjer, og vil kunne fungera 

som eit maktmiddel frå dei som skaffar seg 

leiinga til å halda andre tendensar nede. I 

staden må det vera ein open og fordoms-

fri politi sk kultur i partiet, der vi ikkje byg-
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ger opp permanente klikkar, men freistar finna 

saman. 

lkkje indremediskinsk prosjekt 

Endeleg syns eg det er viktig at samlingsproses

sen ikkje avgrenser seg til å verta eit indreme

disinsk prosjekt, der vi berre vender oss mot 

kvarandre. Skal det gi meining å samla raddisane 

til venstre for regjeringa, må vi evna å invo lvera 

fleire enn dei som i dag føler seg heime i RV (for 

ikkje å snakka om AKP). Det er sjølvsagt uvisst 

om ulike andre organiserte miljø vil kunne kjenna 

seg heime i samarbeid med oss, men vi må gjera 

det vi kan for å køyra ein inkluderande prosess. 

Og då kan ikkje fasiten vera gitt av oss - vi må 

vera villige til å lytta til andre røyster enn dei som 

allereie fins i RV/ AKP/RU. Det er lurt å sjå på det 

komande RV-landsmøtet som ein prøvestein på 

korleis rørsla vår skal gå vidare. Eg oppmodar alle 

i RV til å kasta seg aktivt inn i kampen og proses

sen fram til mai - det er mange blanke ark å fylla, 

og her kan alle bidra - uavhengig av kva for un

dergruppe vi måtte tilhøyra. Det er jo RV sin store 

styrke - det er vår sams arena. 

Opprør har i dette siste nummeret før lands

møtet bedt de to nestlederne Marte Mjøs 

Persen og Pål Hellesnes kommentere debat

ten om parti, sammenslåing og hva RV skal 

bli. I tillegg har vi i dette nummeret prioritert 

å trykke innlegg fra flere medlemmer med 

ulike syn på hva som bør skje med RV. 
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Det er·forskjell på å slå seg sallllllen 
og å hogge av seg det ene beinet 
Torstein skriver på RV-lista: "Men jeg m ener at RV gjennomgående fungerer altfor dårlig n år det 

gjelder å utvikle sine medlemmer og sine sympatisører til å bli politiske aktivister, m ennesker 

som utvikler sin politiske innsikt og selvtillit, og som krever å få ansvar og være med på å ta 

beslutninger. Det er slike mennesker som skal til for at det skal bli noen sosialistisk revolusjon, og 

det er slike mennesker som skal til for å bygge en sosialisme som ikke bukker under i sentralisert 

byråkratisk maktutfoldelse. Jeg mener at dette er en VELDIG STOR politisk svakhet ved RV, 

n ærmest katastrofal." 

> TEKST: GEIR CHRISTENSEN, NESODDEN RV. 

Dette er et utgangspunkt som ikke gjenspei les i 

landsstyret. Vedtak om sammenslåingsprosess 

argumenterer mot å forandre RV vesentlig. Hvis 

Torsteins synspunkter er riktig trengs langt mer 

visjonære utspi ll. Landsmøtevedtaket om å invi

tere ti l sammenslåing ble gjort mot en håndfull 

stemmer fra folk som er sterke motstandere av 

AKP. Landsstyrets vedtak avgrenser seg ikke 

mot de som er mot sammenslåing og bare ønsker 

AKP nedlagt. Jeg skal konkretisere dette gjennom 

erfaringene mine som aktiv i både RV og AKP. 

AKP: 

Mitt gamle lille Jernbanelag er ikke AKPs mest 

glimrende juvel. Vi møtes ikke så ofte , men regel

messig med de fleste til stede hver gang. Ikke al l 

verdens aktivitet men: 

- Vi driver fast va lgkamp for RV på Oslo S. Dette 

hjelper både Oslo og andre deler av Østlandet sin 

valgkamp. Det er etter gammel hevd og etter or

ganisering av AKPs distriktsstyre. 

- Vi driver et relativt systematisk fagl ig arbeid for 

å utvikle fagopposisjonen . Diskutere r tariffopp

gjør og faglige utfordringer. 

- Vi t,ar noen samferdselspolitiske initiativer (For 

tiden å få til konferanse om moderne jernbane

nett) Oppslaget i 1.mainrummeret av akp.no om 

Jernbanepolitikk er ett annet eksempel : http :// 

www.akp.no/avis/2005/03-jernbanen.html 

- Vi deltar noe i fel les politiske kampanjer (pen

sjonskampen) bl. a. med å spre AKP.no 

Dersom dette laget ble nedlagt og med lem

mene overført t il RV-lag i Oslo og Akershus ville 

dette arbeidet blitt avskaffet. Kunne vi ikke bare 

fortsette å gjøre det samme bare som RV? Nei 

det er ikke mu lig fordi RV ikke har ett apparat og 

system for å ivareta dette . RV har ikke faglige lag. 

Vedtektene fastsetter organisering på kommune

nivå . RV har liten erfaring og tradisjon med dette. 

RV har ingen tradisjon med å gi lokallag politiske 

særoppgaver. RV har ingen avis for ekstern pro

paganda (AKP.no). Løpesedler kommer med ujav

ne mellomrom, men det er lite system for å mobi

lisere lag og medlemmer til fell es kampanjer. 
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RV: 

I arbeidet mitt med å utvikle RV-aktiviteten i 

Akershus opplever jeg at den sentrale organisa

sjonen er nærmest fraværende. Ingen skolering 

eller opplæring av lagstilli tsva lgte. Tiltak for å 

studere prinsipprogram, grunnstudier må orga

niseres og lages fra bunnen med unntak av et 

nokså enkelt forslag fra RVs studieutvalg. Ingen 

landsomfattende kampanjer vi kan støtte oss på . 

Kort sagt et RV nærmest uten sentra lt ar

beid fo r organisajonsutvikling. Det har gått en 

debatt om aktivitetsplikt på RV-lista . Den ligger 

langt framme i virke lighetens verd en. Å bygge opp 

RVs apparat slik at bare ett flertal l av de som øn

sker det, får en aktivitetsmulighet krever en orga

nisatorisk revolusjon i RV. 

Uten en dramatisk omveltning av RVs organi

sasjonsapparat ville RV få kuttet av sitt ene bein 

om AKP ble oppløst. Ikke bare fjerner det AKP. 

Det raserer virksomhet som RV sårt trenger og 

svekker den revolusjonære bevegelsen grunn leg

gende. 

Hva slags utspill trengs? 

Dersom Torstein har rett trenger vi landsstyreved

tak som 

1. Oppfordrer til fordomsfri debatt om hvordan 

det nye partiet skal se ut. 

2. Som fasts lår at en sammenslåingsprosess 

må ta vare på kva litetene både i RV og AKP og 

at begge parter forva lter store organ isatoriske 

verdier. 

3. RVs organisasjonsform har store svakheter og 

ikke alene er et brukbart grunnlag fo r en sam len

de revolusjonær organisasjon 

4 . Vi må vurdere hvilke mest presserende man

gler som begge organisasjoner har. 

RV til grunn? 

Et forslag om å legge RVs organisasjon t il grunn 

for en sammenslåingsprosess ble faktisk - etter 

fors lag fra meg - fjernet fra landsmøtevedtaket. 

Jeg begrunnet ønske om å fjerne dette på taler

stolen omtrent slik Torstein gjør i starten av dette 

innlegget. Ettersom dette ble akseptert av lands

møtet synes jeg landsstyret bør følge det opp. 

Uten en plan for å samordne og ta vare på 

verdiene RV og AKP forva lter vil vi avvik le ikke ut

vikle. Vi trenger en fordomsfri og åpen debatt om 

hva slags parti vi trenger. Den bør startes med en 

erklæri ng om at vi trenger dramatiske endringer 

og en oppfordring til medlemmene om å komme 

med ideer. Vi kan i løpet av få år skape en langt 

sterkere revol usjonær bevegelse enn det sum

men av RV og AKP er nå . 

Kvinners drømmer 
for framtida 
Vi tror at drømmene vi har om framtida, 
er med å gi innhold og retning til det vi 
arbeider med nå. 
Et tjuetalls kvinner skriver i årets 8. mars
nummer om sine drømmer for framtida. 

Abonnement? 
Tilbud : 150 kroner året 
Epost: roedt@online.no 
Konto: 6276.05.28108 
www.akp.no/roedt 
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Sainling krever tid 
og liardt arbeid 

Hvis vi ser på store fagforeninger som har slått seg sammen, eller om det er to eller flere idrettslag 

som danner en " ny klubb " har de alltid brukt lang tid på forberedelsene i alle de involverte 

organisasjonene. Noen ganger har prosjektene blitt mislykket fordi det ikke har vært mulig å 

forene ulike synspunkter. Andre ganger har personlige ambisjoner og målsettinger hindret et 

vellykket resultat. Det kan også under debattene komme fram at prosessene inneholder en skjulte 

agenda som når det blir synlig ødelegger den videre framdriften av saken. 

> TEKST: JAN TORE HARLYNG, LEDER HALDEN RV. ILLUSTRASJON: V IDAR ER IKSEN 

Jeg var på landsmøte i 2005, og ble overrasket 

over utspillet om samtaler om sammenslåing, 

men stemte for. Min positive holdning bunner i at 

en grundig debatt vi lle forsterke den revolusjonæ

re bevegelsen i Norge. 

Når jeg i dag som lokallagsleder vurderer 

situasjonen foran landsmøte er jeg ikke fornøyd . 

Jeg synes ikke " vår prosess " har gitt oss nok 

tid . Det kommer til syne blant annet ved at plan-

beidet av oppnevnte representanter for RV - RU 

og AKP, og skal være godkjent av og forpliktende 

for landsstyret overfor landsmøte. Den skal også 

være godkjent av de andre partene. 

Avtalen inneholder ønske om sammenslå

ing. Det lages " kjørereglene " for hvilke proses

ser og prosedyrer som finner sted fram til det 

konstituerende landsmøte. 

For eksempel: avvikling av" gamle partier " 

leggingen av arbeidet fram mot en sammenslåing - tidsplaner for landsmøteforberedelsene - antal l 

ikke er godt nok organisert . 

For det første er vårt debattopplegg for upre

sist og landsstyret har i for liten grad sikret tilba

kemeldinger fra lokal og fylkeslag. Det er ikke gitt 

tidsfrister for tilbakemeldinger og det er ingen in

formasjon om hvordan landsstyret skal behandle 

eventuelle innspill de ulike organisasjonsleddene. 

Jeg synes dessuten å kjøre en egen prin

sipprogramdebatt samtidig som man diskuterer 

sammenslåing av to ulike partier blir feil. Det ret

ter fokus på egen politikk framfor å forsøke å fin

ne ut hva man skal enes om. 

For det tredje mener jeg prosedyrene rundt 

sammenslåingsprosessen uklar og ønsker at føl 

gende foreligger i god tid før landsmøte. 

Intensjonsavtale til grunn 

Et prinsippvedtak legges fram av landsstyret for 

landsmøte med innstilling om sammensl åingen 

skal / evt. ikke skal finne sted., og tidspunktet 

for ekstraordinært landsmøte som fatter det en

delige vedtaket om nedlegging dagens RV. Denne 

innstillingen må bygge på tilbakemeldinger fra lo

kal og fylkeslagene , og en intensjonsavtale med 

RU / AKP om sammenslåing. Godtar ikke lands

møte intensjonsavtalen blir det ingen sammen

slåing 

Intensjonsavtalen skal ligge til grunn for det 

videre arbeidet.. Denne avtalen skal være utar-

delegater på samlingskongressen - økonomiske 

forhold - forholdet mellom administrasjon / fri

kjøpte ledere - tidsskrifter med mer. 

lntrerimstyret og va lgkomite velges / utpe

kes og sammen med representanter fra AKP og 

RU fungerer i perioden fram til det konstituerende 

landsmøte. Dette styret har ansvar for å fullføre 

oppgavene som ligger i intensjonsavtalen som 

å planlegge gjennomføringen av ekstraordinært 

landsmøte. Va lgkomiteen forbereder det nye sty

ret. 

Kvalitativt nytt parti 

" Kvalitativt nytt parti " er resultatet av sammen

slå ingen fordi vedtekter, programdokumenter og 

økonomistyring blir endret. I praksis blir det kan

skje ikke så store endringer, men 

prinsipielt dannes et nytt parti. Jeg 

synes derfor debatten om prinsip

program utsettes til det konstitu 

erende landsmøte fordi det er det 

nye partiet som skal jobbe etter 

disse programformuleringene. 

Ekstraordinært landsmøte har 

som ansvar å legger ned dagens 

RV, og avvikler/ overfører de øko

nomiske og juridiske forpliktelse

ne med mer. Dette bør ikke bli et 

langt møte og kan gå over i det kon

stituerende landsmøte for det nye 

partiet som velger ny ledelse, diskuterer program 

økonomi etc. 

AKP må ha samme prosedyrer avklart til det 

konstituerende landsmøte. 

Det konstituerende landsmøte - som er en 

sammenslåing av to partier - må på forhånd av

klare hvordan delegatfordelingen skal være" Det 

må være klart at RV velger sine delegater på sin 

måte og AKP velger sine delegater" 

Demokratisk praksis 

Demokratisk praksis er stikkordet mener jeg. De 

som er skeptiske til et nytt parti vil være med på 

å diskutere sammenslåingen to ganger. De tar 

stilling til landsmøtedokumentet, og hvis de ikke 

trekker seg etter prisnippvedtaket på ordinært 

landsmøte har de muligheter til å påvirke prinsip

program, vedtekter etc . gjennom lokallag eller 

som delegater på det konstituerende landsmøte . 

Denne prosedyren tar mer tid , men sikrer at 

vi får et nytt parti som er fundert på et gjennom

arbeidet og omforent organisasjonsmodell med 

styrket medlemsaktivitet, et gjennomdiskutert 

prinsipprogram og et informasjonsapparat som er 

klart fram mot kommuneva lget i 2007. 
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Rød Ungdomo 
01oderpar idebatten 
Så lenge jeg har vært med i Rød Ungdom h ar Den Store Moderpartidebatten 
jevnlig vært på dagsorden i det interne livet i ungdomsorganisasjonen. 
Intensiteten har selvsagt vært varierende, men de siste fem-seks årene har den 
nok vært konstant stigende. 
> TEKST: BJØRNAR MOXNES. FOTO: JOHANNE BERGKVIST 

VALGDEBATT: Bjørnar Moxneses i intens diskusjon valgkampen 2005. 

I forkant av sist landsmøte (2OO4-landsmøtet) 

reiste Anders Dalsaune Jansen (daværende nest

leder) og Mari Holm (daværende sentra lstyremed

lem) forslag om å bryte med AKP. Fors laget ble 

trukket på møtet. Det samme landsmøtet vedtok 

en intern utta lelse, med brei t il slut ning. Der på

legges Rød Ungdom åta diskusjonen i kommen

de periode "med tanke på vedtak og evt. fo rand

ring". 

Hva ligger bak den vedvarende debatten? 

Jeg tror årsaken er topart imodel len. Rød Ungdom 

har som kjent to moderpartier, på godt og vondt. 

Når j eg har diskutert topartimodel len med RVere 

har det slått meg at dette temaet nok ikke har 
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vært like høyt på agendaen i RV som i Rød Ung

dom . En ke lte får en slags aha-opplevelse når j eg 

fork larer ut fordringene vi i RU får i fanget fordi vi 

har to moderpartier. Den åpenbare utfordringa 

er at to selvstendige organ isasjoner - RV og AKP 

- begge har behov for verving og t il strømning av 

nye med lemmer. Og denne vervinga skal foregå 

fra samme ungdomsorganisasjon. Man behøver 

ikke være Einstein for å se at dette potensiel t 

skaper en del problemer. 

Diskusjonen er im idlertid høyt oppe på agen

daen i Rød Ungdom. Vi diskuterer nå hva som 

skal være forholdet vårt ti l moderpartiene våre, 

og hovedspørsmålet her er om vi skal fortsette 

topartimodellen eller bare ha RV som moderpar-

t i. Utfa llet av diskusjonene våre og behandl inga 

på landsmøtet vi l ha konsekvenser for hele den 

revo lusjonære bevegelsen. Derfor er det ikke så 

rart at f lere RVere er nysgjerrige, interesserte, 

og kanskje også litt bekymra: Hva er det egentlig 

Rød Ungdom kommer t il å finne på? Er det ikke 

lurt om vi som er del av den samme bevegelsen, 

deler våre tanker og ideer med ungdommen? Og 

burde vi ikke også prøve å påvirke diskusjonen i 

Rød Ungdom som best vi kan? 

Reagerte på uheldige episoder 

Jeg forstår at det •klør i fi ngra« hos en del RVere 

om dagen. Jeg forstå r også ønsket om å gripe inn 

i den interne debatten - for utfallet av den vil ku n-
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ne få konsekvenser for hele bevegelsen. Samti

dig tror jeg det er lurt å holde tunga rett i mun

nen . Det er viktig at vi alle opptrer ryddig, særlig 

i den situasjonen vi er i nå. Derfor var vedtaket 

fra RV-landsstyret veldig gledelig. 

Landsstyret vårt reagerte i februar på det 

vi anså som uheldige episoder fra RV og AKPs 

side i forhold ti l moderpartidebatten vår. Et ek

sempel på dette var uttalelsen fra Oslo RVs års

møte. Derfor lagde vi en utta lelse til RV og AKP, 

som slår fast noen vi ktige punkter for den videre 

debatten. 

Jeg håper og tror RVere tar uttalelsen vår 

på alvor, og respekterer Rød Ungdoms selvsten

dighet. Samtidig må vi få til en god, gjensidig 

dialog framover, og med årsmøtet i Nordland RV 

friskt i minne er jeg sikker på at vi skal få ti l det! 

Uttalelse fra RVs landsstyre: 
"RV sitt landsstyre har forstår at Raud Ungdom ønskjer at dei ikkje vert gjort t il kamparena for 

moderorgan isasj onane. Landsstyret respekterer dette, og vil innsti ll e til RV sine loka llag å sørge 

for at de i ikkje bidrar til auka destruktiv fløykamp i RU , men hvert om respekterer auton omien til 

RU . RV si leiing og medlemmar står sjølvsagt fritt til å ha meiningar om RV sitt tilhøve til RU , men 

vi ska l ikkje gå akti vt inn i prosessen i RU fram mot deira landsmøte. RV vi l verken framskynde 

eller forsi nke prosessen som nå pågår i RU" 

Uttalelse fra Rød Ungdoms landsstyre, 19.02.2006: 

For en god og kameratslig dialog! 
Etter noen uheldige epi soder i forhold til vår moderpartidebatt føler Rød Ungdoms landsstyre at 

det er riktig med noen påminnelser i forhold til god debattkultur, "barn og foreldre" i mellom. 

Det er viktig at Rød Ungdom får føre en selvstendig diskusjon, og det er viktig å respektere RUs 

autonomi. For å føre en så åpen og kameratslig diskusjon som mulig, er det viktig at AKPere og 

RVere er bevisste sin rolle i forhold til Rød Ungdom. RU har mange nye og unge medlemmer, og 

det er viktig at ingen av f løyene bruker sin politi ske tyngde for å overstyre dem. 

Det kan ofte være vanskelig å legge bånd på seg, fordi en føl er at en brenner inne med viktige 

standpunkter. Vi er interessert i en åpen og inkluderende diskusjon med både AKP og RV, og vi l 

gjerne hente inn synspunkter og erfaringer fra voksenpartiene . Men debatten må foregå på Rød 

Ungdoms premisser, og i de foraene RU-lagene føler seg hjemme i. En god hovedregel kan være 

at det ska l være Rød Ungdom som tar initiativ og inviterer til felles debatt. 

Når man fører diskusjoner med en yngre og mindre erfaren part, er det viktig å framstille sine 

meninger som subjektive meningsytringer og ikke objektive fakta. AKPere og RVere har selvsagt 

lov til å mene hva konsekvensene av Rød Ungdoms eventuelle vedtak kan bli , men ingen kan 

fastsl å sine framtidsspådommer som sannheter. Det er helt fritt fram å mene at konsekvensene 

av både det ene og det andre utfallet kan bli splitte lse, men det er viktig å unngå t rus ler og påfø

ring av skyld og skam. Ingen AKPere og RVere kan vite hvordan Rød Ungdoms med lemmer vil rea

gere når utfallet av debatten er klart. 

Bakgrunnen for denne uttalelsen er et oppriktig ønske om økt gjensidig dia log alle partene i mel

lom. Det fore ligger intet ønske fra landsstyrets side å stenge ute RVere eller AKPere, men vi føler 

et behov for at diskusjonen føres på Rød Ungdoms premisser tatt i betraktning autoritetsforhol 

det partene i mellom. Det er verken AKPere eller RVeres oppgave å legge føringer i debatten, da 

Rød Ungdom er en selvstendig organisasjon som fatter sine vedt ak på egenhånd. 

jfopprør 

5 lesetips! 
Det annet Kjønn, Simone de Beauvoir, 

(1949). "Man fødes ikke som kvinne, man 

blir det," sier Simone de Beauvoir. Da boka 

utkom i 1949 ble den satt på den katol-

ske kirkens indeks over forbudte bøker. De 

Beauvoir ti lbakeviser mytiske forestillinger om 

kvinner og kvinnel ighet ved åta for seg myter, 

historie, filosofi og litteratur. 

Communism and the Family, Alexandra 

Kollontai, (1920). RVs parole "Tøm fami lien 

for oppgaver" kom i fokus i årets va lgkamp, 

familien er et viktig spørsmål fo r marxister så 

ve l som feminister. Ko llontai still er spørsmå

let: Vil familien fortsette å eksistere under 

kommunismen, i den samme formen? Teksten 

finner du på http://www.marxist.org 

Clara Zetkin, An lnterview with Lenin on 

the Woman Question, (1920). Den tyske 

feministen Clara Zetkin var leder for den 

andre internasjonale sitt kvinnesekretariat, 

og var en drivkraft bak den første markeringen 

av kvinnedagen 8. mars i 1911. Teksten er et 

sammendrag av samtalene hun har hatt med 

Lenin om kvinnefrigjøring. Samtalene gir et 

innblikk i hva Len in, og sikkert fle re revolu

sjonære menn med han, tenker om seksuell 

frigjøring. Lenin uttaler: "What a waste !" Fin

nes på http://www. marxists.org. 

Andrea Dworkin, Pornography. Men 

Possessing Women, (1979) og 

lntercourse, (1987). Radikalfeministen 

Dworkin er en av de viktigste premissleveran

dørene mot porno og er derfor viktig lesn ing! 

Hun argumenterer sterkt for at det er en klar 

sammenheng mellom porno og voldtekt. I 

lntercourse tar hun for seg det heterofile 

samleiets rolle i patriarkatet. Hun går langt i å 

lokalisere kvinneundertrykkingen i kjønnenes 

anatomi : "Vold er mannlig; mannen er penis; 

vo lden er penisen." 

Torill Moi, Hva er en kvinne? (Gyldendal 

2002). Hvordan kan en best forstå kjønn? Er 

kroppen grunnlaget fo r kjønn, eller er kjønn 

rett og slett en sosial norm? Blir kjønn lettere 

å forstå om vi skiller mellom biologisk og 

sosialt kjønn? Moi mener at poststrukturalis

men er for abstrakt for analysen av kjønn og 

trekker fram Simone de Beauvoi rs fenomeno

logiske forst åelse som et alternativ til dagens 

kjønnsteorier. 

Kristine Nybø, leder 

av RVs studieutvalg 
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Man blir ikke større 
andre mindre 0 ava gJøre • 

Når man vil gjøre den revolusjonære bevegelsen i Norge større, kan man 
velge to framgangsmåter. Man kan enten legge ned godt partiarbeid, utvikle 
gode politiske linjer og en strategi for vekst, slik at man faktisk blir større. 
Eller man kan forsøke å gjøre seg selv større gjennom å rakke ned på andre. 
Det er siste metode AKP-leder Jorun Gulbrandsen velger i sin artikkel 
"Venstresida akkurat nå'', trykket både i Klassekampen og i Rødt nr. 4 2005. 
> TEKST: MIMIR KRISTJANSSON, RØD UNGDOM 

og dermed har bevist sin ledelseslojalitet 

gjennom de siste 30 årene. 

Realitysjekk 

AKP skal ha kreditt for å forsøke å starte en 

debatt om revo lusjonæ r strategi i 2005. Men 

jeg mener Gulbrand sen starter debatten i fei l 

ende, når hun i stedet for å stille de ubehagelige 

spørsmålene om oss selv, ve lger å gjøre seg selv 

til dommer over andre. Bedre blir det ikke av at 

flere av domsfel lelsene bygger på fei laktige og ut

daterte analyser. 

Stifte lsen Manifest, startet av RU, SU og 

Rød Front på bakgrunn av konferansen Manifest 

'0 2, er blant dem som har fått passet sitt påskre

vet. Framfor å sti lle seg det ubehagelige spørs

målet om hvorfor AKPs egen ungdomsorgani sa

sjon Rød Ungdom ønsker å lage en revolu sjonær 

t ankesmie uavhengig av AKP, ve lger Gulbrandsen 

de enkle svarene. Manifest er ikke noe parti, sier 

hun , og fnyse r av at sti ftelsen ikke har samme 

organisasjonsform som et parti burde hatt: den 

har verken medlemmer el ler lokalorgani sasjon. 

Enkelte, meg selv inkludert, vi l jo mene at en stif

tel sen Manifest ikke har lokalorganisasjoner ell er 

medlemsarbeid fordi det er en sti fte lse, men Gul

brandsen har en annen forklaring: hun mener det 

handler om at Manifest-miljøet synes det er for 
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ve med lemsorganisasjon. 

"Man trenger ikke medlemmer, medlemsde

mokrati, problemer med uenigheter, vedtak, valg 

av styre. Man kan arbeide bare sammen med 

dem en liker best. En trenger ikke bygge organisa

sjon i mange år, på Gjøvik, i Kristiansand, i Åle

sund og på Nesna . En trenger ikke streve med å 

få inn kon tigent, en kan i stedet ha organisasjo

ner som støtter, og de kan streve med å få inn 

kontigent", skriver Gulbrandsen og prøver å gjøre 

seg større på Manifests bekostning. Men er dis

se Manifesterne virkelig så late? Stiftet Rød Ung

doms egentlig tenketank for å lage et slags Costa 

del Sol for pensjonerte RU-politi kuser? En rask 

sj ekk av hvem som faktisk sitter i Manifest-sty

ret er alt vi trenger for å skjønne at Gulbrandsens 

teori fall er til bakken . Her finner vi Claus Jerve ll , 

som organiserer innvandrerarbeidere på gølvet 

gjennom Oslo Hotell - og Restaurantarbeiderfor

bund . Her finner vi Hannah Helseth og Magnus 

brandsen skriver at hun ikke har noen tro på 

brudd fra Sosialistisk Ungdom. Setter vi troen 

til side, ser vi at fakta er annerledes. Rød Ung

dom har fått 15 nye lokallag det siste året - fl er

t allet av dem dominert av tidl igere SUere. 

"Konklusjon : Venstresida i SV havner alltid 

på sporet igjen. Hans Ebbing har etter 30 år som 

venstreopposisjon i SV ikke mye å vise til når 

det gjelder å drive partiet til venstre" skriver Gul

brandsen . Jeg ser ikke noen grunn til å forsvare 

museumsvokternes ære . Men jeg vil gjerne min

ne Gu lbransen på at verden har gått videre siden 

70-tallet. Anno 2006 har SV en revo lusjonær ung

domsorganisasjon. De har en erklært revolusjo

nær nestleder. Og de har en venstres ide som har 

fått snudd parti et på viktige spørsmå l som pen

sjonsreformen og nasjonale prøver. Selvsagt dras 

SV til høyre av regjeri ngsdeltakelsen, og selvsagt 

vil aldri SV b li noe revolusjonært parti, men det 

finnes mange gode krefter både i SU og SV. Den 

riktige måten å svare på SU og venstresida i SVs 

illusjoner om den rødgrønne regjeringa er ikke 

nedsettende karakteristikker el ler løgner om re

gjeringa , men politi ske alternativer. 

Og det stopper ikke med Manifest el ler SU. 

Gulbrandsen prøver å bevise at Klassekampen 

ikke har side 2-skribenter fra RV ved å velge ut 

et 14-dagers tidsrom i oktober 2005, men kla-
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rer likevel å overse at Trond Andresen er RVer. 

Fredsbevegelsen og antiglobaliseringsbevegelsen 

stemples som reformistiske , uten at Gulbrandsen 

har tatt seg tid til å sjekke om store deler av hen

nes egen revolusjonære ungdomsorganisasjon 

er rekruttert derfra. Verken fredsbevegelsen eller 

antiglobaliseringsbevegelsen har en revolusjonær 

plattform. Men de har heller ikke en reformistisk 

plattform. De er bevegelser som sti ller revolusjo

nære krav og organiserer folk til handling, akkurat 

som Kvinner på Tvers eller Trondheimskonferan

sen. Eller mener Gulbrandsen disse bevegelsene 

også er av reformistisk karakter? 

De ubehagelige spørsmålene 

Det er åpenbart mer behagelig å levere svar om 

andre enn å sti lle ubehagelige spørsmål om seg 

selv. Og i stedet for å stille spørsmålstegn ved 

noe som helst ved AKPs egen praksis , velger 

Gulbrandsen å la det regne edder og galle over 

resten av venstresida. I stedet for å spørre seg 

hvorfor over 2000 revo lusjonære ungdommer hel 

ler vi l være SV enn AKPs ungdomsorganisasjon , 

avfeier Gulbrandsen dem og resten av venstre

sida i SV som ledelseslojale. I stedet for å spørre 

seg hvorfor AKPs ungdomsorganisasjon følte at 

det trengtes politikkutvikl ing utenfor moderpartiet 

i en egen stiftelse, ve lger Gulbrandsen å skylde 

på ungdommens latskap. Og i stedet for å spørre 

seg hvorfor AKP ikke klarer å sette dagsorden i 

Klassekampen, reduserer hun den til en illusjon s

fabrikk for Arbeiderpartiet. 

Jeg startet med å skissere opp to måter å 

gjøre en revolusjonær bevegelse større på. Rød 

Ungdom har forsøkt den første, gjennom hardt 

politisk arbeid på Gjøvik, i Kristiansand , i Ålesund 

og på Nesna. Det er også årsaken til at vi har 

gjennomført den største sommerleiren på lenge 

og startet 15 nye lag det siste året. Den andre 

måten, som AKP-leder Jorun Gulbrandsen ve lger i 

sin artikkel, er å gjøre seg selv større ved å forsø

ke å gjøre andre mindre. Det er en framgangsmå

te som kanskje gir en deilig følelse av å ha rett , 

men som gir fint lite resultater i den norske klas

sekampen. For blir man så mye større i virkelighe

ten av å gjøre andre mindre? 

,,.,,,,::a,-~ ,..__. '" -
http://www.akp.no/roedt/2005/04/jorun

gulbrandsen.php3. 

Les også Aslak Sira Myl'lres kommentar av 

Jorun Gulbransens innlegg, på s. 7 

j PARTIDEBATT 

Ikke fusjonsønske 
Jeg oppfatter ikke det siste landsmøtes vedtak om 

sammenslåing som et ønske om fusjonsforhandlinger mellom 

AKP og RV, men som et politisk ønske om å samle kreftene i 

ett revolusjonært parti. 

DET FØRSTE VILLE JEG GÅTT I MOT fordi jeg oppfatter en slik prosess som udemokratisk og 

ekskluderende, det siste støtter jeg fullt ut. Mange av oss ønsker å utvikle RV til et reelt revolusjo

nært parti med forankring i arbeiderklassen, brei praksis og utvikla teori. Da blir det over tid uhold

bart at mange andre i RV har tilsvarende målsetning for et annet parti, og i hovedsak oppfatter RV 

som en valgfront. Slik er dagens dobbeltorganisering ikke bare håpløst ressurs-ødende og proble

matisk for rekruttering og ungdomsorganisering, men også uttrykk for uavklart strategi. 

JEG FORVENTER at landsmøtet staker ut et løp for 

RV fra valgfont til parti, dvs. programmatisk avklaring 

og utvikling, vedtektsregulering av tendens- og frak

sjonsorganisering, styrka økonomi og økt aktivisme 

og synliggjøring av RV i flere sammenhenger. Derfor 

håper jeg også AKP og AKPere deltar aktivt i lands

møtebevegelsen for å bidra til å gjøre RV til et parti

prosjekt de kan stå inne for og satse på. Får RV som 

mål å bli et reelt revolusjonært parti, forventer jeg at 

AKP avklarer sitt forhold til dette partiet. Helst ved å 

bli en del av det (evt. som fraksjon), men eller at de 

trekker seg ut av RV. 

UT FRA ØNSKE OM PROGRAMMATISK AVKLARING 

og utvikling lever jeg bedre med at landsmøtet vedtar 

et prinsipprogram som jeg til dels er dypt uenig i, enn 

et program som av bekvemmelighetsgrunner unnlater 

å mene. Det er likevel avgjørende for meg at program

met ikke tar farvel med proletariatet, at det er utvety-

'J 

dig på spørsmålet om demokrati og individuelle rettigheter og at det er umulig å misforstå i oppgjø-

ret med despotiske regimer og overgrep i sosialismens navn både nå og historisk. I tillegg håper jeg 

på gode ansatser til å beskrive en sosialisme for vår tid og tilløp til klasseanalyse. Til slutt håper 

jeg at analysen av fagbyråkratiet og forståelsen av sosia ldemokratiet omsider kan bevege seg fra 

moralistiske kortslutninger til marxisme, men det er vel å be om for mye ... 

Roar Ellingvåg, medlem av Oslo RV og aktiv vara til bystyret 

«Får RV som mål å bli et 
reelt revolusjonært parti, 
forventer jeg at AKP av- . 
klarer sitt forhold til dette 
partiet» 

Roar .Ellingsvåg, Oslo RV 
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Ditt val, Rødt Val! 
6 punkt Olll partiet 

15 år etter den merkelige konstruksjonen med to konkurrerande 
partiprosjekt, der det eine i stor monn også er ein del av det andre, er det 
endelig duka for samlingsdiskusjonar mellom RV og AKP. 
> TEKST : BRIGT KRISTENSEN, BODØ RV, FOTO: JOHANE BERG KVIST (FRA LANDSMØTET I 05, BRIGT KRISTENSEN TIL HØYRE). 

37 år etter den historiske kløyvinga i SF som 

førte til AKP og RV, ser SVs satsing på min is

tersosialismen ut til å vere definitiv. Like klart 

som det er at den stats-og partistyrte kommu

nismen har spelt fallitt, er det at sosia ld emokra

t isk reformisme er ute av bildet som konkurre

rande veg til ei anna, ei sosialistisk verd . Ja, det 

er neppe mange som i dag veit at "sosialisering 

av produksjonsmidla" gjennom gradvise reformar 

i mange tiår var det historiske alternativet 

til ei revolusjonær omdanning av samfu n

net, ikkje berre for parti som SV, men og for 

Ap og mellom anna partiet til imperialisten 

Blair i Storbritannia. Da ungdomsopprøret 

tok form i protestane mot Vietnam-krigen 

og Norges rolle som USAs allierte, var det 

utenkelig at Norge hadde stilt opp på USAs 

side mil itært. No sender venstreregjeringa 

bombefl y, med beskjed til Bush om at Nor

ges innsats i Afghanistan i "krigen mot ter

ror ", som er USAs dekknamn for sin okku

pasjonspolitikk, vil vare i årevis. Det viser 

igjen at reformismen reformerer reformista

ne meir enn han reformerer kapitalismen 

Fornya partiprosjekt første steg 

Det bør ligge ein inspirasjon for ein ny generasjon 

i at det for tre tiår sia var mu lig i det rike Norge 

å utvikle slagkraftige revolusjonære organisasjo

nar med sterkare og meir allsidig motstand mot 

undertrykking og imperialisme enn det vi f inn på 

venstresida i dag. Diskusjonane i RV og AKP bør 

vere eit første steg for eit fornya partiprosjekt til 

venstre for sosialdemokratiet . Manges bidrag vi l 

avgjøre om det skal lykkes å komme på offensi

ven. Eg vil trekke fram desse punkta med bak

grunn i dei positive og negative erfaringane frå 

70-talet - og med RV som sjølstend ig partipro

sjekt: 

Demokrati må ikkje vere akilleshel 

Spørsmålet om demokrati må ikkje lenger få vere 

ein akill eshæl for den revolusjonære venstres ida, 

men må gjenerobres som offensiv vinnarsak Det 

må gjennomstrøyme ikkje berre kritikken av da

gens udemokratiske kapitalisme, men og fram

sti llinga av eit sosia listisk alternativ. Derfor er det 

og viktig å motverke alle illusjonar om at dagens 

faktiske makthavarar uten vidare vi l bøye seg for 
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eit demokratisk fleital som ønsker grunn leggande 

endri ngar. Innsikten om statens klassekarakter 

har ikkje gått ut på dato . Den revolusjonære ide

en om at folket må ta makta sjøl og styre sjøl må 

ligge til grunn for alt arbeid. 

tetsrørsla og gå i brodden i økonomisk, po lit isk 

og ideologi sk kamp . Partiet må mobil isere og 

hjelpe fo lk ti l å kjempe for forandringar sjøl, i og 

utafor partiet. Klasseinnretninga må vere tyde lig 

for begge kjønn. 

Kritisk og undersøkande solidaritet Byggje sjølstendige kollektiv 

Solidaritet med alle som er ofre for undertrykking Men målet er politisk arbeid i al le delar av sam-

og kjempar for rettferd over alt i verda er sjølsagt. funnsl ivet Eit parti som skal makte noe av dette, 

Det kan ikkje vere eit krav at berre dei "verdige" 

som er lik oss sjø l kan få støtte. Men solidarite-

må ta mål av seg t il å bli eit demokratisk , in

kluderande og forpliktande arbeids-og lærings

fellesskap. Det kan ikkje bestå for eksempel 

av ein trede l med den politiske fasiten, ein 

tredel hardt oppofrande i den gode saks te

neste og ein t redel passive. I eit s likt parti bør 

normen, men ikkje plikta, vere at alle har noe 

å bidra med og er medlemmer fordi dei ønsker 

å bidra. At tid og lyst vil gå i fasar i løpet av eit 

li v er noe anna enn dette grunnleggande. Eit 

mål må vere å bygge sterke ko llektiv som løy

ser oppgåver sjø lstendig. Slike kollekti v kan 

berre vere sterke om dei består av sjølstendig 

tenkande individ.som kan vekse og bli sterke. 

Høve t il å lære og utvikl e seg gjen nom teori og 

praksis er eit grunnvilkår. Partiet bør også gi rom 

ten må vere kritisk og undersøkande. Abso lutt so- for miljø for politiske og økonomiske stud iar og 

lidaritet gjør bl ind. Frigjøringsrørsler og anti-impe- analyse - bli ein verkstad for poltikkutvikling. 

ria listiske regime kan ikkje vere heva over kritikk. Ei fast oppgåve for val te leiingar i dette par-

Terrorisme, som råkar uskyldige og splittar folk tiet - også der RV i dag er eit vedheng ti l kommu-

med felles interesser, må fo rdømmes og kri tise- nestyregruppa - må vere kontinuerl ig partibygging 

res enten målet er reaksjonært prestestyre eller etter ein plan for etablering og utvikling av lag på 

ei rettferdig sak som Palestinas frigjøring. nye plassar eller der laga knapt fungerer. 

Vinne folk påklasseinteresser 

Det må utvikles ein finslipt taktikk særlig i for

hold til dei største part ia med fo lke lig oppslut

ning, Ap og Frp, sl ik at følgesvenner av desse 

gjennom eigne erfaringar kan vinnes over frå dei 

pro-imperialistiske leiarane på grunnl ag av klas

seinteresser. 

Knyte i hop dagskamp og langsiktig mål 

Aktivitet tilknytta parlamentariske forsamlingar 

kan ikkje vere hovedfeltet for eit revolusjonært 

parti. Eit s likt parti må ha som ambisjon å knyte 

i hop dagskampen med det langsiktige målet, 

sameine parlamentarisk og utenomparlamenta

risk kamp, arbeidet i folkerørslene som fagrørs la, 

kvinnerørsla, miljørørsla og freds - og solidari-

Slik ser mi fo reløpige ønskeliste ut for eit 

parti som tar opp i seg det beste frå 70-ta let og 

frå RV si hi storie. Eg håper det blir noe langt meir 

enn ei mekanisk samans låing av RV og AKP. Ell er 

verre: At RV sluker AKP. Det bør bl i ein ny kvali

tet, som trekker ti l seg nye fo lk og bl ir eit reelt al

ternati v for dagens medlemmer av Rød Ungdom, 

Sosialistisk Ungdom, AUF og Senterungdommen. 

Blåøygd? Kanskje. Diskusjonen vil gi betre svar. 

Kjepphesten min er ia llfa ll rød. Eg fores lår (som 

i 1995) at barnet skal heite Rødt Val(g). - Uten 

parti i namnet, legg noen i mot. Eg svarer at 

ru ndt i verda har folk s lutta med desse kjedelige 

"venstreparti " og "fo lkeparti "namna. Og dette må 

bli eit parti i gagnet meir enn i namnet. Det må bli 

ditt val. Rødt Val ! 
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Generasjonsdiskusjon Inå tas på alvor 
- Partidiskusjonen nå er en generasjonsdiskusjon, mener nestleder Marte Mjøs Persen. Men hun er 

skuff et over at generasjonsskillet i RV ikke blir tatt på alvor. 

> TEKST OG FOTO: JOHANNE BERGKVIST 

Marte Mjøs Persen er nestleder i RV sammen 

med Pål Hellesnes. Mens Pål har sagt ja ti l å fort

sette i Arbe idsutvalget, trekker Marte seg etter 

to perioder. 

- Er det et problem at ungdom og kvinner 

ikke varer lenger i partilede/sen enn 1- 2 perio

der? 

- Det handler mye om RVs partikultur. RV 

har ikke tradisjon for at flere stemmer skal bli 

hørt i en diskusjon . Da blir resu ltatet den sterkes

tes rett. Noe som rammer spesielt kvinner, også 

kvin ner i partiledelsen , sier Marte bestemt. 

- Partidiskusjonen nå er en generasjonsd is

kusjon. Generasjonen før oss hadde kanskje mer 

klare motsetninger i forhold til AKP. Enten er de 

med i AKP eller ikke, i den forstand at er de er ut

meldt, men har vært med i AKP. I vår generasjon 

er det en god del mennesker som ikke er med i 

AKP fordi vi ikke har noe forhold til AKP. Derfor er 

vi utålmodige. Vi har tatt lokket av en trykkoker 

når vi må forholde oss til konflikter i RV og sier: 

vi syns ikke det er holdbart med et parti i partiet. 

Da blir jeg skuffet når den utålmodigheten vi har 

i fo rhold til å ville at RV skal være et politisk parti 

blir oversett av de eldre generasjoner. Jeg mener 

at vi kunne ha samlet oss nå selv om det er helt 

reelt at vi ikke kan bli en ige så raskt. Vi burde ha 

fokus på programmet. Parti er enkelt åta sti lling 

til. Noen ting er fo r meg ikke forhandlingsgrunnlag 

Jeg syns det er greit at de fleste synes det, men 

at andre ikke mener det, understreker Marte. 

- Det er et t ankekors hvis vi skal vokse ut av 

oss sjøl at vi har bruker så mye tid på historia . Er 

det noe vi i det hele tatt kan bli enige om, om vi 

skal bli større? Jeg tror potensialet for å bli enige 

om framtida er større enn fortida . 

- for eksempel er jeg mot aktivitetsplikt. Men det - Hvordan står det til med RVs feminisme? 

er mye vanskeligere åta sti lli ng til politiske pro- - RV har i utgangspunktet en femin istisk 

blem og hvordan en sak fungerer. RVs politikk vil innsikt, vi innser at strukturer gjør at menn for 

aldri være ferdig pakke . Vi må hele tiden utvikle eksempel sier mer enn kvinner. Vi har t iltak for å 

politikk videre. Hvis vi kan samle oss i RV hadde utjevne med kvotering i styrer og redigering av ta-

det gitt oss et potensial til å utvikle oss framover, lelista. Al li kevel viser det seg at ti ltakene ikke er 

sier Marte engasjert. gode nok. Det står i RVs programmer at vi ønsker 

kvinner i partiet, ønsker kvinners erfaringer. Men 

Trenger ulike feminismer og sosialismer er det sånn i praksis? Hver gang RV skal ve lge 

- Hva slags program trenger RV? en viktig frontfigur er det alltid "noe" som taler 

- Her kan vi lære noe av danske Enhedslis- for at vi velger den mannen som sto på Stortings-

ten. De reviderer ett kapitte l til hvert årsmøte. va lgl ista sist eller en mann som leder. Det hjelper 

Det ene året har de ordentlige diskusjoner på mil - ikke å vedta at vi vil ha kvinne lig leder, men vi 

jø, det andre året på kvinnesak. Dette er også å 

håpe for RV: at vi vedtar et helhetlig program i år, 

og for seinere år gjennomgår kapitlene med grun-

må ta konsekvensen i praksis . RV er et anti

autoritært parti og det er vanskelig å væ re 

leder i et parti som i prinsippet er antiauto-

dige diskusjoner. En annen ting er at et program ritært , samtid ig som det er den sterkestes 

trenger ikke inneholde alt om al le saker. Ta for ek- rett. Men jeg har også fått gjort ting med RV 

sempel den konkrete fem ini smediskusjonen om som gjør at jeg synes RV utvikler seg i riktig 

"tøm fami lien for oppgaver". Vi legger forskjel lige retning. Men et stort problem for RV er at vi 

ting i en sl ik parole. Kanskje har vi ul ikt syn på 

parola, men er enige om innholdet. Da er parola 

unødvendig. Jeg vi l at RV skal trekke til seg ulike 

feminister. Samme med sosialisme . Skal det st å 

at vårt mål er kommunisme? Er det nødvendig? 

har knappe ressurser. Et bilde på RVs indre li v er 

at jeg har sammen med kjæresten min og søn

nen min en liten båt vi kan overnatte i. Der er det 

sk ikkelig trangt . Kjønnsrol lene som ikke er til ste

de i hverdags livet kommer til syne der. Kjæres-

ten min og sønnen min re iser på fi sketur, mens 

jeg vasker opp og rydder sengetøy. Slike ting blir 

forsterket med knappe ressurser også i et parti 

og kvinnene i ledelsen gjør mye av det usynl ige 

arbeidet og sørger for at alle stemmer blir hørt. Vi 

bør jobbe mer bevisst for å sam le al le om hvem 

vi ska l fronte. 

- Som leder av valgkomiteen: hvordan blir le

delsen i neste periode? 

- Her har RV en kjempeutfordring. Vi trenger 

nestleder, partisekretær, AU-medlemmer, Opprør

redaktør. Det er mange som går ut av ledelsen nå 

og det er en utfordring å finne folk som er vi llige 

og har lyst til å jobbe for RV. Jeg ønsker at mange 

tar kontakt med va lgkomiteen - for å foreslå seg 

sjøl ell er andre og være med å di skutere utfor

dringen. Jeg har også et ønske om at man ikke 

låser seg på spørsmål om hvor AU skal være og 

med hvilke personer. Vi må finne den beste løs-

ningen. 

Hvem har sagt seg villige t il å fortsette i AU: 

Torstein Dahle, Pål Hellesnes og Bjørn Tore 

Egeberg 

Prinsipprogram og antirasistisk manifest kan 

du diskutere her: forum.rv.no 
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Palestina 

Valg i Bantustan 
Under valget til sjølstyreparlamentet i Palestina var jeg valgobservatør for RV, sammen en 

gjeng fra Fellesutvalget for Palestina. Det er noe særegent over å se valg til et parlament nesten 

uten makt i et land under okkupasjon. Vi bodde i Jerusalem, og reiste rundt til andre deler av 

Vestbredden, bl.a. til palestinernes administrative hovedstad Ramallah. 

> TEKST OG FOTO : PÅL HELLESNES 

HAMASKVINNER: Kvinner feirer Hamas sin valgseier 

AVSTANDEN MELLOM JERUSALEM og Ramallah 

er ikke lang - omtrent som å kjøre fra Oslo halv

veis til Drammen. I praksis, derimot, er det en 

ganske mye lengre reise. For et stykke på vei mø

ter man en særdeles håndfast barriere: Muren . 

Det er noe med den fysiske nærheten til dette ti 

meter høye, hundrevis av kilometer lange betong

monsteret som på et vis tar lufta fra deg. Som et 

grått barberblad skjærer den seg gjennom Vest

bredden, og skiller familier, splitter landsbyer, 

skiller bønder fra åkrene sine og rykker hundreår

gamle olivenlunder opp med rota. Over 100.000 

oliventrær er kostnaden så langt, og ennå er mu

ren langt fra ferdig. For å passere , må vi gjennom 

et såkalt "transit-bygg". Det er en enorm kontroll

stasjon, med 4 stålsluser du må gjennom, pluss 

metalldetektor og bagasjegjennomlysing. Alt un

der myndig bevoktning av hånflirende unge israel 

ske soldater bak plexiglass. Herligheten er gene

røst sponsa av Verdensbanken. 

DEN "ENDELIGE LØSNINGA" Israel vil skape 

ved hjelp av muren er stygg: Tre inngjerda pa

lestinske bantustans på Vestbredden, som til 

sammen dekker under 50 prosent av arealet. 

Trafikken mellom de tre, og mellom dem og om

verdenen, vil foregå ved hjelp av transitthaller lik 

den vi kom gjennom. Planen har en slags grusom 
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logikk: Den totale ghettoiseringa og isoleringa av 

palestinerne. Så kan de jo gjerne få kalle ghet-

toen sin for en stat, om de vil ... Et par dager før 

va lget var observatørgruppa vår i Ramallah . Det 

var en av de siste va lgkampdagene, og sentrum 

var tungt prega av det kommende valget. På stor

torget al -Manara hadde Fatah (partiet som har 

leda PLO i flere tiår) markering. De hadde stor, 

flott scene, tungt lydanlegg, masse plakater - og 

nesten ingen folk. De som sto der så ikke vide-

re fornøyde ut. Mens gruppa vår sto der kom et 

Hamas-opptog nedover gata. Hundrevis av folk, 

med plakater, trommer og karakteristiske grønne 

flagg. Kontrasten var slående. Det var noe profe-

tisk over hele skuet. 

opptatt av å gi et seriøst inntrykk. "Vår liste er 

den høyest utdanna lista av alle, vi har leger, in

geniører, advokater, akademikere ", som han sa. 

Han ville også framheve at dette ikke dreide seg 

om forholdet til Israel eller USA - forhandlingene 

med omverdenen er det PLO som skal ta seg av, 

ikke parlamentet på Vestbredden og Gaza . "Vi 

vil ha forandring og reform her i våre samfunn". 

Hva slags reform, hva slags forandring? I likhet 

med alle andre partier vi prata med, bortsett fra 

Fatah, mener Hamas at de økonomiske priorite

ringene har vært feil. Sikkerhetsstyrkene har fått 

ca. 30%, mens jordbruk har måttet nøye seg med 

1%, og utdanning med 7%. Og så vil de gjøre noe 

med korrupsjonen, og få parlamentarisk kontroll 

med sikkerhetsstyrkene. Så langt er det vanske

lig å være uenig. Hva med familiepolitikken? 

DEN PALESTINSKE FAMILIELOVGIVINGA er en 

overlevning fra det ottomanske riket , og reform 

av den har vært et sentralt kvinnekrav i mange 

år. Ramahin ser ingen problemer med den loven 

som er i dag, og vil ikke gå inn for noen form for 

reform. Et par sekunder lurer vi på om vi skal 

spørre om homofiles rettigheter, men vi lar det 

ligge. Jeg ble vitne til Hamas sitt triumftog gjen

nom Ramallah sentrum dagen etter valget , da Ha

mas' seier va r sikker. Et engasjert og høylydt opp

tog av mange hundre aktivister, med grønne flagg 

og musikk. Og bakerst: Kvinneseksjonen. Det er 

liten grunn til å tro at Hamas kommer til å kjøre 

gjennom hele programmet sitt nå som de har fler

tall. Tvert om tyder de første ukene etter valget 

på at de vil legga an en forsiktig tone. Derfor er 

det pinlig å registrere hvordan USA og EU, dels 

med Norge på slep, nå truer med å holde tilbake 

midler til sjølstyremyndighetene, med mindre Ha

mas skifter linje. Det er uhørt å støtte demokra-

tiske valg bare når utfallet er slik vi vil ha det. 

HAMAS ER VALGETS STORE VINNER, med rent Palestinerne harvalgt Hamas. Det kan vi være 

flertall i parlamentet. Hva har skjedd? Har pales- enige eller uenige i, men det endrer ikke vår plikt 

tinerne blitt steinharde islamister hele gjengen? til å yte dem støtte. 

Ja og nei. Det har helt klart vært en islamiserings-

prosess på Vestbredden og Gaza , men islamiste

ne er fortsatt en minoritet. De viktigste grunnene 

til at folk vender seg til Hamas er den fortsatte 

okkupasjonen, som fratar palestinerne trua på 

noe som helst, bortsett fra gud, og den sviktende 

tilliten til Fatah. 

Siste kveld før valget prata vi med Mahmo

ud Ramahin, kand idat nr. 8 for Hamas. Han var 
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Feminister i duell 
Hva mener RVs feminister om familiepolitikk, pornosladd, 6-timersdag og 
hijab? Ann-Mari Volden, leder i Kvinnefornten og Stine Akre, Partisekretær i 
RV møtes til duell om feministiske kjernespørsmål. 
> FOTO: JOHANNE BERGKVIST 

Ann-Mari Volden, leder av Kvinnefronten 

1) Feministisk familiepolitikk 

eller tøm familien for oppgaver? 

Feministisk familiepolitikk . "Tøm 

familien" leder tankene til en insti

tusjonalisert barndom. Jeg vet det 

ikke er ment sånn men det kom

muniserer dårlig med folk. Folk har 

stort behov for tilhørighet i 

en fami lie - nesten uansett hvordan 

den er. Feministisk fami liepolitikk 

setter fokus på løsninger i forholdet 

mellom arbeidsliv og omsorgsan

svar. Dette er avgjørende for kvinners økonomiske sjølstendighet. Feminis

tisk fami lepolitikk løfter fedres ansvar på hjemmebane, og åpner samtidig 

for flere aktive omsorgspersoner - ikke bare den heterofile familien som 

norm. 

2) Foregår det en liberalisering av pornolovgivningen, og er sladden 

verdt å forsvare? 

Det foregår i alle fall en pornofisering av samfunnet. Sladden er en kurio

sitet. Kun det mannlige kjønnsorgan sladdes, det kvinne lige har væ rt blot

tet hele tiden. Det er fortsatt sladd på film og bransjen selv er avventende. 

Sladden er ikke viktig, men vi trenger utvilsomt en sterkere offensiv mot 

holdninger om at kvinners kropper og liv kan kjøpes og se lges. Vi har store 

utfordringer i forhold til både teknologisk utvikling og trafficking. 

3) Er 6-timersdagen en frigjørende arbeidstidsreform eller vil den kun 

usynliggjøre/føre til mer av kvinners dobbeltarbeid og tidsklemme? 

Jeg tror 6 timersdagen kan virke frigjørende for mange. Jeg er opptatt av at 

det ikke bare må bli for kvinner eller småbarnsforeldre. I tillegg er vi avhen

gig av mer fleksibilitet og tilrettelegging fra arbeidsgivers side på arbeids

folks premisser. Og det ulønnete arbeidet må fordeles mer likt mellom kjøn

nene. 

4) Er politisk islam forenelig med kvinnefrigjøring? For eller mot 

hijabforbud? 

Den toneangivende politiske islamen vi ser i dag er ledet av konservative 

krefter. Det er imidleritid ikke noen nødvendig, evig motsetning mellom kvin

nefrigjøring og islam. Jeg er imidlertid skeptisk til å blande reli gion og poli

tikk • slik også Bush gjør med sin kristenkonservative politikk. Jeg er i mot 

forbud av symboler og klær. Det gjør ikke noe med selve undertrykkingen, 

men kan tvert i mot skape mer undertrykk ing. 

Stine Akre, Partisekretær i RV 

I t 
m;th~revmd 

f ® 

□ 

1)feministisk familiepolitikk eller 

tøm familien for oppgaver? 

Tøm familien for oppgaver! Men vi 

bør nok formulere det på en mer 

forståelig og positiv måte. Flere fel

lesskapsløsninger må være et av 

stikkordene. Klesvask, matlaging, 

plenklipping, dekkskifte, pleie av 

de gamle og barnepass er alle opp

gaver som i dag i for stor grad gjør 

familien til et arbeidskollektiv. Fami

lien burde heller være et sted der en 

kan dele glede, sorg og kjærlighet. Feministisk familiepol itikk? Hva betyr nå 

det? Det er jo helt innholdstomt. 

2) Foregår det en liberalisering av pornolovgivningen, og er sladden 

verdt å forsvare? 

Et li ke stort problem som liberaliseringen av lovverket er at den lovgivningen 

vi har i dag ikke blir fulgt opp. Grensene for hva som skal være allment til 

gjengelig og akseptabelt bli r stadig utvidet. Jeg synes i till egg det er merke

lig at det i enke lt kvinnepolitiske miljø har blitt en kampsak at vi alle bør få 

se kjønnsorgan i bevegelse. Jeg synes ikke det er et skrikende behov i kvin

nefrigjøringens navn at alle ska l få økt tilgang til "politisk korrekt " erotikk , 

el ler at en skal arbeide for å øke en fra før galopperende seksualisering av 

samfunnet. Sladden er verdt å kjempe for. 

3)Er 6-timersdagen en frigjørende arbeidstidsreform eller vil den kun 

usynliggjøre/føre til mer av kvinners dobbeltarbeid og tidsklemme? 

Kampen for 6-timers arbeidsdag handler for meg like mye om behovet for 

mer fritid, som at det vil være med på å avbrutalisere arbeidslivet. 6· ti

mersdagen vil altså kunne gjøre at flere kan jobbe fulltid, og flere kan ha 

mer fritid. I forsøk med 6-timersdag må en sørge for at det ikke blir satt 

krav til folk at de må gjøre like mye på 6 timer som det de i dag gjør på 7 ½ 

time. Da vil det positive med en slik reform forsvinne. 

4) Er politisk islam forenelig med kvinnefrigjøring? For eller mot 

hijabforbud? 

Nei. Jeg mener at reli gion generelt ikke er forene lig med kvinnefrigjøri ng. 

Det ligger i mitt skjønn ingen frigjørende elementer for kvinner i religion el ler 

i religiøs praksis. På samme måte som kristendom har islam et reaksjonært 

kvinnesyn . Religionene har blant annet leveregler som ikke akkurat oppfor

drer kvinner til åta makta i egne hender. I enkelte deler av verden kan politi 

serte religiøse grupper kjempe viktige fri gjøringskamper, dette betyr derimot 

ikke at det kan settes likhetstrekk ved at det er et kvinnefrigjørende pro

sjekt. Forbud eller ikke mot hijab er et veld ig vanskelig spørsmål, men jeg 

har sansen for den franske modellen som forbyr alle religiøse symboler på 

skolene og krever at skolene skal være sekulariserte områder. Skal Norge 

innføre hijabforbud bør kors forbys samtidig. Utenfor skolene må al le selv

følgelig gjøre som de selv vil. 
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