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En samtale om 
RVs framtid 
Debatten foran landsmøtet i RV er i gang, og mange har sterke 
meninger om hvilken vei som er best for organsiasj9nen videre. 
Opprør samlet Peder Martin Lysestøl og Astri Melheim, til en samta
le om viktige spørsmål i tilknytting til landsmøtet. 
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Slilc da,ner tenker 

Kari Hansen, leder for Sør-Trøndelag RV, og 
ansvarlig for d bygge ut kvinnearbeid og kvin
neutvalg i RV (Foto: Klassekampen) 

- Hvor er damene fr~ barrikadene 

på 70-tallet? hva tenker de og hva 

vil de? Hvorfor er det ikke masse 

damer som banker på til posisjo
ner eller til plass på valglista? Det 

store flertallet er opprørt, og kas

ter seg ut i mange saker, men ikke 
parti.::.4-LJ.j~.nheng. De søker hel

ler syforeninga enn partiet, for å si 

det sånn, hevder Kari Hansen i 

dette intervjuet.-

- En viktig faktor tror jeg er parti

kampene og hvordan de er blitt 

ført. De angår ikke damer, og de 

blir ikke skikkelig aktive så lenge 

dette pågår. Vi må stokke korta 

RV- det eneste til venstre for SV 
- Vi må klare å markere oss som 
noe nytt, som representerer hele 
venstresida, alle opprørsbevegel

sene. RV må bli et alternativ 
uten at RV blir sosialdemokra
tisk. Vi må ikke tro at det holder 
bare å fikse på kapitalismen. Jeg 

er ønsker meg et større og breie
re RV. Et RV som favner alle til 
venstre for SV, sier Anne 
Steinsland, sekretær i Østfold 

. RV. Hun er en av initiativtakerne 
til det faglige oppropet til RVs 

landsmøte 
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nå, få ting klarert og komme oss 

opp av den politiske grautmyra. 

Partikampen må bli rydda opp· i 

for å få damer på banen. Mange 
blir først og fremst fordi det er en 
sosial base, men orker ikke parti

konfliktene. Jeg tror vi må bak det 
der, bli ærligere, ha skravlemøter 
og få tinga opp, tenke nytt. Det er 

jo enorm interesse når jeg ringer 

rundt for å få med jenter, men de 

sier: Vi vil finne ut hva vi skal 

gjøre sjøl. Kom ikke og fortell oss 

hva vi skal tenke, sier Kari 

Hansen på" 
side7 

NÅ ER BOKA HER 
- OppgJer med den "marxistis
ke" tradisjonen i dette hundreå
ret. 
- Det grunnleggjande i Marx 
sine tanker. 
- Nye analyser av Sovjet og 
Kina. 
- Nytt syn på kommunismen og 
vilkåra for kommunisme. 
- Forsøk på "marxistiske" analy
ser av rasisme, sexisme og øko
logisme. 
- "Marxismen" og moderne filo
sofi. 
- Grenseoppgang mot sosialde
mokrati og reformisme. 
- Grunnlag for ein taktikk i kam
pen mot EF-imperialismen. 
- Grunnlag for samling qV "ven
stresida". 

numme1 

Landsmøtebil11 
Landsmøtet nærmer seg ni 

raske skritt. I midten finne 

du et eget landsmøtebilag 
med oversikt over de sakene 

og forslaga som er meldt til 

landsmøtet til nå 

Midten 

Miliøforkiemper 
i Risør 

. kommunestyre 
Den lokale listetoppen, snek
keren og miljøaktivisten Knut 

Henning Thygesen hadde vel 

knapt tenkt seg at kommune

politikken skulle bli en 
hovedsak for ham, men slik 
ble det, og han gikk sammen 
med noen andre av RV-kjer-

. nen i byen inn i kommunesty
rearbeid og utvalg. 
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Forandre verden! 
i har blitt med i politisk og revolusjo
nært arbeid fordi vi vil forandre ver

den. Den trenger det. Urettferdigheten lyser i 
mot oss hvor vi enn snur oss. Brutal under
trykkelse dominerer i verden. Fler-tallet av 
jordas befolkning holdes nede i fattigdom. 
Miljømordet dreper i dag og river livsgrunn
laget vekk fra våre barn. Vi vil ikke godta 
det! Vi veit at det ikke må være sånn. Og vi 
har drømmer om et annet samfunn der men
neskene i fellesskap skaper et godt liv for 
alle i et samfunn i økologisk ballanse. Vi veit 
ikke akkurat hvordan sosialismen vil og bør 
bli i detalj. Men hovedtegningene er klare -
detaljer og innredninga kan vi finne ut av 
mens vi bygger. 
Vi er en liten minoritet i Norge som er revo
lusjonære. RV har under 2000 medlemmer. 
Kanskje to-tre ganger så mange regner seg 
som revolusjonære. Vi står mot makta på 
nesten alle områder. Det de er for, er vi mot, 
det vi er for, er de mot. På alle områder nek
ter vi å godta derer premisser. 

På enkeltsaker står vi sammen med mange, 
ja med flertallet. Stadig flere ser også nød
vendigheten av et helt annet samfunn. Flott, 
men likefullt er vi en liten minoritet av revo
lusjonære med et helhetlig samfunnssyn i 
opposisjon til makta. 

Det er mangt og mye vi har ulike syn på i 
den lille flokken av revolusjonære. Og en del 
av det er langt fra uvensentligheter - som 
mulighetene for reformer under kapitalis
men, vurderingen av og taktikk i forhold til 
venstresosialdemokrater, linjer i kampen 
mot kvinneundertrykkinga. Men like fullt 
går hovedskillet mellom oss og makta. 
Uenighetene oss i mellom må sees i lys av 
det. 
Vi har blitt med i og skapt organisasjoner for 
å forandre verden. Vi er med i fagforeninger, 
kvinn~- og miljøor~anisasjoner, interesseor
ganisasjoner. Og vi er med i RV. En del er 
også med i andre politiske partier og grupper 
samtidig - som AKP, AMG, NKP, også for å 
forandre verden. Organisasjonene er ikke 
målet, men midler for å forandre verden eller 
for å hindre at makta forværrer forholda. 

Alle organisasjoner gravitere innover mot 
sin egen navle. Indre organisasjonsspørsmål 
og uenigheter innad i organisasjoner blir ofte 
viktigere enn å løse de store oppgavene orga
nisasjonene har satt seg. I romanen 
'Gullkalven' fra Sovjetunionen i 1920-åra 
beskriver Ilf og Petrov Tømmerfirmaet som 
hadde sluttet med å handle med tømmer for
di det var så involvert i en krangel om kon
torlokaler med staten og andre firma. Til 
slutt hadde de ansatte glemt hva firmaet had
de drevet med. 

En av RVs styrker har vært at vi har vært 
utadretta og brukt mesteparten av kreftene på 
å forandre verden. Vi har vært ubyråkratiske 
og uformelle. Det må vi føre videre når vi 
bygger partiet fastere opp. Ulike synspunk
ter, fløyer og grupper bør bety en styrke for 
RV med muligheter til spennende diskusjo
ner og framdrift i arbeidet. Men det gir også 
store muligheter for å grave oss ned i disku
sjoner oss i mellom. Det kan være «trygt og 
godt» å bruke mesteparten av kreftene på 
krangel i familien i stedet for å stå sammen 
om å forandre verden. La oss holde fast ved 
at vi bygger RV for å forandre verden. 

Aksel Nærstad 

ANDRESIDA 

Miliøforkiemper 
a kommunevalgsresultatene tik
ket inn på fjernsynsskjermene i 
1987, var det mange som gjorde 

store øyne da resultatat fra Risør kom. RV 
hadde erobret sitt første kommunestyre
mandat på den «bløde» kyststripa, et til da 
nokså mørkt område på RV-kartet. Den 
lokale listetoppen, snekkeren og miljøakti
visten Knut Henning Thygesen hadde vel 
knapt tenkt seg at kommunepolitikken 
skulle bli en hovedsak for ham, men slik 
ble det, og han gikk sammen med noen 
andre av RV-kjernen i byen inn i kommune
styrearbeid og utvalg. 

Det ble fort merka at RV var kommet på 
banen i kommunen. Selv om de store lands
omfattende RV-sensasjonene til nå ikke er 
kommet derfra, har Thygesen og RV-grup
pa i Risør prega debatten, både i kommune
styret og i lokalpressa. Knut Hennings pres
seklippsbok er tjukk og omfatter mange 
saker. 

Risør-mandatet i 1987 hadde ikke så 
veldg mye å gå på stemmemessig, og sjøl 
om RV hadde gått i spissen for motstanden 
mot å redusere antallet kommunestyrere
presentanter og vunnet den saken, så var 
ikke mandatet for de neste fire åra automa
tisk sikra av den grunnen. Men, valget gikk 
bra, RV hadde framgang, og Knut Henning 
Thygesen og RV-gruppa har tatt fatt på fire 
nye år i Risør kommunestyre. 

Når du går opp hovedgata i Risør, fra 
havna og kikker til venstre, vil du se et 
uthus på en knaus med en stor plakat som 
sier Nei til EF. Hvis det er Thygesen du 
leter etter, så vet du da at du har funnet 

fram - noe som forøvrig ikke er så vanske
lig i Risør sentrum. Du har da også funnet 
fram til et aktivitetssenter for RV-jobbinga i 
Risør. 

Etter kommunevalget i 1991 ble RV skjø
vet ut av de komiteene som jobber rundt 
kommunestyret,og dette har ført til at RV
gruppa har lagt om arbeidsstilen sin. I ste
det for å bruke mye tid i utvalgene, har 
gruppa plukket ut noen hovedsaker som de 
vil jobbe med. De har spesielt begynt å job
be i forhold til kommuneplanen, som har 
plassert et boligfelt på et av de viktigste 
sentrumsnære rekreasjonsområdene, i for
hold til arbeidsløsheten som er ekstremt 
høy i Risør, og i forhold til barne- og ung
domstiltak i kommunen. I dette arbeidet 
søker RV samarbeid med miljøgrupper som 
Natur og ungdom, lokale fagforeninger og 
velforeninger, og interesserte enkeltperso
ner. Dokumentasjon av forslag skal ha høy 
prioritet. Arbeidet i forhold til kommune
plaµen har allerede gitt de første resultate
ne: Kommunen har satt ned en egen gruppe 
som skal se på en eventuell revurdering _ av 
kommueplanen på dette punktet. 

Miljøforkjemperen Knut Henning 
Thygesen har heller · ikke fornekta seg i 
kommunestyrearbeidet. Hans første initiati
ver for å innføre avfallssortering i kommu
nen ble stort sett møtt med en kald skulder, 
men utholdenhet kombinert med store 
kunnskaper slår i det lange løpet igjennom, 
og kommunen arbeider nå med konkrete 
planer for innføring av avfallssortering. 
Miljøaspektet står også sentralt når RV nå 
går til en kritisk gjennomgang av kommu-

Knut Henning Thygesen (Foto: Ola Sæther) 

nens utbyggingsplaner, og det vil bli fram
ført med stor tyngde. 

RV-gruppa i Risør jobber veldig konkret 
og saksretta, og Knut Henning står for -at 
det må være utgangspunktet for RVs arbeid 
i Risør. Men gruppa har nettopp også dis
kutert faren for totalt å overse de mer 
grunnleggende teoretiske spørsmåla, og 
diskusjoner omkring dette vil i tida framo
ver gå inn som en del av RV-gruppas priori
terte virksomhet. Også her vil RV søke 
samarbeid med andre i møte- og eventuelt 
studieopplegg, blant annet med Natur og 
Ungdom. 

Pål Ravnsborg-Gjertsen 

Et nytt lcominternparti? 
V etablerer seg som en selvstendig 
organisasjon. Med høyredreiningen til 

AP og SV ligger markedet vid åpent for oss. 
Men fiendtlige uenigheter og en dårlig tradi
sjon i å behandle hverandre respektfullt kan 
ødelegge mulighetene. Kampen er i gang om 
hva RV skal stå for. Derimot diskuteres min
dre organisasjonsspørsmål. Enda problemet 
med byråkratisering av arbeiderklassens 
organisasjoner skulle stå på toppen av dags
orden etter erfaringene med øst-europa og 
sosialdemokratiet i vest, diskuteres dette nes
ten ikke som problem i partibyggingsprosjek
tet. Derfor kan RV drives i retning av et 
«kominernparti» av nettopp de som snakker 
mest om oppgjør med den kommunistiske 
(eller sosialdemokratiske) tradisjonen. 

Teser som kan bevare dårlige tradisjoner: 
- RV skal bli et «fullstendig parti». Kravet 

kan bety at RV skal drive med alle slags 
spørsmål og ta stilling til «alt». Resultat: Et 
parti som prøver å ha en «ledende rolle» på 
alle livets områder. Og derfor må bekjempe 
alle som prøver seg med andre ideer ... 

- Politisk kamp om «den rette linjen» kan 
foregår gjennom kamp om hvilket standpunkt 
som kan bruke RV-navnet. Resultat: splittel
ser vil nødvendigvis komme i rask rekkeføl
ge. 

- Det avgjørende er standpunktene - ikke å 
skape folkelig engasjement. Derfor kan 

mange ta seg lov til å tvinge gjennom sin vil
je - selv om det betyr at mange blir passivisert 
fra politisk arbeid. Resultat: kaderkrise og 
mangel på aktivister. 

- Det er ikke folk til å drive flere revolusjo
nære organisasjoner - alle må samles. 
Kombinert med «den rette linja» blir plassen 
for initiativ og selvstendig tenking liten. 

Dersom vi ikke bevisst velger oss bort fra 
en slik spontan utviklingen går prosjektet RV 
i dass. Forslag: Politisk samlende uttrykk for 
alle «revolusjonære» retninger og organisa
sjoner. Mål: samle mest mulig av kreftene til 
venstre for SV. Dette innebærer at vi betrakter 
RV som en allianse i den forstand at RV skal 
samle folk med forskjellig ideologi og sam
funnssyn. Dernest at RV må konsentrere seg 
om å finne samlende standpunkter og i liten 
grad kan være nyskapende politisk og ideolo
gisk. Det må overlates til grupper i og rundt 
RV. 

Sammenbruddet i Øst-europa og vestens 
krise vil tvinge fram politisk nytenking i stor 
målestokk. Vi står foran tiår med ideologisk 
debatt og nyprøving. Hva slags holdning har 
RV til denne situasjonen? 

Debatt og uenighet er nødvendig og et gode. 
Vi må ønske at forskjellige ideer blir prøvd ut 
- også ideer vi måtte være uenig i i utgangs
punktet. Det trengs en flora av ideer, eksperi
menter og organisasjoner i RV. Avgjørende 

for alle engasjerte mennesker er det å få aner
kjennelse, støtte og respekt. Mangel på slik 
feedback vil i lengden knekke innsatsviljen. 
For å styrke RVs evne til å gi dette trenger vi 
kjøreregler som bringer oppmerksomheten 
bort fra unødig krangling og negativ kritikk 
og som fokuserer på det positive som blir 
oppnådd. 

- Alle grupperinger og ideer må gjøres «lov
lig». Ingen ståsteder eller tilknytninger må 
eksludere folk fra «det gode selskap» eller til
litsverv. Diskusjoner må sentreres mot resul
tater og hva som er fornuftig. Tradisjonen 
med å hovedsaklig kommentere det en er 
uenig i eller det som er mislykket må brytes. -
Ingen fløy eller gruppe bØr få «kontroll» over 
RV i forstand at det blir «lovlig>> å spenne 
bein på initiativ som står i motstrid til «sin 
linje». Vi må la folk prøve seg - så diskuterer 
vi de gode resultatene. 

Klarer vi å bygge en organisasjon hvor det 
folkelige engasjementet ikke i lengden blir 
drept av vårt samfunns tradisjonelle maktme
kanismer har vi gjort noe stort. Og revolusjo
nære ideer blomstre igjen. 

Skal vi få til dette trenger vi en ikke
angrepspakt. En avtale som sikrer at vi opp
trer respektfullt overfor hverandre. Konkrete 
forslag følger seinere. 

Geir Christensen 

!~!~ktør:;f;~~~f ~li t~1~~, ~~~;bi;~~iil~t 
I redaksjonen i d~e nr. Birger J'huin Paulsen;;Y 
stor ptto Tollefsen ;... _ ·.•.•·-·· · .. 

~:::?,?~:o7i.r1va~~!j 
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POLITIKK 
Alternatlve veler for Norge utenfor EF og EØS: 

Spennende konferanse 

,NINGS
;ET OM~ .... 

.. 

Åsne Berre Persen hevdet at nettopp bredden er motstandens 
styrke ( Foto: Thomas Vermes) 

Thorstein Dahle merdet dreier seg om åforsvare den politiske Kristen Nygård pekte på at Nei til EF må bygge på folks aktive 

Vs viktigste politiske 

samling i høst ble to spen

nende dager om EF IEØS

ampen, strategier for 

kampen videre etter 
tortingets EØS-kupp, og 

matlv politikk for et 

orge utafor EF/EØS. 

v Pål Ravnsborg-Gjertsen 

P å minussida kom dessver
re en viktig sak, deltaker
antallet. Ca. 100 den før

te dagen og noe færre den andre 
ar mindre enn regna med, men 
olk fra alle landsdeler var møtt 
pp, og sørget for levende diskusjo
er på seminarer, i grupper og i ple
um. På grunn av det litt lave delta
erantallet og mye av interessen 
okusert om et par seminarer, ble 
ppslutningen om noen av semina
ene for svak, og RV har en jobb 
oran seg med å spre mye av det 
iktige materialet som ble lagt 

hm. For konferanseprogrammet 
adde en imponerende bredde og 

eholdt mye spennende politikk. 

Kamp for 
handlefrlheten 

Torstein Dahle var første hoved
leder lørdag, og han understrekte 

pesielt at kampen mot EF/EØS 
rst og fremst er en kamp for å for
are handlefriheten. Et nei er i seg 

·ø1 ikke noen garanti mot en folke
endtlig politikk, men for muligbe
n til nasjonalt å fremme og kjem
for en politikk som er mer i sam

ar med folks interesser. 
Når EØS-tilhengerne sier at EØS 
nødvendig for ikke å bli isolert, 
m et Albania i nord, så er dette en 
gumentasjon som savner enhver 
rankring i virkeligheten. I dag 
ed den eksisterende handelsavta
n utgjør Norges eksport til EF
ndene 65% av den totale ekspor-
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handlefriheten (Foto: Ola Sæther) medvirkning. (Foto: Ola Sæther) 

ten. Dette er 18% høyere enn EF
landet Danmarks eksportandel til 
andre EF-land, og forteller alt om 
hvor falsk EØS-tilhengernes 
påstand er. Virkeligheten er at 
Norge har varer og ressurser som 
EF trenger, som olje og gass.fisk, 
tømmer, metaller og mineraler. 
Disse ressursene er det knapphet pA 
i E.F. m e n de finnes i utkant-Norge. 

Torstein Dahle pekte også på fak
torer som begrenser vår handlefri
het utenfor EF/EØS. Hver dag 
handles det valuta for 1000 milliar
der kroner på det internasjonale 
finansmarked, og finansmarkedet er 
fullt i stand til å skape depresjoner. 
Gjennom tilslutningen til ECUen og 
frislippet av kapitaleksport /import 
har Norge knyttet seg fast til dette 
finansmarkedet, og gjort den øko
nomiske handlefriheten svært mye 
mindre.Gjeninnføring av restiksjo
ner på kapitalbevegelse vil kunne 
føre til kapitalflukt, valutaspekula
sjon og krise. 

Vi kan mobilisere mange i kam
pen mot kapitalens angrep på folks 
levevilkår, og i denne forsvarskam
pen må diskusjonene om et alterna
tivt samfunn føres ut. I svaret på 
hvordan folk skal kunne gripe mak
ten må vi vise ydmykhet i forhold 
til andres meninger og erfaringer, 
og evne å sette det i nordisk, euro
peisk og globalt perspektiv. 

Det bllr Ikke noe 
teselskap 

Åsne Berre Persen tok innled
ningsvis fatt i bredden i nei-beve
gelsen. Nettopp dette er bevegel
sens styrke, men ja-sida vil benytte 
det til å fokusere på at nei-sida ikke 
er enige om alternativene til EF
medlemskapet. Men nei-sida er eni
ge om å ville beholde den politiske 
handlefriheten som EF-medlemska
pet vil frata landet, og det ligger i 

· bånn for hele nei- bevegelsen. 
Natur og ungdom ser seg selv 

som en premissleverandør både i 
EF-kampen og i diskusjonen om en 
alternativ politikk for Norge utafor 

EF. Og hovedpremisset er et bære
kraftig samfunn som møter vår tids 
grunnleggende -behov uten å øde
legge framtidas muligheter til å gjø
re det samme. Et bærekraftig sam
funn må basere seg i lokale forhold, 
og på kunnskapen i lokalsamfunne
ne, kunnskaper som forsvinner i 
dagens utarming av lokalsamfunne
ne. 

For Natur og ungom gjør premis
sene om en bærekraftig utvikling 
det umulig å si ja til EF og EØS. 
Natur og ungdom vil derfor også 
arbeide aktivt for at EØS-avtalen 
skal sies opp, men reserverer seg 
klart mot en strategi som sier at det 
viktigste nå er å få et nei til EØS
flertall på Stortinget emer neste 
valg. Dette er en strategi for neder
lag, det er gjennom aktiv mobilise
ring av folkelig motstand EØS og 
EF kan slåes tilbake. 

Folkestyre 
og selvstendighet 

Når Nei til EF skal lage strategi, 
må den fungere for folk som skal 
samordne seg, ikke bli samordnet. 
Kristen Nygård understreket på 
denne måten at Nei til EF må bygge 
på folks aktive medvirkning og ikke 
på at beslutninger som de skal rette 
seg etter fattes over hodene på dem. 
Han framholdt også at EF-motstan
den grunnleggende sett baserte seg 
på en felles oppfatning av virkelig
heten, de idealene vi har og de 
målene vi setter oss, og at alt dette 
er truet av EF-systemet. 

Nei til EF er i dag Norges største 
politiske organisasjon.For mange 
folk rundt omkring i landet er lojåli
teten til Nei til EF større enn til par
tiene, og en kan lett komme i den 
situasjonen at Nei til EF begynner å 
lage politiske programmer og utvik
les til et politisk parti. Men hvis det 
skjer, må en annen organisasjon 
overta de oppgavene Nei til EF har i 
dag! 

Men Nei til EF har ikke noen 
målsetting om å bli et politisk parti. 
Nei til EF er en tverrpolitisk front 
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der utgangspunktet er folkestyre og 
selvstendighet og motstanden både 
retter seg mot EF-medlemskapet og 
tilpassing til EF-systemet som 
undergraver dette utgangspunktet. 
Men konkret politisk programme
ring utover dette tilhører de politis
ke partiene, enten det er 
Senterpartie t eller RV. 

Nei til EF valgte å kje mpe mot 
EØS-avtalen. Da Stortinget vedtok 
den. var flertallet i folket mot avta
len, og stortingsvedtaket medfører 
ikke at Nei til EF skifter syn på inn
holdet i avtalen. Det betyr ikke at 
Nei til EF ikke skal ha plass til EF
motstandere som har vært for EØS. 
Vi ser det dessuten som sannsynlig 
at mange av dem vil snu når vi 
begynner å se virkningene av EØS
avtalen. Og nei til EF vil og må 
kjempe mot virkningene av avtalen, 
fordi den langt på vei er et økono
misk EF-medlemskap, med overfø
ring av betydelig nasjonal selvsten
dighet til EF-byrokratiet i Brussel. 

En statskuppllknende 
handllng 

Erling Folkvord mener det er sak
lig grunn for å si at stortingsvedta
ket om EØS-avtalen var en stats
kuppliknende handling fra stor
tingsflertalets side. Spesielt gjorde 
AP EF- saken til et ikke-tema ved 
valget im 1989, og APs ledelse 
framholt konsekvent under valg
kampen at vårt forhold til EF ikke 
skulle endres i inneværende stor
tingsperiode. I tillegg har motstan
den mot avtalen i folket økt, slik at 
det da Stortinget behandlet avtalen 
var et flertall i folket mot. Alle krav 
om folkeavstemning har vært blankt 
avvist av AP-H, og det er mange , 
blant andre dr. philos Egil Brekke, 
som mener at vedtaket er grunn
lovsstridig. 

Men EØS-motstanderne kan ikke 
være bare fornøyd med sin innsats i 
EØS-kampen fram til vedtaket. 
Dels tillot vi EF- tilhengerne å 
dominere debatten i sommermåne
dene med 50, I% spørsmålet, og 

kampen manglet kraftfulle aksjoner. 
Men tross svakhetene, motstands
fronten klarte å snu folkemeninga i 
innspurten, og det var viktig. 

Hver måned som går gjør det van
skeligere å melde Norge ut av EØS. 
Vår målsetting må både være å hin
dre unions-medlemskapet og å bry
te m ed E ØS-vedtaket fTa \ 6 . 01'\o-

ber. EØS fung erer som et skrAplan 
som ender i ei rottefelle. 

Folkvord mener at Nei-frontens 
oppgave er klar: Sikre at Norge 
opprettholdes som sjølstendig 
nasjon. Men fronten kan ikkeha et 
felles innenriksprogram utover å 
stadfeste alles rett til å være med å 
bestemme. 

Nei til EFs landsmøte er den mest 
representative folkeforsamlinga i 
landet. Organisasjonens program og 
ledelsens holdning vil være avgjø
rende for kampen framover. Etter 
Folkvords mening må det stilles to 
likestilte paroler: Nei til union, og 
Utmelding av EØS. Nei til EF bør 
gjenreise kravet om folkeavstem
ning om EØS-avtalen og reise sam
ordna grunnplansaksjoner mot uni
onsmedlemsfapet, EØS-avtalen og 
EØS- avtalens konkrete virkninger 
etterhvert som de viser seg. 

Man Hestforslaget 
ble diskutert 

Lørdagens gruppediskusjoner tok 
for seg Terje Kolbotns forslag til 
EF-manifest, uten at det kom kon
krete endringsforslag. Mye av den 
kritikken som kom fram pekte på at 
manifestforslaget kan gi illusjoner 
om hva som er mulig å gennomføre 
innafor rammene av et kapitalistisk 
Norge utafor EF/EØS. Allikevel 
mente de aller fleste at forslaget har 
så !TIYe for seg, at det i grundig 
bearbeida form kan bli et . viktig 
politisk grunnlag for RV til å gå ut 
med og søke støtte for blant Nei
folket. 
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RV·LANDSMØTET 

- Rød Valgallianse er 
alt til venstre for SV 
- Jeg er ønsker meg et 
større og breiere RV. Et 
RV som favner alle til 

venstre for SV, sier Anne 

Steinsland, sekretær i 

Østfold RV. 

Av Erik Ness 

en store kampsaken i 
høst var da fylkestinget i 
september vedtok å leg

ge ned akuttavdelirigene ved sjuke
husene · i Askim, Sarpsborg og 
Halden. RV var på vippen og inn
gikk et valgteknisk samarbeid med 
DNA og SV etter forrige valg. Vi 
sikra dermed DNA ordføreren og 
SV varaordføreren. DNAs svik før
te til et ramaskrik og folkemøter. På 
folkemøtet i Askim var det over 
1000 som møtte opp. Det var en flau 
opplevelse å høre fylkesordføreren 
tale. Jon Michelet fikk stor applaus. 

- Jon Michelet representerer RV i 
fylkestinget. Tar fylkestingjobbinga 
mye tid? 

- Ja, det tekniske samarbeidet ga 
oss representanter i helse-og sosial
utvalget og kulturutvalget. Vi er få 
folk som jobber mye. 

Østfold 
- Er RV godt organisert i Østfold? 
- Vi har RV-grupper i Askim, 

Hvaler, Sarpsborg og Moss som 

Anne Steinsland, sekretær i Østfold RV, og faglig aktivist. (Foto: Erik Ness) 

fungerer når det skjer noe. I Moss 
jobbes det veldig bra med åpne 
møter og studiesirkel. Det arbeides 
med å opprette grupper i Halden og 
Fredrikstad. 

- Hva er det viktigste for RVs fyl
kesstyre nå? 

- Vi har jobba mest med stortings
valget i 1993. Det er satt ned en 
nominasjonskomite og en program-

komite. Vi kommer til å få en arbei
der- og kvinnevinkling på valgkam
pen og spesielt ta opp samferdsel, 
arbeidsløshet og sjukehussakene 
fylket. 

Landsmøtet 
- Du er en av initiativtakerne til 

det faglige oppropet i RV foran 
landsmøtet. Hva ønsker du skal 

Diskuter politikk! 
- Her i Alta er vi jævla 
parlamentariske, sier 

Øystein Røssland, en av 
de to bystyrerepresentan- . 

tene og leder i Alta RV. 
Årsak: Ved siste valg 

dobla de stemmene, og 

ble med i to hovedutvalg. 

Av Erik Ness 

i skal gjøre en best mulig 
jobb. Det var det vi stilte til 

valg på. 7-8 aktivister som jobber 
mye foran alle møtene. Vi blir kon
takta av folk og tar dette alvorlig. 

- Du sier «jævla parlamentaris
ke». Skulle det vært annerledes? 

- Døgnet har 24 timer. De bruker 
vi til ikke å bli løftepolitikere, men 
viser at vi stoler på folk. 

I tillegg selger vi Klassekampen 
og er med i Nei Til EF. De to 
hovedutvalgene vi er med i, helse 
og sosial og undervisning, er jævla 
arbeidsomme. 

- Er det mange RVere i Alta? 
- I flere år har vi regna med at vi 

har 35 medlemmer. Nå jobber vi for 
å få 25-30 som har betalt konting
enten innen 30.november. 

I 

Øystein Røssland. (Foto: Klassekampen) 

- Har du noen tanker om landsmø
tet? 

- Landsmøtet må diskutere poli
tikk, revolusjonær politikk. Jeg vil 
at RV skal bli en revolusjonær alli
anse der alt fra AKPere, ISere, 
AMGere, trotskister og andre revo-

lusjonære kan være med. RV må bli 
en samlende organisasjon. 

SpllHelse betyr 
svekkelse 

. - Jeg synes Dag Solstad var god 
da han sa at «jeg går ut fra at jeg er 

OPPRØR 

komme ut av landsmøtet? Veslemøy Fjerdingstad, Kongsberg 
- Vi må klare å markere oss som 

noe nytt som representerer hele ven
stresida, alle opprørsbevegelsene. 
Et bredt parti. Et arbeiderparti. RV 
må bli et alternativ uten at RV blir 
sosialdemokratisk. Vi må ikke tro at 
det holder bare å fikse på kapitalis
men. Hensikten med det faglige 
oppropet er å fange opp frustrasjo
nen i fagbevegelsen. RV må brukes 
sånn at frustrerte fagorganiserte gjør 
fagbevegelsen mer slagkraftig. 

- Når vi snakker med fagorgani
serte, tar vi utgangspunkt i det dags
aktuelle og så flytter vi grenser etter 
hvert. Sosialisme og revolusjon blir 
da aktuelle problemstillinger. 

- Hva må RV gjøre for å få til at 
RV skal bli et alternativ for fagor
ganiserte? 

Brev fra 
Kongsberg 
Veslemøy Fjerdingstad er 
bystyrerepresentant i 

Kongsberg i RVs første 

periode. Opprør har bedt 

Veslemøy skrive et brev om 

hva hun ønsker at RV bør 
være. 

iden før valget i 1991 har vi 
hatt en RV-organisering på 

Kongsberg. Tidligere var det slik at 
Fagorganiserte vi hadde en RV-organisering som 

- Grunnplanet, vanlige folk, må få fungerte bare rundt hvert valg. Etter 
tiltro til RV - og RV må stole på at vi har fått en bystyrerepresentant, 
grunnplanet. Sjukehusaksjonene i et medlem i kontrollutvalget, teknisk 
Østfold er et eksempel. RV var fol- utvalg og hovedutvalget for kultur, 
kets talspersoner - til tross for at vi har det blitt et behov med en perma
bare har en representant i fylkes- nent organisering. Siden det med 
tinget. organisering på mange måter har 

- Kommentar til AKP-RV-debat- vært aktuelt bare i forbindelse med 
ten? valg, betydde det at de fleste på RV-

- Den har vært negativ og frustre- lista ikkevar RV-medlemmer. Vi har 
rende. Vi må få til at AKPere som er laga en organisasjon, men de fleste 
med i RV og andre RVere kan jobbe aktive er ennii ikke medlemmer av 
konstruktivt sammen . Det 'er viktig RV. 
å erkjenne at alle deler fins og finne Hva er så grunnen til at de ikke har 
kompromisser. blitt medlemmer av RV sjøl om de 

har stått på lista og er aktive i det 
praktiske arbeidet? Flere har gitt 
uttrykk for at de er skeptiske til å 
være med i et parti. De syns det er 
viktig å ha en RV-representant i 

med i AKP». Jeg går også ut fra det. 
Håper vi slipper debatter om hvem 
som har vært med eller ikke vært 
med i AKP. Vi skal diskutere poli
tikk for å styrke oss. Splittelse betyr 
svekkelse og at vi lar en sjanse gå 
fra oss. 

- Hva mener du skal diskuteres på 
landsmøtet? 

- Vi har alltid vært best når vi rei-
ser debatt og spørsmål med per
spektiv. Vi var de første med same
politisk program. Hadde klare og 
spissformulerte internasjonale ana
lyser. Vår politikk for hva som skjer 
og kampen om offentlig sektor 
peker framover. De siste åra har RV 
blitt vagere. Derfor trenger vi over
ordna politiske debatter. 

Samekampen 
- En diskusjon om samiske spørs

mål må komme nå og på landsmø
tet .. Omstillinga i det samiske sam
funnet er større enn generelt i 
Norge. Dette er en bevisst politikk . 
for å skvise folk ut av reindrifta. 
Naturødeleggelsene på vidda bru
kes som påskudd for å legge ned 
reindrifta. Det er de minste enhete-
ne som er mest pressa, og lokkes 
med førtidspensjonering fra 55-års
alderen. RV må bli en spydspiss på 
samenes side, sier Øystein • 
Røssland. 

bystyret, mener at det er viktig å ha 
ei gruppe rundt representanten, 
ønsker å være aktive, men ønsker 
altså ikke foreløpig å være medlem 
av et parti. Om de skal melde seg 
inn, er avhengig av hvordan RV 
utvikler seg. Blir det en for struktu
rert partidannelse, trur jeg det blir 
enda vanskeligere å få dem som 
medlemmer. Jeg ønsker meg en fri
het lokalt til hva slags organisering 
en får. Alle de aktive i RV-gruppa på 
Kongsberg er viktige i det videre 
arbeidet. 

Jeg ønsker ikke å skyve noen av 
dem ut fordi de ikke ønsker å delta i 
en for stram partiorganisasjon. Sjøl 
har jeg ingen problemer med å være 
medlem av både en og to partiorga
nisasjoner. 

Vi har laga en organisering som 
går direkte i forhold til de verv vi har 
fått. Dette betyr at vi har ei bystyre
gruppe med folk som ønsker å jobbe 
i sammen med bystyrerepresentante
ne (meg) med varamedlemmer. I til
legg har vi teknisk gruppe og kultur
gruppe. Bystyregruppa virker som 
koordinator for de andre gruppene. 
Vi har foreløpig ikke hatt kapasitet 
til å jobbe innenfor flere felt enn det
te. 

Det er det jeg foreløpig ønsker å ta 
opp i forhold til mine ønsker/behov 
for hvordan RV bør være. 

Hilsen Veslemøy 
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POLITIKK 

Norge utenfor EF? 
Det er nå starta en diskusjon om «Norge etter Nei til EF». Saken skal opp på RVs 

landsmøte. Dette er etter min mening en viktig diskusjon. I RV-sammenheng disku

teres det om det skal lages et manifest for å lansere RV sitt syn på den nye situasjo

nen. Dersom dette skal gjøres, kreves det etter min mening først en diskusjon om 
hva dette manifestet skal brukes til. 

Av Peder Martin Lysestøl 

in kommentar under er 
skrevet etter at jeg les
te Terje Kolbottens 

forslag. (Et forslag som ellers har 
mange interessante politiske saker) 

1. Hvorfor skal vi lage et mani
fest? 

Kampen mot EF dreier seg om å 
hindre at Norge blir medlem av en 
økonomisk og politisk union som 
styrker ,borgerskapets muligheter til 
å føre en hardere utbyttingspolitikk 
og som binder Norge enda sterkere 
til EF-imperialismen. Kampen drei
er seg ikke om skifting av sam
funnssystem. 

Norge vil fortsatt vre et kapitalis
tisk land. Forholdet til EF vil være 
regulert av frihandelsavtalen. Den 
norske regjeringa vil være utgått av 
et borgerlig Storting og deres opp
gave blir å sikre borgerskapets 
interesser under noe vanskeligere 
betingelser, sett fra kapitalens side. 

Det særegne ved en situasjonen er 
at de folkelige kreftene har markert 
at de ikke ønsker Norge inn i EF. 
Men, det er ingen enighet om å føre 
en kvalitativt annen økonomisk 
olitikk.: Nor1te vil fortsatt være et 

land dominert av monopolborger
skapets interesser. Situasjonen i 
Norge vil vre sterkt påvirket av den 
krisearta utviklingen av internasjo
nal kapitalisme. Norge vil være pre
get av lav økonomisk vekst og 
økende sosiale problemer. 

Etter min mening må et manifest 
ta utgangspunkt i dette faktumet. 
Det må ikke skapes illusjoner om at 
Norge utafor EF vil være halveis på 
veien til sosialismen. 

Terje Kollbotn sitt forslag er 
uklart her når det skriver:« ... sam
stundes vil Raud Valallianse arbeide 
for å vinne oppslutning om ein 
alternativ politisk kurs i Norge stikk 
motsatt EF-tilpasninga». Slik dette 
kan tolkes betyr det at Norge etter at 
folket har sagt nei til EF kan ta kon
troll med produksjonsmidlene og 
starte utviklingen av et sosialistisk 
Norge. 

Her er det behov for å avklare hva 
dette skal være et manifest for: Er 
det 

a. et manifest som skal stille de 
sakene på dagsorden som RV mener 
er viktigst etter et nei? D.v.s de 
sakene RV vil mobilisere folkelig 
press bak for å tvinge regjeringa til 
å gå fra en ekstrem markedsliberal 
kurs. 

Eller er det 
b. et forslag til hva ei revolusjonr 

regjering skal gjøre. 
Jeg tror det farligste et manifest

kan gjøre er å blande a. og b. Når 
det gjelder b. tror jeg at RVs prin
sipprogram er det lengste vi kan 
komme i å stake ut retningen etter 
en sosialistisk revolusjon. Et slikt 
program vil forhåpentligvis vedtas 
på RVs Landsmøte. 

~r 8 •desember 1992• 

Dersom manifestet skal være av 
type a, må det for det første ha en 
analyse av den norske situasjonen 
etter EF-nei. Deretter må det marke
re RVs standpunkt til de viktigste 
kampsakene vi da står overfor. 

2. Et forslag til manifest som er 
en blanding av a og b kan fort opp
fattes som et program for en alter
nativ kapitalistisk politikk.Er det 
en oppgave for · RV å legge fram et 
alternativ for kapitalistisk anarki og 
utbytting? Ønsker RV å lansere et 
»3.alternativ» til de to hovedret
ningene for borgerlig politikk: 

1. Den Ny-klassiske som hyller et 
friest mulig marked og 

2. Keynesk politikk som aksepte
rer at staten går inn med visse regu
leringer og aktivitet som kriseregu
lator. 

Borgerskapet i alle land fører i dag 
ny-klassisk politikk i ulike varian
ter. Dette er et resultat av to forhold: 
For det første den stadig djupere 
krisa kapitalismen har gått inn i de 
siste 20 åra. Keynesk politikk tjener 
ikke lenger borgerskapets interes
ser. For de store monopolene er ver
densmarkedet og ikke hjemmemar
kedet, det viktigste. Keynesk poli
tikk kan føre til høyere lønnsnivå og 
svekket konkurranseevne for 
eksportindustrien. Derfor må den 
vike for en politikk som direkte tje
ner de store monopolenes imperia
listiske planer. For det andre: arbei
derklassen er for svak til å tvinge 
borgerskapet til å føre keynesk poli
tikk. Det var lett å tvinge igjennom 
keynesk politikk i vekstperioden 
etter den 2.verdenskrigen. Noe helt 
annet er det i dag når veksten i BNP 
er på 1/4-del av veksten den gang
en. 

Erik Solheim og Rune Gerhardsen 
si linje for den økonomiske politik
ken ser ut til å være sterkt preget av 
Keynes. Det betyr at de vil fortsette 
kapitalistisk utbyttingspolitikk med 
en viss statlig styring. RV-ere i fyl
kesting, kommunestyrer og fagfore
ninger, må støtte enkeltforslag som 
fører til økt kontroll av kapitalen og 
økte overføringer eller økt offentlig 
forbruk, men dette kan ikke vre RV 
sin plattform Et annet spørsmål 
er:vil Gerhardsen/Solheim · greie
eller våge- å føre en slik politikk 
mot monopolborgerskapets interes
ser? Jeg har liten tro på det. Mest 
sannsynlig vil det bli mye retorikk 
og lite virkelig forandring. 

Et RV-manifest som prøver å lan
sere en slags »revolusjonær kapita
listisk politikk» blir ikke annet enn 
et forsøk på å konkurrere med 
Solheims og Gerhardsens løftepoli
tikk. Jeg mener dette i så fall ikke 
vil vre annet enn borgerlig opportu
nisme. I stedet må vi gjøre det helt 
klart at framtidas kapitalisme, også 
utafor EF, vil bli et tøft samfunn 
med hard utbytting og sosial krise. 

Det finnes ingen myk kapitalisme 
RV kan slåss for. 

3.H va kan stå i manifestet? 
I. Ideen om å »invitere til ein open 

debatt» .. er god. Dette kan være et 
punkt A. Debatten må ta utgangs
punkt i ei analyse av den økonomis
ke situasjonen etter nei og ei analy
se av klassekreftene. 

Borgerskapet vil sikre sine klas
seinteresser i den nye situasjonen. 
Det kan bety: kapitalflukt, trussler 
om nedlegginger, intensivering av 
fusjoner og monopolisering, harde
re lønnspolitikk, krav om ekstra 
»friheter» pga av vanskelighetene 
de er kommet i utafor EF(lavere 
skatt og avgifter, ikke-innblanding i 
kredittpolitikken .... ) 

På bakgrunn av ei slik analyse må 
vi avklare: Hva blir de viktige 
kampsakene folk må samles om? 

2. RV må markere sine standpunkt 
til det vi oppfatter som de viktigste 
sakene. Så lenge borgerskapet sitter 
med statsmakta må de fleste krave
ne ha en defensiv karakter, dvs sam
le krefter mot økt utbytting og rase
ring av kollektive goder. Følgende 
viktige spørsmål må stilles skarpt 
etter nei: 

-kapitalflukt. RV må kreve at 
Kredittloven anvendes for å hindre 
kapitalflukt. 

-konsesjonslovene. Disse må 
anvendes aktivt for å styre etable
ringer og hindre utenlandsk kon
troll. (30.9% av aksjene i børsnoter
te norske selskaper eies i dag av 
utlendinger) 

-nasjonal kontroll med valutta
politikken-bryte ECU- samarbei
det. 

-mot privatisering av Statoil og 
Hydro. 

-forsvare rettigheter lønnsmot
takere har sikret seg som arbeids-

miljøloven, streikerett, .... 
-opprettholde et progresivt skat

tesystem 
-opprettholde overføringer til 

jordbruket. 
-mot privatisering av helse-og 

utdanningssystemet. 
Kravene som er nevnt over har en 

defensiv karakter. Hvilke offensive 
krav kan stilles? Her mener jeg 
manifestet må gjøre det helt klart at 
i den fasen av kapitalismen vi er 
inne i betinger virkelige offensive 
krav at folket har makta. Manifestet 
bør kanskje ha et avsnitt av typen: 
Dette er tiltak ei sosialistisk regje
ring ville sette ut i livet.( men lite 
tyder på at vi vil ha ei slik regjering 
etter EF-nei!) Likevel kan det være 
mulig med offensiver på noen 
områder også med et borgerlig 
Storting. Det vil være områder hvor 
det alt nå er sterke bevegelser i fol
ket. Som eks. kan nevnes: 

-6-timersdag med full lønns
komp .. (kamp mot arbeidsløsheten) 

Peder 
Martin 
Lysetstøl 
er sosial
økonom 
(Foto: 
Ola 
Sæther) 

-Økt satsing på kollektivtransport 
(miljø) 

-økt satsing på eldreomsorg 
-sterkere tiltak for gjeldssanering 

gjennom Husbanken 

(Dette bare for å antyde retningen. 
Men-det m~ \kke b\e smøT°bTci,d\\su.. 

av ønskekrav!) 
Oppsummert 
I . Vårt manifest må skille seg 

klart fra SV /Gerhardsens rosema
ling av mulighetene under kapita-
lismen. · 

2. Vår oppgave er tvert imot å for
berede folk på vanskelighetene i 
den nye situasjonen - og mulighete
ne, selv om de er sterk~ begrensa av 
kapitalismen i krise. 

3. Vi må reise noen sentrale 
kampsaker som vi mener må settes 
på dagsorden i den nye situasjonen. 

4. Vi kan også stille opp en liste 
over saker av typen: De viktigste 
oppgavene ei norsk sosialistisk 
regjering måtte gå igang med. 

Du kan få kjøpt innledningene fra konferansen 

«Norge utenfor EF og EØS 
- ,r,uligheter og begrensninger.» 
For 150 kroner får du innledningene til: Torstein 
Dahle (RV), Åsne Berre Persen (Natur og 
Ungdom), Erling Folkvord (RV), .Terje Kollbotn 
(RV), Gunnar Bramnes (prof. i sos.øk), Grete Bull 
(RV), Einar Vetvik (dosent sosialhøyskolen), 
Elisabeth Eide (RV), Arnljot Ask (RV og AKP), Siri 
Jensen (RV og AKP), Olav Boye (SV), Olav 
Randen (RV), Solveig Aamdahl (RV og AKP), Dag 
Seierstad (SV), Aksel Nærstad (RV), Gry 
Brennesland (Natur og Ungdom), Arnt Otto 
Arntsen (RV), Tim Robbinson (AMOR), Anatha 
Krishnan (Antirasistisl< senter), Jon Michelet (RV), 
Magnhild Folkvord (RV), Eva Much Madsen (kvin
neforsker), Carl Erik Schultz (RV). 
Innledningene vil bli samlet i enkel innbindning, 
og være klar før jul. 

OPPRØR 

Bestilling 
Jeg bestiller .......... stk. eksemplarer av boka med 
innledningene fra konferansen «Norge utenfor EF 
og EØS- muligheter og begrensninger» til kr 150 
pr stk. 
Bøkene vil bli sendt når betalingen er sendt til RV, 
Gøteborggt 8, 0566 Oslo, postgironummer 0805 
2251916. Merk tallongen «EF- innledninger.» 

Navn: ................................................................ . 

Adresse: ................................. : .......................... . 

Postnummer: ............... Poststed: ......................... . 

Sendes til RV, Gøteborggt 8, 0566 Oslo. 
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ORGANISASJONEN 

Landsmøteforberedelser er 
organisasionsbyggende 
Landsmøter og valg er alltid gode anledninger for d bygge organisasjon. Det ser vi ,:-esultatene av med nye 

grupper og medlemmer. Mange steder i landet med «løse» RVere pdgdr i disse dager arbeidet med d lage og 
formalisere grupper. 

Av Berit Jagmann 

Andre benytter anledningen til å 
verve ekstra medlemmer med flere 
delegater til landsmøtet som gulrot. 

I sommer og høst har følgende 
grupper blitt danna; 
Akershus: Rælingen, Ås 
Aust Agder: Arendal (restifta) 
Finnmark: Kautokeino 
Hedmark: Sør Odal (restifta), 
Ringsaker med HamarNang, Nord 
Østerdal, Elverum 
Møre og Romsdal: Kristiansund 

Flott Moss 
og Borre 

RV.gruppene i Borre og Moss 
og omegn har gått sammen om å 
lage et seminar under tittelen 

«Når kommunekassa er «tom» 
- et seminar om RV-politikk og 
kampformer i ei krisetid.» 

Seminaret avholdes i det 
Opprør går i trykken, . så vi kan 
ikke bringe referat fra det, men 
ønsker å framheve det som et 
utmerka initiativ og et eksempel 
til etterfølgelse. Seminaret tar 
opp spørsmål som er aktuelle for 
alle RV-gruppene, og det er et 
godt eksempel på samarbeid på 
tvers av fylkesgrenser. Slike 
konferanser og samarbeid grup
per imellom bør det bli mere av. 
Takk til Moss og Horten. Hvor 
blir neste slik konferanse? 

Nordland: Vestvågøy, Leirfjord, 
Sortland 
Nord Trøndelag: Verdal 
Rogaland: Karmøy/Haugesund 
Sogn og Fjordane: Vågsøy, 
Balestrand, Førde, Naustdal 
Troms:Lyngen 

Når dette skrives er det fremdeles 
et par grupper som er under dan
ning som ikke er tatt med på denne 
oversikten. Totalt ser det ut til at vi 
kommer opp i ca. · 80 grupper. Vi 
stilt liste i 110 kommuner og i løpet 
av 93 må målsettinga være å ha fas-

te grupper i alle disse kommunene. 
Hvor mange medlemmer vi har nå 
vet vi ikke sikkert før vi får inn alle 
rapportene i desember, men vi får 
håpe at tallet på medlemmene er 
like stigende som antall grupper er i 
øyeblikket. Men en ting er sikkert 
vi har mye å gå på i forhold til hvor 
mange som sto på listene og for 
ikke å snakke om hvor mange som 
stemte RV. Sjøl om fristen for med
lemsverving og nye grupper i for
hold til landsmøtet går ut 30. 
november er det ingen grunn til å 

stoppe arbeidet med organisasjons
bygging. Landsmøteforbredelser og 
diskusjoner er en god anledning for 
å dra igang politisk arbeid over hele 
landet. Når landsmøtet er over 
begynner så smått valgkampen og 
arbeidet rundt den. Skal vi nå vårt 
mål om å få en representant på 
Stortinget er vi avhengig av et 
aktivt og slagkraftig RV i hele lan
det. 

Hva skier i gruppene? 
Høsten er alltid en travel politisk 

tid. Med EØS-avstemninga i 
Stortinget midt i oktober og RV
landsmøte i januar, er det ikke blitt 
mindre hektisk for gruppene og RV
aktivister. 

EF.kampen er fortsatt den viktig
ste politiske oppgaven for hele RV. 
Stortingets vedtak om EØS-avtalen 
var et viktig nederlag. Det har også 
ført til at de ulike linjene i kampen 
mot EF nfi trer tydligere fram. 
Diskusjon av linjene i kampen blir 
derfor viktig i tida framover ved 
siden av aktiv deltakelse i Nei til 
EF. 

Forslaget til «Manifest om Norge 
utenfor EF og EØS» som sto i 
Opprør nr 6, og som skal behandles 
på RVs landsmøte, har skapt mye 
debatt. Hvilke muligheter er det for 
å slåss for reformer i dag? Sprer 
manifestet illusjoner? Hvordan få 

fram både hva som er viktigst i for
svarskampen i dag og hva vi slåss 
for på lang sikt? Det er noen av de 
sakene som mange opptatt av i dis
kusjonene. 

Kommunebudsjettene ferdigbe
handles i desember. Innsparinger og 
nedskjæringer er gjennomgående 
for de aller fleste budsjettene. Hvor 
er det mulig å reise kamp mot bud
sjettene? Hvilke saker skal RV kjø
re frapt? Hvordan argumenterer vi 
for at vi ikke godtar rammene? Det 
er saker som nå diskuteres i de fles
te RV-gruppene. 

Stortingsvalget er diskutert i en 
god del grupper, og flere har planer 
om å gjøre det i den nærmeste tida. 
Landsmøtet skal vedta RVs linje, og 
det vedtaket bør bygge på at de fles
te medlemmene har diskutert det. 

Landsmøteforberedelser vil pre
ge hele Rv fram til slutten av januar. 

Som et bilag til dette nummeret føl
ger alle forslaga og landsstyrets inn
stilling. I flere nummer av Opprør 
har allerede diskusjonene gått om 
hvordan RV skal utvikles framover. 
Den føres videre i dette nummeret 
både gjennom forslaga til landsmø- · 
tet, debattinnlegg og faglig opprop. 
Et stort problem i landsmøteforbe
redelsene er at det er mange .saker 
og spørsmål som kan og bør disku-

. teres. Mange grupper avholder flere 
møter som tar opp landsmøtesaker 
og nøyer seg ikke med det ene som 
er obforatorisk. 

Lokale kampsaker har alltid vært 
en av RVs styrker. Vi veit at mange 
grupper står oppe i viktige slike 
kamper, men har liten oversikt over 
det. Opprør skal prøve å dekke 
mere av det etterhvert. 

A.N. 

Gi dem et sjokk ! Ny kurs for 
Kvinner 
utafor EF? 

500 000 til RVs valgkamp. 
Vi ber deg tegne deg for faste 
månedlige beløp til RV-fondet. 
Støtten går til valgkampen i fylket 

du bor. 
I Oslo blir det en storstillt kampan
je for å få Erling Folkvord inn på 
tinget. Spesiell innsats vil bli gjort 
her. Dersom du ønsket at din støt
te skal gå spesiellt til denne kam
panjen kan du krysse av for det. 
Du kan støtte RV 
automatisk ! 
Autogiro eller Direktetrekk er en 
betalingsform som gjør det 
enklere for deg å betale et måned

lig bidrag til RVs valgfond. 
Ordningen er geburfri og du kan 
enten benytte din postgiro eller 
bankkonto. Send bare inn 
Fullmakten under. 

□ Ja, jeg sender Fullmakten til RV, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo. 
□ Ja, send ferdigutfylte postgiroblanketter til: 

Navn ....................................... ... · ................................. . 
Adresse ........................................................................ . 
Postnr./Sted ............................. ... ...... ................ ...... . 

□ Støtten går til fylket jeg bor i. 
□ Støtten går til kampanjen Erling Folkvord inn på tinget. 

FULLMAKT 
Avtale-ID 
Postgiro 0825 0402601 
Bankgiro 1607 8772046 

RVS VALGKAMPFOND '93 
Jeg gir fullmakt til å belaste min 
konto for mitt faste bidrag til RV
fondet. 

Belast min bankkontonr./postgironr. : 

□□□□□□□□□□□ 

Alle forslaga om manifest for 
Norge utafor EF/EØS har mang-
la analyser fra kvinners ståsted. 
Det rimer ikke med den store 
motstanden blant kvinner i 
Norden, og den entydige hold
ninga i fagforbund som organi
serer kvinner i offentlig sektor. 
Jeg er redd kvinnene blir skvisa 

Om Opprør 
Vedtak fra Ls-111øte 
21.-22. nove111ber 

1. Valg av ny fast redaktør til 
Opprør foretas på første LS
møtet etter LM. 
2. Landsstyret beklager den 
måten redaktørspørsmålet i 
Opprør har blitt behandla på, 
både i forrige landsstyremøte og 
i AU. Dette har ført til at både 
Erik Ness og Pål Ravnsborg
Gjertsen og andre har blitt utsatt 
for personlige belastninger som 
er helt urimelige ut fra at hele 
redaksjonen har gjort et godt 
arbeid i redaksjonen. 

Landsstyret oppfordrer hele 
redaksjonen til å bli med på det 
videre arbeidet med Opprør 
fram til videre utvikling av 
Opprør skal behandles i neste 
landsstyre. 
(Begge vedtak var enstemmige.) 

Arbeidsutvalget fattet på sitt 
møte den 3. november vedtak om 
at Aksel Nærstad skal være 
ansvarlig redaktør for Opprør. 
Landsstyret har gjennom sitt 
vedtak slått fast at denne ord
ningen fortsetter fram til første 
LS-møte etter LM. 

Forslag til 
kandidater til 
landsstyret 
Det har foreløpig kommet inn f.1 

forslag ti\ med\einmer av landss y-
ret, og nominasjonskomiteen 
ønsker flere forslag. 

Nominasjonskomiteen skal ha 
møte den 12. desember, og alle for
slag som skal vurderes av komiteen, 
må være den i hende før det. Send 
forslagene til: Grete Bull, Erling 
Skjalgssonsgt. lA, 0267 Oslo. 

Følgende opplysninger må fylles 
ut:: 

Navn 
Adresse 
Tlf 
Mann/kvinne 
Yrke 
Nåværende stilling 

Påminning 
om 
landsmøte• 
frister 
* Rapport om medlemstall 

Det er antall betalende medlem-
mer 30. november som avgjør hvor 
mange delegater hver gruppe får. 
Alle gruppene har fått tilsendt sje
ma som skal fylles ut. Det skal være 
sendt til RV-kontoret innen 10. 
desember for at gruppene skal få 
rett til å sende landsmøtedelegat. 
* Valg av delegater 

Valg av delegater skal skje på et 
eget medlemsmøte som også 
behandler andre landsmøtesaker. 
RV-kontoret må ha beskjed om navn 

Skulle du heller ønske å benytte 
faste innbetalingsblanketter til 
postgiro, kan vi sende desse til 
deg. Kryss bare av, og gi din 
adrei,se. 

Sted/Dato Underskrift fra kontoeier 

i EF kampen, og i den revolusjo
nære bevegelsen dersom vi ikke 
gjør noen krafttak for å rette opp 
dette både organisatorisk og i de , 
politiske dokumentene. RV kre- · 
ver derfor egen kvinneorganise
ring i fronten mot EF. Det får 
også betydning for vår linje 
overfor tradisjonelle kvinneor
ganisasjoner, som ikke har sam
me syn på familie og samfunn 
som oss. Se ellers forslaget fra 
Grete Bull i landsmøtebilaget 
under program for «Norge uten
for EF og EØS. 

, og adresse på delegatene seinest 
JO. januarfor at delegatene skal bli 
godkjent. G.B. 
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RV·VALGKAMP 

Kollektivt, slik 
damer tenker 

- Jeg er livredd for å miste erfaringa til de «gamle» damene, sier Kari 
Hansen i dette intervjuet. (Foto: Klassekampen) 

Hansen er leder for Sør

Trøndelag RV, og dessu

ten ansvarlig for å bygge 

ut kvinnearbeid og kvin

neutvalg i RV. Hun er fri
sør og faglærer, og pend

ler for tida til Oslo i hel

gene for videreutdanning. 

Opprør kapra henne på 

vei til skolebenken. 

Av Birger Thum-Paulsen 

un har mye på hjertet og 
det er nesten unødvendig 
å stille spørsmål. - Jeg 

har jo tenkt litt siden vi snakka 
sammen på telefonen, sier Kari, og 
jeg stiller meg i utgangspunktet 
spørsmålet - hvor er damene fra 
barrikadene på 70-tallet, hv~ ~-n~er 
de og hva vil de? Hvorfor er det 

ikke masse damer som banker på til 
posisjoner eller til plass på valglis
ta? Det store flertallet er opprørt, og 
kaster seg ut i mange saker, men 
ikke i partisammenheng. De søker 
heller syforeninga enn partiet, for å 
si det sånn. 

En viktig faktor tror jeg er parti-

kampene og hvordan de er blitt ført. 
De angår ikke damer, og de blir 
ikke skikkelig aktive så lenge dette 
pågår. Vi må stokke korta nå, få 
ting klarert og komme oss opp av 
den politiske grautmyra. 

Partikampen må bli rydda opp i 
for å få damer på banen. Mange blir 
først og fremst fordi det er en sosial 
base, men orker ikke partikonflikte
ne. Jeg tror vi må bak det der, bli 
ærligere, ha skravlemøter og få 
tinga opp, tenke nytt. Det er jo 
enorm interesse når jeg ringer rundt 
for å få med jenter, men de sier: Vi 
vil finne ut hva vi skal gjøre sjøl. 
Kom ikke og fortell oss hva vi skal 
tenke. 

- I forrige nummer snakka Erling 
Folkvord om kvinneperspektiv i 
valgkampen og viktigheten av å 
bygge kvinnedominerte kollektiv. 
Hva tenker du om det? 

- Jeg tror vi må spørre hva kvin
nekollektiv er i praksis. Vi må ikke 
bli små øyer. Det å tenke kollektivt, 
slik damer gjør, må prege hele orga
nisasjonen. Organisasjonsbygginga 
til RV må ta seg tid til å finne nye 
organisasjonsformer og ha tålmo
dighet, is i magan, rett og slett. Vi 
prøver i Sær-Trøndelag å bruke tid 
nå. 

- Vi har brukt ' et halvt år på å 
undersøke hva folk vil. Vi spør hva 
de vil bidra med, hva de tenker, hva 
de vil og vi forsøker å unngå og for
telle dem hva. Jeg ser det sånn at 
det dreier seg om å invitere folk til 
RV-dugnad. Sånn sett er jeg ikke så 
opptatt av etablere et formelt kvin
neutvalg for RV. Det er viktigere å 

få damene inn og diskutere med 
dem. Vi må finne ut mer av hva 
kvinnekollektiv i praksis betyr og 
hva det er. Men ellers så er jeg så 
absolutt enig med Erling at dette 
må tas på alvor for å unngå oppløs
ning. 

- Men problemet ligger i organi
sasjonen, fortsetter Kari. Jeg har 
sittet åtte år i bystyret, og erfaringa 
er at mange damer kasta seg utpå, 
men så ga de seg. Dette arbeidet har 
eksistert i form av små grupper uten 
noen organisasjon i bånn. Det store 
spørsmålet i det daglige blir å få til 
et revolusjonært parti hvor det par
lamentariske arbeidet er integrert. 
Det tror jeg vil være viktig for 
damer. Hittil har det vært prega av 
ensomme helter. Det er menns stil 
og det har pressa ut kvinnene. Vi 
må ikke se på det parlamentariske 
arbeidet som en filial med få helter. 

- Og når det gjelder kollektiv 
arbeidsstil, så vil jeg si at det er 
mye å hente fra de gode sidene ved 
AKP. Og vi bør ta alle de som har et 
bankende hjerte for forandring av 
samfunnet på alvor og spørre hva 
de vil. Det verste vi kan gjøre nå er 
å moralisere og anklage folk for at 
de ikke gjør noe. Det er store og 
spennende utfordringer nå, men vi 
må få klarhet, vi må ut å spørre. 

- Hvis vi forsøker å kople kjønns
motsetningene på det faglige områ
det inn i RV og mlgkamp, hm sier 
du da? 

- Det synes jeg er nokså greit. Jeg 
er iallfall lei av at arbeiderklassen 
er kjeledress og hjelm. Flertallet i 
arbeiderklassen er faktisk damer. 

Hva vil Oslo AKP giøre i valgkampen? 
Resten av landet får ha oss unn

skyldt, og må gjerne gjøre 
pdstanden til skamme, men siden 

Oslo antakelig er det området 

hvor et RV-mandat er mulig, så 

har vi snakka med Per Gunnar 
Gabrielsen fra Oslo AKP om 

hvordan de ser for seg innsatsen 
i valgkampen. 

Av Birger Thum-Paulsen 

vordan ser du på mulighetene til å få 
valgkampen til virkelig åjf.ytie seg? 

forsåvidt Senterpartiet blir stående som de 
store EF-motstanderne, og at SV oppfattes 
som venstre-alternativet. Det kan skygge for 
RV og Erling. 

Om vi klarer å mobilisere nok stemmer 
eller ikke står og faller på om RV, og herunder 
AKP, klarer å aktivisere la oss si rundt 600 
valgaktivister. Med aktivister tenker jeg ikke 
bare på medlemmer, men også folk som er 
tent på ideen om RV på Tinget. En tenning 
som slår ut i argumentasjonen overfor andre, 
som gjenspeiler hvorfor de sjøl vil stemme 
RV. En slik skare aktivister får vi ikke til uten 
stor entusiasme for å få det første Stortings
mandatet for RV. Entusiasme og systematisk 
jobbing. 

- Hvordan skal entusiasmen skapes? 
- Sett fra partiet sin side, og ut fra diskusjo-

Erling - og dermed få arbeidsfolks fornuft 
representert på Stortinget. Fra vår side er det 
et viktig grunnlag for å få opp entusiasmen. 

- Vil du med dette si at AKP egentlig er med 
for å mele sin egen kake? 

· - Nei, slett ikke. Det å få en RVer på Tinget 
er målet, men hvis AKP skulle knekke nak
ken på valgkampen, har vi helt barnet ut med 
badevannet. 

- Du var inne på spørsmålet om EF og SVs 
rolle. Kan du utdype det litt, eventuelt proble
met med taktisk stemmegiving i et EF-valg? 

Gjennomsnittsvelgeren i Trøndelag, 
for eksempel, er kvinne, ca. tredve 
og jobber i offentlig sektor. Når det 
gjelder offentlig sektor kan vi for
øvrig få et perspektiv på det ved å 
sammenligne Norge med EF- områ
det. Her er 33% sysselsatt i offent
lig sektor, mens det i EF er 17%. 
Sjøl om vi ikke har tallmessig over
sikt enda, så er det store, nye ned
skjæringer på gang. På 70-tallet 
rykka kvinner for alvor inn i 
arbeidslivet. Nå skal arbeiderklas
sens kvinner i offentlig sektor ut. Et 
litt spesielt eksempel på det som 
skjer: De grønne i Trondheim fore
slår 10% lønnskutt over hele fjela i 
kommunen, og de kan faktisk opp
nå flertall for det. Det er jo noe som 
Høyre liker. 

- RV oppfordrer folk til å slåss 
sjøl, men vi må også kartlegge hva 
som skjer, finne hvor hovedvekta 
må ligge og vinkle det kvinnepoli
tisk. 

Vi damer som ville ut i arbeidsli
vet er nærmest stempla som sam
funnets fiender nå. Vi skal studere 
boka til Marilyn French - Krigen 
Mot Kvinnene - har vi tenkt, og se 
hva den sier om angrepet mot 
damene. Det er akkurat som vi må 
samle oss i bflnn igjen. l den kam
pen er jeg livredd for å miste erfa
ringene til de «gamle» damene. 

Kari Hansen avslutter med et 
spørsmål til seg sjøl og andre: - Jeg 
har leda en del Bøllekurs, sier hun, 
og jeg blir varm om hjertet av alle 
de flotte damene jeg har truffet der. 
Men hvorfor treffe dem bare på 
Bøllekurs? · 

- I utgangspunktet vil jeg si at det er åpen
bart at den politiske linja og praksisen som 
RV-gruppa i Oslo bystyre har stått for har 
utbredt støtte blant mange, ikke minst på 
mange arbeidsplasser. Jeg mener det er et 
godt politisk grunnlag for å få inn Erling. Det 
blir viktig å føre en valgkamp på revolusjo
nært grunnlag og på grunnlag av praksisen i 
bystyret. Samtidig må vi ikke undervurdere 
EF spørsmålet og mulighetene for at SV, og 

ner hos oss, så må vi innrette oss på en valg
kamp som gjør at partiet ikke blir utmatta. Vi 
må satse på å bli i stand til å vokse i kjølvan
net av valgkampen. Riktignok må vi slippe 
mye annet, eller det meste for å konsentrere 
oss om en lang sluttspurt, men vi må ha flere 
ting i huet. Strategisk er et aktivt revolusjo
nært parti viktigere enn et parlamentarisk 
mandat akkurat her og nå. Samtidig vil en 
godt gjennomført valgkamp være god for par
tiet. Samtidig som det også er viktig å få inn 

- Jeg tror vi kan si det sånn at Erling 
Folkvord er garantert EF-motstander - og 
EØS-motstander. Og så blir det et poeng at vi 
får ei gruppe på Tinget som i praksis har vist 
at den slåss mot den politikken som betyr 
nedskjæringer, gjeldskrise og sosial nød. I 
bystyret har dette vært en kamp MOT byrådet 
til den »radikale» Rune Gerhardsen og SV. Vi 
vil opplagt treffe folk som vil tvile på om de 
skal stemme SV eller RV. Da har de iallfall 
ingenting å tape på stemme RV, men også 
mmange «gratis-poenger». Jeg tror mange vil 
kunne stemme RV ut fra stor tillit til Erling 
Folkvord, som har unngått fella å bli som en 
av de andre i bystyret. Han vil være som «en 
av oss» også på Stortinget. Det tror jeg er et 
vesentlig poeng, sier Per Gunnar Gabrielsen. 

- Vi må klare å mobilisere omkring seks hun
dre aktivister for valgkampen, hevder Per 
Gunnar Gabielsen (Foto: Klassekampen) 
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Nasionalromantisk 
manifest? 
Av Jan Hårstad 

Terje Kollbotn er en aktivist og agitator jeg 
har den ~Iler største respekt for. Hans forslag 
til manifest til RV uttrykker imidlertid en glø
dende nasjonalreformisme som etter mitt 
skjønn tipper over i utopisk nasjonalroman
tikk. 

Marxisters oppgave er å framføre sannheter 
hvor bitende og ubehagelige de enn er. Et par
ti som gjennom år slåss for de politiske sann
heters utbredelse, vil vinne tilhengere. Et par
ti som lager urealistiske forestillinger, mister 
tilhengere. 

Metodisk tar m_arxismen i analyse utgangs
punkt i forandringene i verdensøkonomien. 
Den politiske økonomien er selve ryggraden i 
arbeidet med et program. 

Og for ikke å kaste bort unødig spalteplass 
til diplomatiske høfligheter: jeg tror ikke 
mange innen RV riktig skjønner hvordan ver
densøkonomien idag fungerer etter den elek
troniske datarevolusjonen. Med andre ord: 
de lever i forestillinger som var relevante før 
børskrakket i 1987. 

87-krakket begynte med at tomteprisene i 
Tokyo rystet børsen der og tre sekunder etter
på smalt det på Wall Street, så kraftig at hele 
systemet skalv i krampe. De undersøkelses
komiteer som ble nedsatt konkluderte med at 
det i elektronikkens epoke ikke eksisterer 
noe annet enn ett internasjonalt penge- og 
finansmarked, ett verdensmarked. 

Ekspertene er usikre på om det er 1000 mil
liarder eller 1100 milliarder dollar som hver 
dagfyker rundt jordkloden elektronisk styrt 
av computerspekulanter på jakt etter profitt. 
Oslo børs befinner seg også innen dette 
elektroniske verdenssystemet. Og et tall til 
for å klargjøre hvordan verdensøkonomien 
idag fungerer:bare 1/10 av denne kapitalen 
er penger som beskjeftiger seg med «rlig» 
gammeldags handel av varer! 

Det er ikke slik som mange innen RV synes 
å tro at det er politikerne som styrer verdens
økonomien, men det er den hvileløse spekula
sjonskapitalen på 900 milliarder dollar som 
styrer politikerne! Situasjonen er nøyaktig 
beskrevet i Marx' Manifest fra 1848 hvor det 
står: «De borgerlige produksjons- og trafikk
forhold, de borgerlige eiendomsforhold, det 
moderne borgerlige samfunn som hadde tryl
let fram så veldige produksjons-og samferd
selsmidler, ligner Trollmannen som ikke 
lenger kan styre de underjordiske makter 
han har tryllet fram.» 

All revolusjonr arbeiderpolitikk som idag i 
hovedsak baserer seg på et nasjonalt per
spektiv, befinner seg i den før-elektroniske 
tidsalder. Verdens politikere vet ikke sine 
arme råd hvordan de skal få kontroll på de 
«underjordiske makter», de millioner compu
terhaier som dominerer den imperialistiske 
verdensøkonomien. 

Allerede i 1848 trakk Marx i Manifestet den 
konklusjon at »Forente aksjoner, iallfall 
innenfor de sjviliserte land, er en av de før
ste forutsetninger for dets befrielse.» Etter 
den fransk-tyske massakren av 
Pariserkommunen i 1871, trakk han denne 
konklusjonen: «Klasseherredømmet er ikke 
lenger i stand til å skjule seg bak en nasjonal 
uniform; de nasjonale regjeringer er ett 
ovenfor proletariatet. .... De europeiske 
regjeringer viser foran Paris klasseherredøm
mets internasjonale karakter.... kapitalens 
verdensborgerlige (weltburgerliche) sam
mensvergelse.» 

Det var ikke - som så mange anti-leninister i 
AKP/RV synes å tro - Lenin som fant opp 
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ideen om internasjonal arbeiderorganisering, 
men Engels og Marx som stiftet den 
Internasjonale Arbeidersammen-slutning i 
1864. 

Ett program som ikke forbinder de nasjona
le kampsakene med et internasjonalt perspek
tiv basert på proletær internasjonalisme, dvs 
aktivt samarbeide med revolusjonære 
organisasjoner i Norden og Europa, befin
ner seg i en verden av nasjonalromantiske 
forestillinger som ikke lenger har noen poli
tisk relevans. Spørsmålet om et fritt og selv
stendig Norge kan bare løses i forbindelse 
med opprettelsen av arbeiderstater i hele 
Europa. 

Rvr-oaøroa••· 
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Om demokrati 
og damer som blir 
nikkedokker 
Av Kristin M. Johansen 

Jeg leste med stor forbauselse Berit 
Jagmanns kritikk av opposisjonens arbeid 
med et landsomfattende opprop om RV 
(Opprør 7/92).Denne type politisk arbeid fra 
AKPere i RV kuliminerte med en Kafka-lig
nende debatt om «fraksjonisme» på Oslo RVs 
årsmøte i januar i år, og jeg trodde, ærlig talt, 
at det årsmøtet satte sluttstreken for sånne 
prosesser. 

Berit åpner innlegget med følgende: «Skal 
et parti fungere demokratisk er vi avhengige 
av at visse organisasjonsmessige veier følges 
og at forslag fremmes åpent.» Dette er jeg 
helt enig med henne i, og jeg mener at oppo
sisjonen har fulgt de demokratiske spillere
glene i RV. Derfor blir hennes kraftige kritikk 
og mistenkel iggjøring av opposisjonen ufor
ståelig for meg. 

Berit kritiserer oss for måten vi har behand
la oppropet på. Hun mener det skulle vært 
sendt ut gjennom AU til behandling i hele 
organisasjonen, og antyder at målet vårt er å 
«styrke fløytendensene i RV» og å skaffe vår 
egen fløy større makt og innflytelse. 

Hva er de faktiske forholda? 
Oppropet er politisk i hovedsak likt vedta

ket fra_årsmøtet i Sør-Trøndelag RV i mars i 
år, og Sør-Trøndelag RV gjorde det allerede 
da klart for RV-ledelsen at de ville sloss for 
oppslutning om dette vedtaket i hele partiet. 
På en opposisjonskonferanse i sommer ble 
det bestemt at dette vedtaket skulle legges til 
grunn for et landsomfattende opprop. RV
ledelsen var kjent med dette møtet og hva 
som skulle diskuteres. Møtet nedsatte en 
gruppe som skulle jobbe videre med Sør
Trøndelag-vedtaket og såmle underskrifter 
representativt for landet. Når dette var klart 
skulle oppropet sendes RV-ledelsen, Opprør 
og Klassekampen i god tid før landsmøtet. 
Oppropet er ikke et forslag som skal behand
les. Det er et innspill i debatten om RVs fram
tid, som jeg antar blir en viktig diskusjon på 
landsmøtet. 

En detalj: RV-ledelsen ved Aksel Nærstad 
fikk oppropet samtidig som KK, noen dager 
før Opprør, og hadde det dermed lenge før det 
blei omtalt i _KK og offentliggjort i Opprør. 

Denne framgangsmåten mener altså Berit er 
<<konspiratorisk». Skjønn det den som kan. 
Det eneste poenget hun sitter igjen med, er at 
oppropet ikke blei sendt ledelsen før vi 
begynte å samle et begrensa antall underskrif
ter. Det er mulig at det var uklokt å ikke gjøre 
det, men å karakterisere det som «udemokra
tisk fraksjonisme» slik Berit gjør, blir som å 
skyte mus med kanon. Hvis dette oppropet 
derimot hadde blitt lagt fram på selve lands
møtet, med 300 underskrifter, da ville Berits 
karakteristikker vært på sin plass. Da ville jeg 

personlig kalt det et politisk kuppforsøk. 
Berit skriver: «Mer overraskende er det at 

de (gutta) har fått med seg oppegående jen
ter.»Her blir damene framstilt som puddinger 
uten hjerne, de har blitt manipulert med 
(egentlig er de jo oppegående og mot den 
slags). Berit benytter seg av en god, gammal 
hersketeknikk. Hvordan unngå å ta jenters 
politiske standpunkter på alvor? Jo, i kvinne
solidaritetens navn blir jentene unntatt for 
kritikk, for de veit ikke helt hva de gjør! Og 
hvordan unngå å vise at mange damer har 
vært drivkrafta i opposisjonen? Jo, latterlig
gjør og ufarliggjør jentene som politiske 
mennesker og gjør dem til vedheng. 

Berit er indignert over guttas maktspill og 
regler, men jeg har sjelden opplevd makan til 
bruk av herskerteknikker, hverken fra manns
sjåvinister eller damer jeg er politisk uenig 
med. 

(Innlegget er forkortet.) 

Svar til Kristin 
Johansen 
Av Berit Jagmann 

Det kan virke som Kristin synes at angrep er 
det beste forsvar. Jeg har alt for mye annet å 
gjøre til at jeg kan bruke tid på å fotfølge 
noen som helst etter organisatoriske avvik. 
Men det betyr ikke at det ikke er noen spille
regler som er viktige for alle å følge. 

RV er i en situasjon hvor muligheten for at 
vi kan sprekke absolutt er tilstede 

Mistenksomheten rundt forskjellige grup
peringer er stor. Derfor er det spesielt viktig 
at vi legger stor vekt på åpenhet og ryddige 
forhold i organisasjonen. Jeg tok med vilje 
ikke opp innholdet i oppropet, som det for 
øvrig er ganske stor enighet om, men måten 
det var jobbet fram på. Nå er det heldigvis 
sånn at flere i den såkalt «opposisjonen» har 
uttrykt enighet om at det var uheldig at det 
skjedde på den måten det gjorde, og mange 
har uttrykket forbauselse over' at det ikke var 
sendt inn til RV sentralt. 

For ordens skyld, RV-ledelsen (minus den 
delen som hadde skrevet under) ble kjent med 
oppropet fordi vi fikk det tilsendt av en av de 
«heldige» som fikk det fra «opposisjonen». 
Derfor fikk vi det før Klassekampen og 
Opprør. Tilsendt fra «opposisjonen» kom det 
seinere. 

Det Kristin ikke-kan gi meg noe fornuftig 
svar på er hvorfor oppropet ble hemmelig
holdt og ble sendt rundt i RVs organisasjon 
for å samle underskrifter blant utvalgte i 1-2 
måneder uten at vi fikk vite noe om det. Sånt 
skaper faktisk mistenksomhet og irritasjon. 
Så vidt jeg kan se kan det bare være to forkla
ringer på hvorfor det ble gjort på den måten. 
A) Rot og/eller sløvsinn eller B) Bevist tilba
keholding. 

Oppropet er på de aller fleste punkter helt 
greit. Kanskje noen som fryktet at hele RV
ledelsen ville skrive under slik at det ikke 
lenger blir noe opposisjonsopprop. 

Jeg forstår ikke hvorfor en prøver å snevre 
inn antall underskrivere og de som skal få lov 
til å uttale seg om det. Oppropet for øvrig er 
nå fremmet som forslag til LM og mister vel 
gjennom det noe av sin verdi som opprop 
betraktet. 

Kjære Kristin, du skriver at jeg framstiller 
damer som «puddinger uten hjerne>>. 

. Hvordan klarer du å utlede det? Jeg har heller 
ikke sagt at de blir manipulert med. Men jeg 
må få lov til å bli overrasket over at de er med 
på den måten å kjøre fram saker på som har 
blitt gjort her. Grunnen til at jeg blir overras
ket er at damer stort sett er mye mer kritiske 
enn menn til hemmeligholdelse og utesteg
ning. Hvis noen har brukt hersketeknikker her 
så er det jo nettopp «opposisjonen». 

Jeg ønsker meg damene mye mer på banen i 
en organisatorisk debatt. Fordi jeg tror at hvis 
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damene fikk legge premissene ville vi faktisk 
bli kvitt en del av guttas dårlige organisa
sjonskultur. Jeg ønsker meg derfor en kon
struktiv debatt om hva slags organisasjons
kultur RV skal ha og hvordan vi kan utvikle 
den. Kanskje kan 1i overlate karakteristikke
ne til gutta? 

RV trenger et prin-
• sipp-program 

Av Peder Martin Lysestøl 
(for rep.skapet i RV-Sør Trøndelag) 

RVs representantskap i Sør Trøndelag 
mener at Rød Valgallianse trenger et eget 
Prinsipprogram. Innvendingene mot dette er 
at RV alt har et program, vedtatt på landsmø
tet i 1991, og at det derfor er feilaktig å nytt 
den knappe tida vi har på landsmøtet til et 
slikt arbeid. 

Vår argumentasjon bygger på 3 forhold: 
A) Dette landsmøtet må markedsføre RV 

som et sjølstendig parti. Et PP er en viktig del 
av en slik markering. 

B) Det eksisterende programmet til RV er 
ikke et PP, selv om de 3 første kapitlene har 
tatt standpunkt til viktige prinsipielle saker. 

C) Noen viktige saker av prinsipiell karak
ter mangler i de 3 første kapitlene i RVs pro
gram. 

Her vil vi kort utdype de 3 forholda. 
A. Viktigheten av et sjølstendig PP 
Dette er RVs første landsmøte som sjølsten

dig parti. Så lenge RV var en valgallianse av 
AKP og uavhengige sosialister, var det til
strekkelig for RV å ha standpunkt til politiske 
saker. Ideologien og den politiske strategten 
var bestemt av AKP sitt prinsipprogram. Som 
kjent har AKP, som revo\usjonaart parti, a\\

tid lagt vekt på et grundig · prinsipprogram. 
Det eksisterende programmet er på 19 sider. 
Dersom RV ikke kan stå fram med et sjøl
stendig PP, kan det lett oppfattes som om RV 
fortsatt bygger sin politikk på AKPs prinsipi
elle standpunkt. _ 

I tillegg til at det er viktig for å markere 
sjølstendighet i forhold til AKP, er det også 
viktig i forhold til den kompliserte ideologis
ke situasjonen sosialismen står i. RV må mar
kere at partiet vil ha et program som gir rom 
for ulike revolusjonaare retninger. Samtidig 
må programmet så klart som mulig avgrense 
seg fra en sosialdemokratisk og en stalinistisk 
retning. 

B: RVs eksisterende program er ikke et 
PP 

RVs program skiller ikke mellom en PP-del 
og en Arbeids programdel. Mange saker i RVs 
program er tidsbestemte og ikke av prinsipiell 
karakter. Et PP er grunnmuren politikken 
bygger på. I valg kan nok folk støtte oss ut fra 
arbeidsprogramsaker, men skal du bli med
lem i et parti, må de se hva partiet står for 
prinsipielt. Det er dette vi må uttrykke kort
fattet i et eget PP. 

I tillegg kan det innvendes at de 3 første 
kapitlene i det eksisterende programmet ikke 
er disponert som et PP. Det er uklart i struktu
ren og blander ofte sammen arbeidsprogram
saker med prinsipielle saker. 

C Noen viktige saker som mangler i 
dagens program 

Det nåværende programmet har mange bra 
standpunkter og analyser, men det mangler 
noen viktige saker. 

Bl.a. mangler en markering av hvor RV står 
i forhold til marxismen. Borgerskapet sier 
marxismen er død. I SV er restene av marxis
tiske analyser på vei ut. RV må klart slå fast 
at vi bygger på marxismen slik den ble utvik
let av Marx i kapitalismens og videreutviklet 
av marxister de siste l 00 årene. Virkeligheten 
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har aldri bekreftet Marx sine grunnleggende 
analyser så klart som i dag. 

Vi bygger på Marx sin analyse av kapitalis
men som økonomisk system som utbytter 
mennesker og driver rovdrift på naturen. Vi 
bygger på hans analyser av klasser og klasse
kamp og hans analyser av forholdet mellom 
basis og overbygning, mellom økonomi, ide
ologien og politikken. 

Også noen andre saker som bør inn i pro
grammet: 

- Synet på den såkalte sosialismen i Sovjet 
og sammenbruddet i Øst)Europa. 

- Synet på Kina og andre land i den 3. ver
den som kaller seg sosialistiske. (Det siste er 
muligens for komplisert til at vi får det inn i 
programmet denne gangen) 

- Synet på EF og europeisk imperialisme og 
krig-fred. 

Nettopp fordi programmet ikke er skrevet 
med sikte på å være et PP, kan det også være 
andre saker som mangler. 

Vi håper disse argumentene er tilstrekkelig 
til å sikre at det blir satt av tid på landsmøtet 
til en tilfredstillende behandling av et PP. 

Dårlig forslag til 
program 
Av Aksel Nærstad 

Jeg mener forslaget til nytt pnns1pp-pro
gram fra Peder M. Lysestøl, Stein Tore 
Johansen, Solveig Mikkelsen og Per Overrein 
er ubrukelig. Det bryter på helt sentrale punk
ter med RVs politikk, det har en rekke uklar
heter og svakheter, og bare noen små forbe
dringer i forhold til det gjeldende program
met. Jeg mener de prinsippielle delene av det 
gjeldende programmet (de tre første kapitle
ne) er langt bedre, og at det utmerka godt kan 
gjelde to år til. 

Når RV skal vedta et prinsipprogram, må 
det v~re grundige og demokratiske diskusjo
ner i hele organisasjonen. Det blir det ikke før 
landsmøtet nå. Jeg er derfor i mot noe vedtak 
på landsmøtet i januar. 

Nedenfor følger hovedkritikken min av for
slaget fra de fire 
* Det har ei gal økologisk linje. 
- Miljøproblemene og økologikrisa får for 

liten plass i beskrivelsen av kapitalismen (pkt 
1). 

- I beskrivelsen av sosialismen (pkt 3 og 6) 
sies det bare at produksjonen må ha som sik
temål å dekke menneskenes viktigste behov 
uten at det sies noe om forholdet til natur og 
miljø. Det sies ikke noe om hva slags sosialis
me vi vil ha eller hva sosialsimen vil bety i 
forholdet til naturen. 

* Det har ei gal kvinnepolitisk linje. 
- Kvinneundertrykking er ikke engang nevnt 

under hva kapitalismen betyr (pkt 1 ). 
- Under beskrivelsen av Norge som et klas

sesamfunn (pkt 2) er bare kvinneundertryk
kinga nevnt i forbindelse med nedskjærings
politikken og velferdsgoder. Viktige sider ved 
kvinneundertrykkinga tas ikke med. 

- Forslaget undervurderer hva som er nød
vendig for kvinnefrigjøring under sosialismen 
(pkt 3). Det sies bare at «økonomien må også 
avskaffe alle forhold som opprettholder urett
ferdig kjønnsmessig arbeidsdeling og kvin-

Nesfe.nummet ·er p~jgttrykkt[Sf;bruør 
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neundertrykking.» og «I et slikt høyt utviklet 
samfunn vil klasser være avskaffet og de 
kvinneundertrykkende mekanismene i økono
mien fjernet.» Det sies ikke noe om den ideo
logiske og fysiske undertrykkinga, og ikke ett 
ord om kvinnefrigjøring. 

- Under strategi for et sosialistisk Norge 
(pkt 6) står det bare om at «RV vil bygge 
videre på den kvinnepolitiske offensiven som 
kvinnebevegelsen og venstresida har oppnådd 
de siste årene, og vil gjøre alt for å forsvare de 
fremskrittene som er oppnådd.» Jeg synes det 
er lite strategi, sier ikke noe om hva slags mål 
vi har og innholdet i det vi slåss for. 
Kvinnefrigjøring er ikke engang nevnt. 

* Det har et galt syn på hva som er revo
lusjon. 

Under strategi for sosialismen (pkt 6) står 
det at dagens kapitalistiske økonomi erstattes 
med en økonomi basert på folks behov. «En 
slik gjennomgripende forandring av økono
mien er en revolusjon, men vi ser dette som 
en prosess som vil ta generasjoner, og vi må 
vente mange tilbakeslag.» Jeg mener at en 
sosialistisk revolusjon er at arbeiderklassen 
og folket tar den politiske og økonomiske 
makta fra borgerskapet, og er uenig i at den 
vil ta generasjoner. Forslaget er i beste fall 
uklart på hva som er revolusjon. I værste fall 
er det ei rein reformistisk og økonomistisk 
linje. 

* Det undervurderer klassekampen 
under sosialismen. 

Det sier at «Ved å frata borgerskapet mulig
heten til å drive kapitalistisk utbytting, vil 
klassene gradvis avskaffes.» Det undervurde
rer mulighetene for at et nytt borgerskap kan 
oppstå slik det har skjedd i de tidligere sosia
listiske landa. 

* Det har ei gal vurdering av tidligere 
sosialistiske land. 

Det står at de tidligere sosialistiske statene 
aldri ble noe alternativ til kapitalismen (pkt 
4). Jeg mener både Sovjet og Kina var alter
nativer til kapitalismen og ga et håp for milli
oner av undertrykte verden over. Sammenlikn 
f.eks. Kina med India. At sosialismen gikk 
under og hadde mange feil er en annen sak. 
Det sies det jo noe om. 
* Det har en gal beskrivelse av DNA. 
Det sies ikke at DNA-ledelsen tilhører bor

gerskapet, går i spissen for kapitalens offen
siv og er borgerskapets beste politiske red
skap. Det sies bare at de er på full fart vekk 
fra en politikk med kompromiss med kapita
len og bygging av velferdsstaten (pkt 5). 

* Det har en mangelfull beskrivelse av 
SV. 

Forslaget tar bare opp de negative sidene 
ved SV. Det sier ikke noe om hvorfor så 
mange slutter opp om SV, og at vi står på 
samme standpunkter i en rekke enkeltsaker. 
Den ensidige vurderinga sperrer for å forstå 
SVs oppslutning og for å vinne over folk til 
oss. 
* Det undervurderer rasismen. 
Rasismen er ikke nevnt andre steder enn 

som en del av det siste underpunktet under 
strategi for sosialismen. Det betyr å undervur
dere hvor viktig rasismen er, hvordan den er 
knytta sammen med imperialismen, og nød
vendigheten av å ha ei anti-rasistisk linje og 
ei linje for et flerkulturelt Norge. 
* Noen andre saker. 
Det er flere mindre saker som jeg også synes 

er for dårlig eller bør diskuteres. 
- I pkt 6 i) blir ungdomen redusert til en res

surs «vi» ikke har råd til åla bli ødelagt! 
- Beskrivelsen av organiseringa av partiet 

(pkt 7) skiller det ikke fra andre partier bort
sett fra at det slår fast at flere grupperinger 
deltar. 

- I pkt 2 skrives det om «en kort velferdspe
riode etter krigen» og om «velferdsstaten». Er 
det riktig å bruke disse betegnelsene eller bør 
vi snakke om 'velferdsgoder'? 

- Når norsk sjølråderett, EF og NATO tas 
opp, bør også EØS og Vestunionen tas med 
(pkt 6 f). 

Konklusjonen min er at det ville vært et 
stort politisk feilskritt av RV å vedta dette 
programforslaget. 

Fo.-,.oldef AKP
:aød Valgøllionse 

Bygg på Rvs 
egen styrke 
Av Siri Jensen 

I debatten om RVs utvikling er både 
AKPere og tidligere AKPere og AMGere for 
opptatt av forholdet til AKP (enten kjærlighet 
eller etslags kjærlighets-hat?) og at RV skal 
eller ikke skal erstatte AKP. På et vis står 
AKP i sine «glansdager», eventuelt minus feil 
og deler av tradisjonen, som mal. Dette steng
er for tenkninga, og er et lite fruktbart 
utgangspunkt for å utvikle en organisasjon 
som har eksistert i 20 år. RV starter ikke nå, 
det har en egen identitet og folkelig basis. RV 
er sjølstendig og må utvikle seg videre på 
eget grunnlag. 

Jeg ønsker meg en debatt om hvordan RV 
kan bygge på sine egne styrker. Jeg tror det 
kan få fram ·mange ideer og erfaringer fra RVs 
praksis og gjøre det lettere for mange uav
hengige og delta i debatten på egne premisser. 
Jeg tror det o~så kan gi et mer realistisk for
hold til framgang enn bare å diskutere hvor
dan et nytt parti bør se ut i framtida. 

Her følger noen punkter til vedtak om RVs 
utvikling framover. De er på ingen måte ferdi
ge, jeg har sjøl begrensa erfaring i RV, men de 
angir en retning jeg tror er viktig. 

* RV har gjennom arbeid lokalt, knytta 
arbeid i kommunestyrer og fylkesting sam
men med lokal folkelig kamp, og slik vunnet 
brei tillit hos vanlige folk. · RV har mye erfa
ring med å bli synlig. Disse erfaringene er det 
viktig å oppsummere og diskutere for å bygge 
videre på i RV. Noen problemstillinger: 

Hvordan kan de beste erfaringene brukes til 
å bygge opp et arbeid i forhold til Stortinget 
som forener det parlamentariske og det uten
omparlamentariske arbeidet? f.eks. i EF-kam
pen, i kampen mot endringer i arbeidsmiljølo
ven og andre deler av arbeidsfolks rettigheter, 
med kvinnepolitiske initiativer. 

Hva slags program er viktig for å unngå å 
bli spist av systemet samtidig som RV blir 
talskvinner for vanlige folks krav og fornuft? 
Tenk om RV kunne lage et program med kon
kret systemkritikk basert på erfaringene sine 
med makta istedenfor dårlige kopier av prin-

sipp-program fra AKP eller AMG. 
Hva slags støtte og organisering er nødven

dig for å unngå at representantene drukner, og 
isteden kan spille en rolle i forhold til masse
kampen? 
* RV er en lokalbasert organisasjon med 

stor lokal sjølstendighet og lite sentralt appa
rat og byråkrati. Dette har vært en viktig for
utsetning for å kunne prioritere utfra lokale 
forhold og gro røtter. Dette skiller RV fra 
AKP og dets partitradisjon og er en viktig 
styrke i forhold til RVs syn på sosialismen. 
Spennende å bygge videre på, betyr at det 
fortsatt må være rom for stor lokal sjølsten
dighet i organisering og prioritering. Hvordan 
ta vare på denne maktfordelinga videre? 
* Det har vært mulig å regne seg som RVer 

på et enkelt grunnlag. Her ligger RVs mulig
heter til å organisere breiere enn f.eks. AKP, 
og må tas vare på i organiseringa. Å støtte RV 
er å bryte med det etablerte partibildet, da 
skal det være lett å bli medlem. Så må tilbud 
om aktivitet og skolering komme etterpå. 
Hvorfor overta AKPs «studiesirkel-først 
mur» mot verving- som først o~ fremst steng
er arb~idsfolk og kvinner ute? A holde en stor 
del av aktiviteten åpen er også en måte å gjøre 
det lett å bli med. 
* RV har ikke vært et fasttømret parti. Det 

har vært rom for laus organisering, grupper 
som oppstår ved valg eller når folk har over
skudd, rom for folk som er mot politiske par
tier, men for politisk bevegelse på revolusjo
nært grunnlag. Et slikt syn finnes i viktige 
deler av kvinnebevegelsen og blant mye ung
dom. Dette må RV ta vare på selvom det skal 
være parti, ellers undergraver RV sine egne 
muligheter. 

* RV har vært orientert mot ekstern politikk. 
Nå presses det på for mer tradisjonelle pro
gramdiskusjoner og intern kamp. Alle grup
peringer bør vise respekt for den eksterne ori
enteringa. 

* RVs medlemmer deltar p~ ulike felter i 
klassekampen. Dette er en styrke for RV og 
gjør det mulig å spille en rolle som forum for 
en åpen diskusjon om revolusjonær/sosialis
tisk strategi, ikke bare mellom marxister, men 
alle som vil sette samfunnet på hue. 

Det er også viktig med nettverk mellom folk 
som jobber på samme felt. Disse må ledes og 
drives på en måte som gir alle mulighet til å 
delta, bevisst på tvers av grupperinger i RV, 
for å skape felles plattform gjennom praksis. 
Kontakten bør være innretta på eksterne initi
ativer og på samspill parla/utenomparla. 
Kvinnenettverk og faglig nettverk bør priori
teres for å gi klasse og kvinnesaker større 

• plass i politikken både lokalt og sentralt. I før
ste omgang står kampen om hvilke saker som 
skal prege valgprofilen. 

Oppgu~fra 
opiumsbula 
Av Siri Solbakken, 
forbanna og indignert 

Av forskjellige grunner har jeg ikke fått lest 
Røde Fane nr. 1/92 før nå. Hovedtema for 
heftet er «RV i 90-åra», og tre fløyer innafor 
RV er intervjua om hvordan de ser på saka. 
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I tillegg er Kjell Skjærvø intervjuet. Han har 
mange meninger om AKP, og en av dem skal 
jeg trekke fram her. Jeg siterer: «Mange av de 
folka som er igjen er personlige venner som 
jeg har stor respekt for, men partiet som parti 
er nokså deprimerende. AKP er idag prega av 
virkelighetsfjærnhet og ligner mest på ei opi
umsbule». 

Jeg vil avholde meg fra å kommentere dens
lags måter å karakterisere sine motstandere 
på. For det er motstandere vi er - ikke sant, 
Billy? 

Videre. Jeg har latt meg fortelle at Øivind 
Sletvold har sagt at «vi» (han og hans likesin
nede, formoder jeg?) skal «ta» alle Oslos 
delegater på nominasjonsmøtet foran lands
møtet i RV. Hvis det er sant som det sies, kan 
jeg se en fordel med deg, Øivind, og det er at 
du tør si høyt det andre tenker. 

Jeg drar fram dette fordi jeg føler at det er 
noe som ligger i lufta foran landsmøtet: Det 
er noen som har behov for endelig å kunne 
sette hælen på AKP. Egentlig har jeg mest 
lyst til å be dere dra pokker i vold med kram
met deres, men det gjør jeg ikke, disiplinert 
som jeg er. 

Som medlem av AKP får jeg vondt i magan 
og blir litt trist av sånne holdninger. Og jeg er 
så lei denne stadige krangelen, maktkampen. 
Jeg vil si meg enig med Rune Soma (samme 
nummer av Røde Fane): «Utfordringa blir å 
sørge for at diskusjonene og meningsbryt
ningene ikke blir et mål i seg sjøl; ikke lam
mer RVs evne til å handle politisk». 

Det slutter ikke å forundre meg at folk som 
står så nær hverandre politisk ikke kan greie å 
leve side om side. AKP fatta et vedtak på sitt 
siste landsmøte som innebærer nettopp dette, 
et vedtak jeg fullt ut støtter. Kamerater i RV: 
Kan vi ikke konsentrere kreftene våre om å få 
utretta noe i klassekampen - for det er vel nok 
å ta seg til? Kan dere ikke se på det som en 
styrke at AKP finnes og fortsetter å jobbe 
politisk på forskjellige områder? Kan dere 
ikke innse at å prøve å skv ise AKP ut fra RV 
vil legge RV dødt i prosessen? 

Jeg vil sette min lit til at det finnes så mange 
røddige folk med gangsynet i behold i RV, at 
landsmøtet gir grunnlag for fortsatt samar
beid. Og jeg vil oppfordre folk til ikke å velge 
delegater som er trigger-happy mannfolk med 
skytern hengende løst i beltet. 

Ekeland, ettparti
staten og RV 
Av Asgeir Beil 

Anders Ekeland sier i et innlegg han kaller 
«Den flerstemte ettpartistaten»{Opprør nr. 6): 
«Men tendens- og fraksjonsfrihet er fremde
les like tabu for Kjersti Ericcson som homofi
li for Krf.» Denne påstanden er sluttresultatet 
av betraktninger Ekeland gjør over et sitat i 
boka «Den flerstemmige revolusjonen» av 
Kjersti Ericcson (s.177). Jeg skal gjenta den 
siste biten av avsnittet som Ekeland siterer 
fra, og som han finner uro- vekkende: « Men 
også i det nye samfunnet er det nødvendig 
med en politisk organisasjon som uttrykker 
de viktigste revolusjonære kreftenes interes
ser, et parti som kan lede klassekampen fram 
mot den klasseløse kommunismen. Dette par
tiet må være uavhengig av statsbyråkratiet, 
det må være forankret blant arbeidsfolk på · 
grunnplanet.»(s.177,nederst). 

Sitatet er hentet fra et kapittel som heter «Å 
organisere motkreftene»(l 70-184). Jeg opp
fatter det slik at KE innafor kapitlet drøfter 
forholdet mellom vilkårene for å revolusjone
re produksjonsforholda under sosialismen og 
den subjektive kraftas kampvilkår i proses
sen. Hun innleder kapitlet slik:»Marx så på 
kampen for det nye samfunnet som en beve
gelse med strømmen ... »(s.170) Dette bringer 
inn et annet spenningsmoment i hele boka, og 
som også berører kapitlet; jakten på determi-
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nistisk eller mekanisk teoridannelse i vårt 
århundre. I tillegg leser jeg bokasom ei drøf
ting av kommunistpartiets strategi framover 
med ut-gangspunkt i erfaringene fra sosialisi
tiske land. Og ikke minst, for de som leser 
boka med et åpent sinn og kritisk blikk: 
Bokaretter blikket mot vårt tids politiske 
reserver i kommende kamper mot imperialis
men. Nok til reklamen for boka. 

Boka drøfter ikke spørsmålet om partidan
nelser under ei sosialistisk forfatning. Det 
hadde sikkert vært mulig, men slett ikke nød
vendig. Om Kjersti Ericcson har andre opp
fatninger til følgende avsnitt i AKP's prin
sipp-program av 1984, da hun gikk på som 
leder av partiet, kan vi bare spekulere i: 
«Høve til politisk organisering og verksemd. 
Fri politisk diskusjon og kamp i Noreg har 
som føresetnad at ein kan skipa politiske 
organisa- sjonar og parti som står for ulike 
syn. Dei må ha høve til å driva propaganda og 
vinna seg tilhengarar. 

Statsleiing tufta på frie val. Folket må sjølv 
kunna velja mellom kandidater som represen
terer ulike politiske alternativ. Regjeringa må 
peikast ut av ei forsamling av folkevalde 
represen- tanter og stå til ansvar overfor dei.» 
(p-program AKP 1984, s.58, 2.avsnitt/ under 
hovedkapittel «De sosialistiske staten»). 

Da står det igjen om det er mulig å drøfte 
hvilke krav en må stille til et politisk parti 
som kan uttrykke arbeiderklassens strategiske 
mål i et overgangssamfunn. Jeg tror det er 
fullt mulig. KE drøfter det innenfor den kom
munistiske tradisjonen og AKP's erfaringer. 
Anders Ekeland vil sikkert kunne drøfte det 
spørsmålet innafor tradisjonen SV/AMG osv. 
Det virker ikke som Ekeland greier å forbinde 
dette og det faktum at det i virkelig- heten 
sikkert kommer til å opptre flere partier 
under ei sosialistiskf01fatning. 

Jeg unnlater å kommentere Ekelands drøf
ting av tidlig Sovjet- historie - det ville kreve 
mer plass enn dette innlegget tillater. 

På slutten av sin artikkel sier Ekeland: « Det 
er synd (med henvisning til KE, min anm.) -
for det forhindrer at AKP kan spille en kon
struktiv rolle innafor RV, som en av stemme
ne i koret. I stedet får vi en rivalisering , mis
forstått markerings- behov, krangel om peng
er mellom tidligere siamesiske tvillinser osv. 
fordi KE og de fleste andre AKP'ere fortsatt 
tenker innenfor en ettpartimodell.» 

Jeg vet ikke riktig hva Ekeland legger i 
uttrykkene rivalisering og markeringsbehov. 
Det kan for eksempel bety at partene i RV 
skal undertrykke sin sjølstendighet og egne 
synspunkt. Men det bryter jo med Ekeland og 
AKP's prinsippielle standpunkt om at det må 
være rom for mangfold såvel under sosialis
men og kapitalismen(?) i parti/organisasjons
floraen. Jeg tror AKP i tida framover vil øke 
sine markeringer og ivareta sin sjølstendighet 
bedre innenfor RV. Det kan ikke være skade
lig at andre parter også gjør det, men det kre
ver at vi respekterer RV's plattform og ihvert
fall ikke har som mål at alle skal gå opp i ett 
PARTI (RV). Det var jo som kjent AMG og 
utbryterne fra AKP's ønske for RV - at AKP 
skulle legge seg ned. Det var kanskje også et 
brudd på Ekelands mangfold-tanke. 

Økonomisk krangel i RV - her har jeg bare 
en kort kommentar. Vurdert ut fra AKPs his
toriske rolle og ansvar for RV, den faktiske 
politiske egenkapitalen (som og har ei stor 
økonomisk side) som AKP har lagt i RV, så 
er delingsavtalen mellom AKP og RV en gest 
til RV av dimensjoner. Denne gesten må vel 
forstås ut fra 3 forhold: AKP's relative tilba
kegang på 80- tallet, utbrytere og andres kan
skje litt ubeskjedne apetitt på å omforme sin 
versjon av AKP til RV, men ikke minst: 
AKP's ønske om å satse på RV's muligheter 
til å styrke og bygge opp de revolusjonære 
kreftene og masseorganiseringa i Norge. 

Til slutt: Jeg håper såvel Ekeland og vi i 
AKP skjerper oss fram mot landsmøtet i RV 
på følgende oppgaver: Tenker kreativt på 
hvordan vi kan utvikle de politiske krava for 

Stortingsvalget og passer oss for anstaltmake
ri i program- og organisasjonsspørs- mål. Den 
politiske situasjonen tilsier at vi bryter ned 
alle våre forestillinger om hvor smalt RV kan 
være - RV kan nå mye beriere ut! Les inter
vjuet med Mette Lundby i nr. 7 av Opprør, jeg 
tror hun griper det vesentlige i situasjonen vi 
står overfor. 

Et blindspor 
Av Astri Melheim 
leder Oslo RV 

å ha lest det Pål Ravnsborg-Gjertsen skriver 
under headingen «Innspill», har jeg lyst til å 
kommentere påstandene han kommer med 
om Oslo RV. 

Det kan godt hende at det er helt klart at 
enigheten om å bygge RV offensivt har en 
helt annen tyngde bak seg i Trondheim enn i 
Oslo, som han sier. Det jeg reagerer på er at 
han trekker den konklusjonen at det er mang
lende vilje nå til å organisere RV offensivt i 
Oslo, og at det vil føre til at vi ikke klarer 
Stortingsmandatet. 

Det kan hende at vi ikke klarer stortings
mandatet. Oslo RV har jobbet med 
Stortingsvalget i lang tid, og det er i dette 
arbeidet Oslostyret har lagt ned mest krefter. 
Vi har tro på at vi kan klare det, men vi treng
er støtte og hjelp fra RV rundt om i landet. 
Det vi trenger minst av alt er skyldfordeling 
på forhånd i tilfelle vi ikke klarer det. 

Så noen fakta om Oslo RV: 
Vi har pr. i dag 326 medlemmer som har 

betalt kontingent for 1992. Vi har 7 godkjente 
faglige lag, og 14 godkjente bydelslag. Vi har 
prioritert oppbygginga av RV-lag i de bydele
ne vi har RV-representanter i bydelsutvalgene 
(BU). Alle de 11 bydelene som har RV-repr. i 
BU. har nå eget RV-lag. 

Vi har videre prioritert å skape et nettverk 
av BU-representantene våre, og har nå fått til 
det. Det har jevnlige møter om felles aktuelle 
saker. 

Bystyregruppa i Oslo har tidligere jobbet 
ensomt i forhold til resten av RV-organisasjo
nen. Vi har brukt en del tid på å knytte bånd 
mellom gruppa og resten av Oslo RV. Her står 
det ennå mye ugjort igjen. 

Styret i Oslo RV har to organisasjonsansvar
lige. Vi er ikke fornøyd med medlemsver
vinga eller det vi har fått til av nye RV-lag, 
men jeg tror ikke det skyldes mangel på vilje 
fra vår side. 

Som sagt, kunne vi godt ønske oss flere 
medlemmer, og vi skal absolutt verve i valg
kampen, lage nye RV-lag og valgkampgrup
per. 

Samtidig er 326 medlemmer en stor og vik
tig ressurs for å få Erling Folkvord inn på 
Stortinget, ja den viktigste! Det gjelder nå å 
mobilisere alles entusiasme med politiske 
argumenter, - ikke føre debatten i et blind
spor. 

Korleis bygge RV? 
Av Ottar Uglum og Einar Rysjedal 

Ml-rørsla har eksistert i Høyanger i over 20 
år. Vi har vore aktive i fagrørsla, og sit no i 
kommunestyret i tredje perioden med 6% av 
stemmene bak representanten vår (mangla 1 
stemme på 2 representantar). Ja, vi har kan
skje bortimot 8-10% i tettstaden. Vi har fak
tisk resultat å vise til både i stemmetal og 
ellers, så vi vonar at det er av litt interesse 
kva vi meiner. 

Vi meiner at det er viktig å få til eit 
parti/RV-organisasjon der ulike «typar» føler 
seg heime. Arbeidarar - både kvinner og 
menn, både aktivistar og støttemedlemmer, 
ymse fløyar/retningar osb. 

Skal vi få til dette, må vi drive eit allsidig og 
aktivt politisk arbeid - kommunestyrearbeid 
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med korrupsjonsjakt, fagforeningsarbeid, EF, 
solidaritetsarbeid osb. RV må fungere både 
organisatorisk og med skikkelege politiske 
diskusjonar om vi skal få sving på dette arbei
det. 

Vi er svært skeptiske til diskusjonar der 
AKParar vert gjort til «bremseklossane» i RV. 
Dette er ei avsporing frå det som bør vere den 
viktige debatten no. Høyanger RV består idag 
av AKP-medlemar, folk som har meldt seg ut 
av partiet av ulike årsaker og folk som aldri 
har vore med verken i AKP eller andre parti, 
men vi er samde om å arbeide saman for å 
utvikle RV. 

Det som bør bli den viktige diskusjonen no, 
er KORLEIS BYGGE RV? På landsmøtet må 
vi velge inn folk som i praksis har vist at dei 
er villige til å bruke tid og krefter på å sette 
dette ut i livet. Vert det fleire kandidatar til 
verva, må dei klargjere kvar dei står i «strids
spørsmåla» slik at vi veit kva vi tek stilling 
til. I leiande verv treng vi sjølsagt ikkje 
«bremseklossar» - anten dei kjem frå den eine 
eller andre «fløyen». Vi må vurdere dei kan
didatane som stiller, om dei tilhøyrer den eine 
eller andre «fløyen» kan ikke vere det avgje
randa (sjøl om det er ønskeleg at ulike mei
ningar i RV også .er med i leiinga). DET VIK
TIGE ER AT DEi PRIORITERER RV
ARBEIDET OG JOBBAR AKTIVT FOR Å 
SETTE VEDTAKA UT I LIVET. Medlemar i 
Høyanger RV kjenner AKParar som priorite
rer RV adskilleg høgare enn enkelte ikkje
AKParar, og me kjenner RVarar som er meir 
aktive i RV enn enkelte AKParar. At AKParar 
er bremseklossar og andre ikkje er det, er 
etter vår meining eit feilaktig syn. 

Vi trur at det er svært viktig at dei lokale 
RV-laga kjem med i den interne diskusjonen i 
RV. Det må ikkje utvikle seg til ein diskusjon 
der dei ulike fløyane diskuterer seg imellom. 
Det kan bli Øydeleggande på sikt. Det er 
lokallaga som må vere grunnlaget. De' ulike 
utspela må no bli diskutert i lokallaga. Då kan -. 
,det korne noko konstruktivt ut av det. Dette 
betyr ikkje at vi er imot tendensar/gruppe
ringar i RV. 

RV bør no prioritere å oppsummere erfa
ringar frå dei ulike plassane der dei står ster
kast og formidle desse vidare til resten av RV. ' 
det fins heilt sikkert felles erfaringar og kon
krete idear som resten av RV bør få del i. 

Det er viktig at det vert organisert nettverk 
innafor RV, og på sikt vert utbygt utval på ein 
del område, t.d. fagleg utval, kvinneutval. 
Dette er viktig no i EF-kampen. Skal vi ha 
håp om å korne ut av EØS og halde oss utafor 
EF, må kampen opp på eit høgare nivå med 
grunnplansaksjonar, politiske streikar, «sabo
tasje» av EF-direktiv osb. Dette krev eit nett
verk mellom dei mest framskredne i NEI-mil
jøa, koordinerte utspel osb. for å legge press 
på politikarane. Desse utvala må formidle 
kontaktar og sakskunnskap, på sikt må dei 
knytte til seg «eksperter» som kan stå for 
«saksutgreiingar» på ymse område. 

Politisk må RV støtte opp om og gå i spis
sen for folkelege aksjonar og føre dei inn i 
parlamentariske organ. Når krava til desse 
aksjonane ikkje let seg gjennomføre innafor 
den kapitalistiske økonomiske situasjonen, 
må dei aktivt propagandere at det ikkje er 
krava det er noko feil med, men tvert imot det 
økonomiske systemet. Vi må markere oss 
kraftig frå SV som vil omprioritere innafor 
dei økonomiske rammene og samarbeide med 
AP. 

Ellers er vi enige i at det ikkje er tida for å ta 
prinsippprogram opp til grundig debatt no. 
Når det gjeld forslag til plattform/utspel/opp
rop osb., vil dei bli diskutert på medlemsmøte 
i Høyanger RV før landsmøtet. Det oppmodar 
vi og andre til å gjere. 
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En samtale om RVs framtid 
Peder Martin er en av de 

drivende i RV-oppbyggingen i 

Trondheim og sitter i Fylkes

tinget for RV. Astri M elheim er 

leder i Oslo RV. Peder Martin 

har forlatt AKP for å satse for 

fullt på RV. Astri er fortsatt AKP

medlem. 

AvRuneSoma 

eder Martin , du legger stor vekt på 
at RV må jobbe med politikkutvik
ling og teori, og du ønsker også at 

det kommende landsmøtet i RV skal diskutere 
programatiske spørsmål. Hvorfor er dette så 
viktig? 
· - For det første er det kommende landsmøtet 

det første for RV som et helt sjølstendig parti, 
og et sjølstendig parti må ha et program, det 
sier seg sjøl. RV må skille seg fra andre parti
er, og dermed må du ha noen merkelapper 
som sier klart: Dette står vi for! For det andre 
er den nåværende situasjonen kritisk for sosi
alistisk teori og ideologi, med sammenbrud
det i den Øst-europeiske såkalte sosialismen 
og krisa i sosialismen i den tredje verden. I en 
så turbulent og vanskelig situasjon for sosia
lismen, må RV si hvor vi står. Vi har også 
AKPs historie. Selv om AKP har forandra . 
ting hele tida, så har AKP veldig mye stempe
let på å være partiet som nokså dogmatisk har 
forsvart Kina, AJbania; som har vært lite 
åpent for andre sosialistiske ideer. Derfor er 
det aktuelle behovet for en programatisk 
erklæring stort for RV. Det går på sjølhevdel
sen vår; vi må ha en egen identitet. 

- Astri. hvis jeg har forstått utspillene fra 
"din fløy" riktig, så ønsker dere ikke at det 
kommende landsmøte skal diskutere pro
gramspørsmål i særlig grad. Er det program
met RV har i dag bra nok? 

- RV har allerede et program, og det er ikke 
et reint arbeidsprogram. Det har endel 
sekvenser som også uttrykker prinsippene. Vi 
sier endel om kravene vi stiller til sosialis
men. Vi snakker om en sosialisme som ver
den ennå ikke har sett. Dersom vi skal kon
kretisere dette, er det en svær diskusjon, og 
jeg er veldig skeptisk til valget av tidspunkt. 
Sånn som RV er i dag, så er det uenighet på 
spørsmålet om teori, om hva sosialisme inne
bærer. Samtidig har vi en stor, stor enighet på 
at nå skal vi ut og for første gang få et 
Stortingsmandat. 

Jeg ønsker ikke en stor programdiskusjon 
nå, for nå mener jeg at vi må samle oss om 
det vi vil oppnå. Nå vil vi oppnå stortings
mandatet, det er nå vi har sjansen, det sier vi 
sjøl, og det sier våre motstandere. Jeg tror vi 
kan forvente en hard offensiv fra borgerska
pet for å stikke kjepper i hjula for en sånn 
valgkamp, fordi vi er en trussel. Og for at RV 
som organisasjon skal være rusta for en sånn 
offensiv, så må vi ikke kjøre opp den indre 
uenigheten nå. 

PML: - Vi er nok kanskje uenige om hva 
som er det viktigste spørsmålet nå. Jeg ser 
ikke valgkampen som det avgjørende for vår 
framtid. Jeg oppfatter bygginga av RV som et 
parti som en langvarig strategi. Det hadde 
selvsagt vært veldig viktig og veldig bra å fått 
et mandat på Stortinget, men det bør ikke 
være det som bestemmer hva vi gjør først og 
hva vi gjør sist. Du sier vi er mye uenige. 
Men hvis vi skal bygge opp et sjølstendig 
sosialistisk parti, vil jeg gjeme ha et parti 
hvor vi er mye uenige. Et av problemene til 
AKP var at vi var totalt utrena i å være ueni
ge. Når vi ble uenige om forholdsvis små 
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- For meg er det ikke viktig om RV får ordet 
parti, allianse, front eller organisasjon på 
seg, sier Astri Melheim (Foto: Thomas 
Vermes) 

., 
- Vi er enige om at grunnlaget for RV bør 
være forholdsvis enkelt. sie,.. Peder Martin 
Lysestøl (Foto: Ola Sæther) 

ting, så ble vi helt hysteriske. 
Jeg vil ha et prinsipprogram som er ganske 

romslig, ikke så detaljert. Programmet må 
stake opp en hovedretning, og den må vi bli 
enige om, men innafor der må vi kunne dis
kutere en masse ting. Men det er klart at der
som man tenker sånn som du gjør, at vi skal 
bli enige om alt, så krever utviklinga av et 
program flere år, og en hel masse diskusjoner 
på en masse spørsmål. De få som blir enige 
blir igjen, mens mange folk blir både lei og 
uenige. 

AM: - Jeg er enig i at det er nettopp den 
uenigheta, eller det mangfoldet, som i dag 
eksisterer i RV som er viktig. Og da er jeg 
skeptisk til ideer om å prøve å snevre inn det 
mangfoldet. At folk vil ha et sosialistisk sam
funn og oppfatter seg sjøl som revolusjonære; 
det mener jeg skal være godt nok for å bli 
medlem av RV. La ideene leve, og la oss bru-

. ke dem i den konkrete kampen. Vi tåler å ha 
et RV som syder og som koker, så lenge vi 
veit at det er lov. 

Jeg vil at det skal være lett for vanlige folk å 
bli medlem i RV, sjøl om de ikke oppfatter 
seg som marxister, sjøl om de ikke kan defi
nere klart hva man mener er marxisme. 

PML: - Vi er enige om at grunnlaget for RV 
bør være forholdsvis enkelt. Da bør vi også 
kunne være enige om å lage et kortfatta pro
gram. RV har i sitt nåværende arbeidspro
gram en innledning på tre kapitler som har en 
prinsippiell karakter. Problemet med det, er at 
det ikke har som målsetning å være prinsip
program. Det har ikke struktur som et prinsip
program, og det har politiske mangler. Jeg 
tror at en opprydning av det, en omstrukture- . 
ring av det og et vedtak på det, vil være det 
samme som å å vedta et prinsipprogram. 

Jeg mener at det er helt klart at vi skal si at 
vi bygger på marxismen. Hvordan dette skal 
formuleres kan vi diskutere, men jeg synes 

dette bør være klart. Jeg tror heller ikke at 
dette vil bety noen innsnevring. Det er ingen 
av dem som· har vist en viss aktivitet i 
Trondheim som har reist noe spørsmål om at 
det er marxismen som er grunnlaget vårt. 
Derimot får AKP et problem her. Hvis man 
har to partier som bygger på marxismen, så er 
det kanskje vanskeligere å begrunne hvorfor 
man trenger å oppretholde AKP. 

AM: - Jeg ser ikke på det som et problem 
for AKP. Grunnlaget for mitt standpunkt er at 
jeg ønsker meg et stort RV. For å få til det må 
vi lage et "lavterskel-tilbud" for folk som 
oppfatter seg som revolusjonære. Vi har pr. i 
dag allerede sagt noe om hva vi mener og har 
ment om Øst-Europa, og jeg mener RV aldri 
har vært uklare på det. Men det går godt an å 
presentere RV uten å presentere for folk hva 
vi mener om den eller den tidsepoken i Øst
Europa. Det er ikke det folk i Norge i dag er 
opptatt av. Jeg tror vi kan ha store interne 
krangler, og i og for seg interessante diskusjo
ner om dette, men dette vil ikke gjøre RV til 
en allianse eller en organisasjon for folk flest 
som oppfatter seg som revolusjonære. 

PML: - Jeg er opptatt av at RV skal bli et 
parti, mens du snakker om en front eller alli
anse. Her må vi bestemme oss. Vi står foran 
et landsmøte hvor RV skal organiseres som et 
parti, med en partiledelse som etter min 
mening må bestå av "A-laget" av revolusjo
nære. RV må bli det ledende revolusjonære 
partiet, og da må vi ha medlemmer og organi
sasjon. Dette krever mye arbeid, og det krever 
bevisst arbeid. Sjøl hadde jeg blitt schizofren 
dersom jeg skulle holde på med dette både i 
AKP og RV. For meg blei dette en umulighet, 
og jeg måtte bestemme meg for det ene eller 
det andre. 

Du vil ha en lav terskel for å bli med i RV. 
Jeg ønsker også et parti hvor vanlige folk kan 
være medlemmer, sjøl om de ikke vil gå fast 
på møter eller ha viktige verv eller betale mye 
kontingent. I mitt partilag nå, som er organi
sert rundt Fylkestinget i Trondheim, kan du si 
vi er to som er kjerna i laget. Av og til møter 
det 5 på møtene, av og til møter det 11. Slike 
ting er ingenting å moralisere over, folk har 
sine grunner for ikke å komme. Erfaringen 
viser imidlertid at flere og flere stiller opp. 

OK, Astri,front eller parti? 
- For meg er det ikke viktig om RV får ordet 

parti, allianse, front eller organisasjon på seg. 
Det som er viktig er innretninga og innholdet. 
Jeg vil ikke at RV skal være et parti som har 
den politiske arenaen sin i det offentlige rom
met, rundt Storting, rundt Byråd, rundt kom
munestyrer. Kampkrafta og endringspotensia
let ligger hos folket og hos arbeiderklassen, i 
det utenomparlamentariske arbeidet. 

Men når Peder Martin snakker om bygginga 
av et parti, lurer jeg på om det er en forutset
ning at folk som er medlemmer av andre par
tier ikke kan være med i RV. Dersom man 
mener at forutsetninga for å bygge RV som 
parti er å legge ned AKP, så er det en tapt 
kamp. AKP lever i beste velgående, og krav 
om nedlegging blir for å si det mildt, veldig 
rart. RV skal være et parti hvor vi nettopp kan 
ha det vi har i dag; forskjellige tendenser, for
skjellige meninger, forskjellige prioriteringer. 
For å få partiet til å blomstre, er spørsmålet 
om vi klarer å nå ut med den aktuelle politik
ken blant de kreftene som er aktive i kampen. 
Da tenker jeg på ungdom, på jenter, på kvin
ner, på miljøspørsmålet. Sånne ting vil jeg 
diskutere: EF-kampen, EØS-spørsmålet, 
Stortingsvalget.... Det handler mye om å få 
RV til kvinnenes politiske arena. Der mangler 
vi kjempemye. 

- Hva blir AKPs særegne rolle i forhold til 
RV? Bygger man to parallelle partier, er det å 
splitte kreftene eller vil disse to utfylle hver
andre? 

OPPRØR 

AM: - AKP er et kommunistisk parti og 
AKP stiller helt andre og strengere krav til 
medlemmene sine enn jeg mener et parti eller 
en allianse som RV skal gjøre. Det at det er 
umulig å bygge to partier kan man godt sitte 
utafor og si og mene, men samtidig etterlyser 
jeg konkrete eksempler: Er folk misfornøyd 
med AKPemes innsats i RV? Fra mitt ståsted 
i Oslo, ser jeg at AKPere gjør en formidabel 
jobb i RV, 9g at RV er det forumet hvor AKP 
driver sin parlamentariske jobbing. I steden 
for å snakke om bremseklosser og om at både 
AKP og RV er en umulighet, må dere vurdere 
innsatsen vår. 

PML: - Jeg er enig i at det i dagens situasjon 
ville være feil å si at folk som er medlemmer 
av andre partier ikke kan bli ip.edlemmer av 
RV. Men du sier endel ting som er motstri
dende. På den ene sida sier du at AKP er et 
kommunistisk parti som stiller store krav til 
medlemmene. Men hvis AKP stiller store 
krav til medlemmene, så må medlemmene 
legge ned mye arbeid i AKP, og hvordan skal 
de samme menneskene legge ned stort arbeid 
i RV samtidig? Hvis en mener a,vor med å 
bygge RV som et parti, må en velge. 

Du sier også at du ikke vil ha et RV som leg
ger seg i det offentlige rommet. Samtidig · 
snakker du veldig mye om Stortingsvalget. 
Her ligger det en uenighet: Jeg vil ha et parti 
som deltar i Storings- og kommunevalg, men 
som også har internasjonalt arbeid, som har 
faglig arbeid, som har kvinnepolitisk arbeid. 
Å få til et parti som har en demokratisk 
arbeidsform og som gir bedre betingelse for 
kvinner og for arbeidere er et mål, men det 
krever mye arbeid. 

RV er vokst ut av AKP, og det er helt natur
lig at AKPere spiller en viktig rolle i RV. Men 
RV vil vokse ut av AKP, og det er her proble
met ligger. AKP vi l henge igjen i en forestil
ling om at RV er et parti hvor eie skal spille en 
viktig rolle. 

AM: - Det at AKP stiller store krav til med
lemmene sine handler jo nettopp om at de 
ikke bare skal nedlegge mye arbeid innad i 
partiet, men også delta i ulike organisasjoner 
og fronter. 

- Hvordan kan vi bygge opp RV for at det 
skal bli en suksess. Kan vi bruke noen av de 
gamle modellene, eller må vi tenke helt nytt? 

PML: - En interessant parallell: SF i sin tid 
bygde veldig mye på erfaringene fra 
Arbeiderpartiet. AKP derimot representerte et 
brudd; man bygde et helt nytt revolujsonært 
parti. Byggingen av RV blir i mye større grad 
å bygge på erfaringer man har høsta blant 
annet gjennom AKPs historie. Jeg oppfatter 
ikke at det å bygge RV representerer noe ide
ologisk brudd som den gangen vi starta AKP. 
Vi har en lang periode med revolusjonær erfa
ring som vi kan tå med oss. 

Vi har også den spesielle situasjonen i kapi
talismen som gjør at behovet for samling av 
kreftene er stort. Krisa i kapitalismen er sånn 
at ·mye folk stille spørsmål om samfunnssy
stem, men det er ingen som gir det sosialistis
ke svaret. AKPs uklarhet om Kina og Albania 
sitter dypt i folk. Her er det snakk om et til
litssprøsmål for mange. Derfor må RV være 
klare på endel sånne spørsmål. 

AM: - Mitt utgangspunkt er at vi skal bygge 
ut RV. Jeg ser ikke at vi skal bygge noe nytt, 
sjøl om vi bestemmer at RV skal være et parti. 
Vi har mye å bygge på. Det som kjennetegner 
tida nå, og som RV må ha en politikk på, er å 
ta alvorlig at kvinner er mer radikale enn 
menn, ta alvorlig på feminiseringa av fattig
dommen, ta alvorlig på miljøspørsmålet, ta 
alvorlig på å rekruttere ungdom. Vi har noen 
diskusjoner bak oss om sosialistisk strategi, 
og vi har bøker som sier noe om miljøspørs
målene og kvinnekampen. Jeg er derfor enig 
at vi ikke starter på null. 
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Har vært på skolen, hentet barn i barneha
ge. Levert barn hos besteforeldre, spist middag. 
Sovet. Strekker kroppen min. Badekar med vel
duftende oljer. Vasker hår med velduftende sham
po og tilhørende balsam. Jeg skal ut i kveld, med 
vennene mine. Tørker meg, kysser til meg selv i 
speilet. Bodylotion, deodorant, parfyme. Vel, vel, 
vel. Kvalm. Sort truse med blonder, nylonstrøm
per. Sort utringet sak, miniskjørt, lilla jakke. 
Sminke: Hele malerskrinet. Kvalmende. Alle disse 
dyre greiene får meg til å føle meg vel - jeg betaler 
mye for velfølelsen. Kjøper den på bokser, tuber, 
krukker. Kremer, spray, skum. Klin deg inn i vel
følelsen, farg deg, bad deg, blakk deg, drukn deg i 
vel-følelsen. Sniff vellet inn! Spraye, føhne håret. 
Støvletter med høye hæler. Kåpe. Hårsprayen i 
veska - fint våpen, i tilfelle Terminator synes det er 
en nice night for a walk. Lenge til vennene kom
mer, skal drikke litt først. Går til puben. Føler meg 
... Cindy? Syndig? Sindig! Setter meg, Slimete 
Mann åler innpå, originale ord ut av dårlig ånde: 
«Sitter du her helt alene, du da?» Jeg er stadig i 
det sindige hjørnet og spør hvor lang pikk han har, 
mens jeg klapper ham på hodet. Fort alene igjen. I 
hjørnet: Pen Mann. Pen Mann smiler. Jeg er sin
dig. Gjennomskuer blikket hans. Pen Mann på 
damejakt. Cindydamejakt. Jeg er ikke Cindy, hol
der på hårsprayen - Sindig! Stiller jeg samme 
spørsmål til Pen Mann som til Slimete Mann, blir 
han bare henrykt og ber meg bli med hjem så skal 
jeg få se. Sindig dame stiller lure spørsmål. Eller 
holder kjeft. Jeg bestemmer meg for å se igjennom 
ham. Jeg ser gjennom ham. Pen Mann blir enda 
Mannere og smiler hvitt. Jeg kvitterer med et sin
dig smil mot taket. Snart kommer vennene. Hold 
ut, hold ut. «Nice night fora walk». Terminator 
said that. Hold ut og drikk mer vin. Hvor er Store 
Mann med Vennlig Blikk'? Må jeg bli indianer? 
Her sitter sindige squaw og har frikveld. 

Lin 

orawa 
(Da etanker - 92) 

...,,;.;1, -

F O R S K J 0 N N E L S E S K U N S T E-R ~ 
De elegante damenes toalettbord, skrev 
den greske dikteren Lukian, inneholdt så 
mange «krukker fulle av ugagn» at det var 
nok til et helt apotek. Men Athens og Ro
mas kvinner, som daglig brukte timer på 
sitt eget utseende, fulgte bare en tradisjon 
som gikk tilbake til det gamle Egypt og en
da lenger, og de lot seg ikke så lett stoppe. 

Her og på neste side ser vi noen av de 
mest brukte hjelpemidlene. Kvinnens teint 
ble forbedret med ansiktspakninger og 
salver, og så forskjønnet med et bredt ut-

valg av sminke. Pli ni us den eldre anbefalte 
en mascara av hjørnefett og kjønrøk, og 
nevner dessuten mauregg og knuste fluer. 
Tennene ble pusset med pulverisert horn, 
håret ble farget, bundet opp med bånd og 
til og med formet med krølltenger. Hår på 
kroppen ble fjernet med barberkniv og 
pimpstein. Heller ikke mennene var fri for 
forfengelighet. Skjegg kom for eksempel 
på moten i Roma etter at keiser Hadrian 
anla et for på denne måten å skjule defek- · 
ter i ansiktet. 

Til delegatene! 
Over hele landet velges det nå 
delegater til RVs landsmøte 1993 -
stort sett på vennlig vis. Det gjøres 
etter diskusjoner og oppklarings
runder og nye diskusjoner i RV
laga. 

Diskusjonene har ett klart mål: 
Sørge for at RVs landsmøte blir et 
forum for politisk debatt som styr
ker enheten i RV. 

Sånne diskusjoner og den type 
politisk jobbing som nå foregår, 

blir aldri førstesidestoff. Vi mener 
nå allikevel at dette er det viktigste 
arbeidet. 

Derfor: Mange røde roser til dem 
som skal målbære linja for enhet 
og politisk utvikling på RVs lands
møte: delegatene. 

EN 
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Forslag til RVs landsmøte 22. • 24. ianuar 1993 
Diverse opplysninger: 
Forslag 
I dette bilaget til Opprør står landsstyrets innstil
ling til vedtak på landsmøtet og alle andre for
slag som er kommet inn eller henvisning til hvor 
de står. Nye forslag som leveres RV-kontoret før 
10. januar, vil bli sendt direkte til landsmøtedele
gatene. 
Tid og sted 
Landsmøtet begynner fredag kl 1200 og avsluttes 
søndag kl 1400. 
Stedet er Konvetum, Stovner Senter 3, Oslo. (T
bane nr 5/Grorudbanen mot Vestli) 
Landsmøtet er åpent for alle 
Dersom ikke landsmøtet bestemmer noe annet, er 
landsmøtet åpent for presse og tilhørere. Det er 
kun delegater og medlemmer av landsstyret som 
har tale-og forslagsrett. 
Rapportfrist for valg av delegater 
I Opprør nr 6 (side 11) står kravene for å få god
kjent landsmøtedelegater. Vi minner om at det 
må rapporteres inn til RV-kontoret innen 10. 
januar om navn, adresse og telefon på delegate
ne. Det skal samtidig opplyses om delegatene 
trenger overnamingsplass. 
Økonomien til landsmøtet 
Det er en delegatavgift på 700 kroner pr delegat 
som må betales før landsmøtet eller ved innsjek
king på landsmøtet. Alle reiseutgifter på over 
100,-kroner vil bli dekket for delegater og lands
styremedlemmene. Billigste reisemåte regnes 
(NB minipris på fly). Det vil ikke bli utbetalt 
dekning av tapt arbeidsfortjeneste. 

1. Dagsorden: 
1. Konstituering og valg av diverse komiteer 

2. Den politiske situasjonen, 
og l.\.Va ro\\e og ut~\\t\\ng. 

3. Program for «Norge utenfor EF og EØS» 
og EF-kampen videre. 

4. Stortingsvalget. 

5. Programrevisjon. 

6. Vedtektsrevisjon. 7. Økonomi; revidering 
av regnskap, retningslinjer budsjett. 

8. Valg av landsstyre og revisorer. 

9. Uttalelser og andre vedtak. 

2. Den politiske 
• • s1tuas1onen 

Landsstyrets innstilling: 
Beretning: 
Landsstyrets beretning sendes ut til delegatene 
og to eksemplarer til hver gruppe ca 11. januar. 
Flere eksemplarer kan bestilles fra kontoret. 

Forslag til vedtak 
om RVs utvikling 

Landsmøtet mener det er ønskelig og mulig å 
utvikle RV til et mye større og parti som spiller 
en langt viktigere rolle i klassekampen og den 
politiske kampen enn i dag, og med betydelig 
større oppslutning ved valg. 
Landsmøtet vil at RV skal være et samlende parti 
for alle revolusjonære i Norge der det er rom for 
ulikt aktivitetsnivå, forskjellige meninger på en 
rekke spørsmål, og organisering av ulike tenden
ser grupper og partier som ikke stiller konkurre
rende lister ved valg. 
De viktigste tiltakene for å styrke RV mener vi 
nå er: 
1. Satse pd stortingsvalget og pd dfd Erling pd 
Stortinget. 
Å få valgt inn en stortingsrepresentant for RV 
ville bety et stort skritt framover for partiet. Det 
ville gitt oss langt bedre muligheter til å' støtte 

opp om folks kamper og til å avdekke kapitalens 
makt og forbrytelser, og til å vinne oppslutning. 
Aldri før har mulighetene vært så store som ved 
valget nå. Selvom det er langt fram og en van
skelig oppgave, er det mulig å få valg inn Erling 
Folkvord fra Oslo. Landsmøtet ønsker at RV i 
hele landet skal satse på å få Erling på Tinget. 
Valgkampen er den beste anledningen til å pre
sentere RVs politikk og til å knytte nye kontak
ter. Ved valget i 1993 er det også spesielt viktig 
at at RV deltar i valgkampen med fulltyngde ut i 
fra strid om linjene for kampen mot EF. En sat
sing på valgkampen i alle fylker med spesiell 
vekt på å bygge opp Rød Ungdom og verve nye 
medlemmer til RV, vil være et viktig tiltak i byg
ginga av RV. 
2. Delta aktivt og gd i spissen i kampen mot EF 
og EØS. 
Kampen mot medlemsskap i EF og for å bli kvitt 
EØS-avtalen er den viktigste politiske k~mpen i 
landet og den vil pågå i mange år framover. 
Titusenvis av personer er aktivt med i kampen 
mot et nærmest samla maktapparat. Det er store 
muligheter til å vinne denne kampen. RVs inn
sats kan være avgjørende for utfallet. 
For å bygge ut' RV i størrelse og innflytelse er det 
helt nødvendig at partiet går i spissen for å utvik
le den politiske linja og ved å delta aktivt i kam
pen mot EF og EØS. Det må derfor være den 
viktigste kampsaken for partiet i denne perioden. 
3. Utvikle politiske analyser og ta initiativ pd 
viktige kampomrdder. 
Vi må bruke mesteparten av kreftene våre på og 
samle oss om å arbeide med de viktigste sakene 
for arbeiderklassen og folk flest, ikke på interne 
spørsmål. Bare ved å vise i praksis at vi slåss for 
folks interesser på kort og lang sikt, kan vi bygge 
oss opp. Partiet har i dag medlemmer og grupper 
som går i spissen og gjør en kjempeinnsats på en 
lang rekke kampfelt, som sitter inn med kunskap 
og analyser. Det er viktig at mye mere av dette 
blir koordinert, gjort til hele RVs "eiendom" og 
løftet fram i lyset. Enkeltpersoner og grupper kan 
og bør bare jobbe med et begrensa antall saker, 
men tilsammen må vi ta mål av oss til at partiet 
skal vidreutvikle analysene og gå i spissen for 
kamp på følgende områder i tillegg til EF og 
EØS: 
* Arbeidsløshet, sysselsetting og angrep på 

arbeiderklassens rettigheter, faglig arbeid. 
*Offentligvelferd/økonomi (eldreomsorg, hel-

se, skole, barnehager ... ) 
* Kvinneundertrykking/ kvinnefrigjøring 
* Miljø; både de konkrete problemene i Norge, 

linjer for et miljøsamfunn og forholdet mellom 
miljø og utvikling. 
* Rasisme og innvandring/asylpolitikk. 
* Analyse av verdenssituasjonen og kamp mot 
imperialismen. 
* Diskusjoner og analyser om kapitalisme, sosi
alisme, alternativer til dagens samfunn og poli
tikk. 
* Lokale saker. 

4. Skape et øko_nomiskfundamentfor stø"e 
aktivitet. 
Å øke inntektene er helt avgjørende for å kunne 
utnytte de mulighetene som er til å styrke partiet. 
Det trengs mer penger til reisevirksomhet, konfe
ranser, materiell, ansatte og frikjøp fra jobb både 
sentralt og i fylkene, utbygging av data- og fax
net, annonsekampanjer osv. En satsing på faste 
frivillige bidrag fra medlemmer og sympatiøsø
rer må være en hovedmetode. Om alle fylkene 
klarte det samme som Sør-Trøndelag pr medlem, 
ville det ha økt partiets inntekter med ca 1/2 mil
lion i året. Lotteri, loppemarkeder o.l. må bli en 
fast del av virksomheten på alle plan. Den første 
oppgaven nå er å sikre minst 500 000 til valg
kampen gjenno landslotteriet, innsamling og fas
te bidrag. 
5. Verve medlemmer og bygge nye lokal
grupper. 
Med systematisk arbeid er det mulig å verve flere 
medlemmer og bygge ilt flere grupper. 

Landsmøtet stiller som målseting at partiet skal på felles aksjonsdager og samordna politiske 
ha 3000 medlemmer og grupper i 100 kommuner utspill må videreutvikles. 
i løpet av 1993, og vi vil jobbe på alle plan i RV-radioene har spilt en viktig rolle for å få fram 
or_ganisasjonen for å nå denne målsettinga. RV. Erfaringene fra radiodriften må oppsumme-
Landsmøtet ber hver enkelt RV-gruppe diskutere res, og det må legges opp planer for hvordan det-
hva den kan gjøre for å verve flere medlemmer, te arbeidet skal føres videre. · 
og om å spørre hver enkelt som har stått på RVs Sentralt må det også jobbes mer bevisst i forhold 
lister eller på annet vis har støttet partiet om de til media. Det må bli flere talspersoner for RV 
vil bli medlem. Vi ber fylkesledelsene sørge for å - enn lederen som jobber for å markere RV på 
holde kontakt og diskutere med folk i alle kom
muner det ble stilt liste i 1991 for å bygge grup
per der. Vi ber landsstyret om å trappe opp reise
virksomheten til gruppene og kontaktpersoner og 
gjennom det bevisst drive fram verve- og utbyg
gingsarbeidet. 
6. Utvikle en partikultur som gjør folk store og 
initiativrike. 
Å utvikle den indre partikulturen er viktig for å 
styrke partiet. Vi har stilt oss store mål om at de 
undertryktes tanker skal bli de herskende og at 
de undertrykte skal kaste herskerne og ta makta 
sjøl. Det skal være plass til alle i RV, men vi må 
jobbe for at det ikke er de flinke, intelektuelle 
menna som dominerer organisasjonen, og for at 
arbeidere, kvinner og innvandrere skal kjenne 
seg hjemme, virkerlig bety noe i organisasjonen 
og vokse på å være med. 
I den videre utviklinga av RV vil vi bygge videre 
på de sterke sidene som RV har utvikla gjennom 
sin 20-årige historie, bl.a. at 
- partiet og medlemmene har vært forankra i den 
norske virkeligheten og hatt en konkret og jord
nær politikk for dagsaktuelle saker, og samtidig 
har vi har visjoner, drømmer og lengsler etter et 
helt annet sosialistisk samfunn. · 
- vi har konsentrert arbeidet om verden rundt oss 
og ikke brukt mye av kreftene på parti-interne og 
organisatoriske spørsmål, eller til indre stridighe
ter, 
- tyngdepunktet har ligget lokalt med stor sjøl- ' 
stendighet i lokalgruppene, og det har vært et 
ubyråkratisk og uformalistisk parti, et parti uten 
et stort sentralt byråkrati. 
- det har vært ulike syn på mange spørsmål, og 
ikke en "mono- litisk enighet" som har hindra 
debatt og utvikling. 
Tendens-, gruppe- og partiorganiseringa innenfor 
RV er en styrke for partiet som kan drive fram 
debatter og arbeid, men det kan også lett utvikles 

· til maktkamper, intrigem*eri og utstøting av 
medlemmer som ikke er med i slik organisering. 
Det er derfor viktig med en åpen stil, ryddig 
organisatorisk praksis og demokratisk behand
ling av saker i organisasjonen. 
Det er viktig å utvikle nettverk mellom folk som 
arbeider på de samme områdene og mellom 
gruppene. Slike nettverk må ledes og drives på 
en måte som gir alle muligheter til å delta, 
bevisst på tvers av grupperingene i RV for å ska
pe en felles plattform gjennom praksis. 
Landsmøtet går inn for at alle grupper, fylkesle
delser og landsstyret skal gjennomgå Bølle
og/eller Stå sammen-kurs for å utvikle partikul
turen. Landsmøtet vil oppfordre til egne kvinne
og arbeidermøter for å utvikle de politiske stand
punktene og partikulturen. 
7. Jobbe bevisst med d synliggjøre RV 
Mye av det RV og RVere gjør og står for kom
mer ikke fram eller det blir ikke kjent at det er 
RV som står for det. For å øke innflytelsen og 
bygge ut partiet er det derfor viktig å jobbe 
bevisst for å synliggjøre partiet mer. 
Når RVere jobber med saker og i andre organisa
sjoner bør det i langt sterkere grad enn nå legges 
vekt på å få fram hva RV står for og på å få fram 
at disse er medlemmer av RV. Andre partier er 
langt flinkere til det enn oss. 
Vi må utnytte vår lokale styrke bedre. RV må 
vise seg på gata gjennom stands, og gjennom 
åpne møter. Og vi må mere fram i media. Det er 
mye å lære av de gruppene og personene i RV 
som jobber bevisst i forhold til media lokalt. Det 
bør skrives flere leserinnlegg, og tas initiativer 
overfor lokalavisene for å få oppslag. Forsøkene 

riksplan, det må lages aksjoner bevisst innretta 
på mediaoppmerksomhet, og det må skrives 
mere innlegg til aviser. For å få rom for å jobbe 
mer i forhold til media, må det sentrale aparatet 
styrkes. · 
8. Satsing pd ungdommen. 
Å verve medlemmer til og bygge opp flere lag i 
Rød Ungdom er en viktig oppgave for å styrke 
RV. Der hvor det er Rød Ungdom-lag må RV
gruppene støtte opp om arbeidet ut i fra de lokale 
forholda. Hjelp til å lede studiesirkler og innled
ninger er viktige tiltak. 
I forbindelse med stortingsvalgkampen skal det 
legges opp til en kampanje på de videregående 
skolene for å knytte kontakter og verve medlem..: 
mer til Rød Ungdom. 
Mulighetene til å bygge opp RV på universiteter I 
og høyskoler er gode, og det bør satses på å få 
gjort det i tida som kommer. 
9. Skape et kvinnenettverk og styrke kvinne
politikken. 
Å utvikle RV til et kvinneparti betyr at det må 
gjøres mye både med politikken og arbeidsstilen. , 
Saker som angår kvinner spesielt, som kvinne
lønn, offentlig velferd, seksualisert vold og por
no, må få en mer framtrendende plass i partiets 
arbeid. Det må også bevisst jobbes med .1 f.t fram 
kvinneinteressene i alle saker. 
Det må bygges opp et nettverk av kvinneaktivis
ter og kvinner i styrer og t,ar\amentariske organ i 
RV for å utvikle både politikken og arbeidsfor
mene. Det må arrangerers egne kvinne- konfe
ranser og bøllekurs i partiet. 
Det må arbeides bevisst for å bygge opp grupper 
rundt representantene i kommunestyrer og fyl
kesting, og for en kollektiv arbeidsstil. Mennene 
må diskutere og jobbe med hvordan de kan bidra 
til å styrke RVs kvinneprofil og kvinnene i RV 
gjennom hvilke saker de jobber med, hva de leg
ger vekt på i de enkelte sakene, og sin egen 
arbeidsstil. 
10. Utvikle og bygge ut det faglige nettverket og : 
- arbeidet. 
Partiet må jobbe med de viktigste spørsmåla for 
arbeiderklassen som arbeidsløshet, faglige rettig
heter, offentlig velferd, miljø og rasisme. Det fin
nes mange i RV som går i spissen på disse kamp
områdene og det finnes mange faglig tillitsvalgte 
i partiet, men arbeidet er for lite samordna og 
skjer lite i regi av RV. 
For å styrke RV som et arbeiderparti er det viktig 
å utvikle det faglige nettverket og -arbeidet. 
Landsmøtet oppfordrer faglige aktive RVere til å 
delta i og prioritere dette arbeidet. Den sentrale 
faglige gruppa må styrkes og kan bli et perman
nent utvalg, det bør holdes flere faglige konfe
ranser, det faglige arbeidet i de store byene og 
fylkene bør samordnes bedre, og det må skapes 
et økonomisk grunnlag for å ansette en faglig 
sekretær i partiet. 
11. Legge vekt på d fd med innvandrere og 
flyktninger. 
Bare dersom innvandrere og flyktninger får en 
større innflytelse i partiet, kan det utvikle seg til 
å bli et stort og slagkraftig revolusjonært parti. 
Innvandrere og flyktninger sitter med kunskaper 
og kamperfaringer som er av stor betydning for 
oss, og de står oppe i viktige kamper i Norge. 
Det er store muligheter til å få med mange inn
vandrer og flyktninger i partiet dersom det arbei
des bevisst med det. 
De innvandrerne og flyktningene som er med i 
RV må trekkes aktivt med for å utforme linjer og 
tiltak for å få med.flere i partiet. 
12. Gi medlemmene muligheter til politisk sko-
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lering. 
Partiet må gi medlemmene tilbud om skolering 
både i aktuelle politiske spørsmål og i marxistisk 
teori. Skolering må bli en fast og ingtegrert del 
av virksomheten til alle grupper, og det bør settes 
i gang felles studietiltak for byer og distrikter der 
det er mulig. 
Landsmøtet støtter opp om den praksisen som 
har vært med å lage konferanser og hefter om 
viktige politiske tema, og oppfordrer lokallaga til 
å bruke dette materielet i lokal skoleringsvirk
somhet. Sentralen må sørge, for at det utarbeides 
studieopplegg til alt slikt materiale. 
Det må utarbeides studieopplegg i partiet for 
skolering i marxisme. 
13. Utvikle diskusjonene om sosialisme og om 
muligheter og begrensninger for en alternativ 
politikk under kapitalismen. 
Det er et stort behov for å utvikle linjer for og 
debatt om sosialismen. Kapitalismen kan ikke 
løse arbeiderklassens og verdens problemer, men 
vi har heller ikke klare svar på hvordan sosialis
men skal bygges og utvikles. RV må bli ei driv
kraft i disse diskusjonene gjennom åpne møter, 
diskusjoner i gruppene og debatter i egne og 
andres aviser. 
Diskusjonene om muligheter og begrensninger 
for en alternativ politikk under kapitalismen må 
føres videre, og det må jobbes videre med å 
utvikle en alternativ politikk på mange områder. 
Arbeidet fra EF-konferansen i november og EF
manifestet på landsmøtet må føres videre. 

Andre forslag: 
a) For et nyff revolusionært 
arbeiderparti. 

Oppropet til landsmøtet som står på side 4 i 
Opprør nr 7/92, undertegnet av 32 personer, er 
fremmet som vedtaksforslag. 

bl 
llonlag om egen studentorganlse• 
ring for Rød Valgallianse. 
Forslagsstiller: Kjetil Kvist, Telemark. 
1. I de siste åra har det ikke vært noen revolusjo

nær studentorganisering ved universitetene eller 
høyskolene. Den studentorganisasjonen som har 
fungert som RVs ansikt sprang ut av ml-bevegel
sen først på 1970-tallet. Senere har denne, 
Noregs Kommunistiske Studentforbund (NKS), 
fjerna seg mer og mer fra studentene ved en sek
terisk politikk og organisasjonskultur. 
Landsmøtet til RV i 1993 mener at en ny revolu
sjonær studentorganisasjon trengs. 
2. Det er viktig for partiets framtid at det har en 
studentorganisering ved universiteter og høysko
ler. Grunnlaget for en slik organisering finnes i 
studentenes sosiale posisjon. De felles interesser 
som binder studentene sammen er et av de punk
tene som vi idag må bruke som en politisk utfor
dring for å organisere studentene. I tillegg kom
mer studentenes faglige aktivitet. Det er viktig at 
studentene bruker fagene og kunnskapene sine i 
en politisk sammenheng, delvis for å kritisere 
den ideologi som fagene inneholder, men også 
fordi den kunnskapen som studentene tilegner 
seg er nyttig i kampen for et nytt og anderledes 
Norge. 
3. Landsmøtet til RV i 1993 foreslår ovenfor 

lokallagene, spesielt i Trondheim, Bergen og 
Oslo: 
a) Å opprette egnme lag for bare studenter ved 
universitetene eller høyskolene. 
b) Å gi disse lagene en foreløpig status som sko
lelag. 
4. Landsmøtet foreslår videre ovenfor landssty
ret og lokallagene at de bidrar økonomisk til stu
dentlagene slik at de kan bygge opp et kontakt
nett seg imellom. Dette er viktig for at student
ene skal kunne koordinere aktivitet og drøfte fel
les problemer. 
5. Når studentlagene ved deres årsmøter føler 
seg sterke nok til å danne en ny landsomfattende 
studentorganisasjon skal forslag om dette frem
mes for første landsmøte i RV. 
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c) Om Rød Ungdom 
Forslagsstiller: Gamle Oslo RV ved Kjetil Lenes. 
RVs utvikling mot et selvstendig parti krever at 
en har en egen ungdomsorganisering. 
Landsmøtet respekterer Rød Ungdoms stand
punkt om ikke å #velge" mellom RV og AKP. 
Samtidig er det klart ·at et slikt synspunkt på 
lengre sikt kan bli vanskelig å leve med. Vi opp
fordrer derfor landsstyret og hele RV tilå støtte 
Rød Ungdom i deres arbeid, og håper at de på 
lengre sikt vil fylle rollen som RVs selvstendige 
ungdomsorganisasjon. 

3. EF-kampen 
Landsstyrets innstilling: 
A) Program for Norge utenfor EF 
og EØS 

1. Landsstyret har nedsatt ei gruppe som skal 
gjennomarbeide forslagene til manifest slik at det 
er klart for framlegging for landsmøtet før 10 
januar. Dette forslaget sendes til landsmøtedele
gatene. 
2. Til grunn for arbeidet i gruppa legges forslag 
fra Terje Kollbotn, forslag fra Alf Henriksen og 
alle kommentarer og forslag som er kommet inn. 
Forslaget fra Terje Kollbotn sto i Opprør 6/92. 
Forslaget fra Alf Henriksen blir sendt i to eksem
plarer til alle gruppene i begynnelsen av desem
ber, og kan bestilles fra kontoret dersom det 
ønskes flere eksemplarer. 
Landsstyret har i tillegg vedtatt følgende som 
retningsgivende for arbeidet: 
-Forslaget til Grete Bull som innarbeider kvinne
politikken som en del av helhetssynet må legges 
til grunn for manifestet.(kommer nedenfor) 
-landsstyret støtter hovedinnholdet i innleggene 
til Siri Jensen (Opprør nr 7) og Peder Martin 
Lysestøl (Opprør nr 8), og mener forslaget til 
EF-manifest må omarbeides ut i fra det, .. , 
3. AU er ansvarlig for å formid le ytterligere 
kommentarer og forslag fra RV-grupper eller 
enkeltpersoner til gruppa som arbeider med 
manifestet, etterhvert som de kommer inn. 
Strukturen : Manifestet bør være slik som de to 
helhetlige forslagene; innledning med bakgrunn 
for manifestet og tenkt bruksområde pluss 8-10 
punkter. Det må være ei målsetning at det ikke 
blir lengre enn Terje Kollbotns forslag. 
Språkforma: Manifestet bør ha ei språklig for 
som ligger tett opp til den Terje har brukt. Ikke 
nødvendigvis nynorsk, men setningsbygning, 
begrepsvalg o.l. må være kort og klart. Der man 
velger å bruke punkter fra Alfs forslag må set
ningene gjøres noe med, kommaer inn, deles opp 
i flere setninger. 

B) EF-kampen videre. 

Kampen mot EF-unionen og EØS. 

1. Norge .skal ikke inn i EF-unionen. 
Et EF-medlemsskap nå betyr å tilslutte seg EF
unionen. Norge vil langt på vei opphøre som 
sjølstendig stat gjennom et slikt medlemsskap. 
Kampen for norsk sjølråderett og mot union må 
stå sentralt i kampen mot EF-medlemsskap. Det 
er nødvendig å styrke for landet, levekår og mil
jø. Regjeringas og andre EF-tilhengeres prat om 
at Norge må sikre seg særordninger for at de skal 
gå inn for et endelig ja til norsk EF-medlems
skap, er en bløff for å villede folk. 
2. Ut av EØS så raskt som mulig. 
Vedtaket i Stortinget den 16. oktober av EØS
avtalen var et statskuppliknende overgrep fra 
stortingsflertallet mot folket. Vedtaket gikk på 
tvers av folkeavstemninga fra 1972, folkeme
ninga, lovnader fra Ap før valget i 1989 om at 
Norges forhold til EF ikke skulle endres i perio
den, og grunnloven. EØS- avtalen betyr langt på 
vei et økonomisk EF-medlemsskap som vil for- . 
værre levekårene for folk flest og øke miljøpro
blemene, og den har drastisk svekket norsk sjøl
råderett. EØS-avtalen vil forandre Norge og gjø
re det lettere å føre Norge inn i EF-unionen. 

Kampen for å få sagt opp EØS-avtalen raskest 
mulig må ha en sentral plass i kampen mot EF
unionen. Både i informasjonen og propagandaen 
mot Unionen og i kampen mot de enkelte 
EF/EØS-direktivene og tilpasningene må argu
mentasjonen mot EØS og kravet om rask utmel
ding, kjøres fram. Dette bør også være en sentral 
parole i I. mai-arrangementene. 
3. EF-og EØS-kampen avgjøres på grasrota. 
Det er gjennom omfattende arbeid med informa
sjon og aksjoner på grasrota at kampen mot EF
unionen og for å bli kvitt EØS-avtalen kan vin
nes. Tusenvis av aktivister i Nei-bevegelsen, 
aktive fagforeninger, en aktiv kvinnebevegelse 
og miljøbevegelse er avgjørende for å få et fler
tall mot EF ved ei folkeavstemning. EØS-vedta
ket i Stortinget viste med all tydelighet at en ikke 
kan stole på stortingsrepresentantene. 
Det er nødvendig med omfattende streiker og 
aksjoner og et massivt opinionspress dersom 
EØS-avtalen skal bli sagt opp. Det erbare på 
grunn av et enormt press fra folket at Stortinget 
vil si opp avtalen. 
4. Kvinnene er en egen kraft i kampen mot EF 
og EØS 
EF-motstanden er størst blant kvinner både i og 
utafor den formelle økonomien. I hele Norden 
har fagforbund i offentlig sektor som hovedsake
lig organiserer kvinner, tatt klare stand- punkt 
mot EF-unionen. Dette henger sammen med 
kvinnenes objektive interesser som lønna og 
ulønna arbeidere i omsorgssektoren og deres 
avhengighet av statens tilpasning til høy syssel
setting for kvinner. 
I den videre kampen mot EF og EØS må den 
særegne organisajonen samarbeide med andre 
organisasjoner som jobber mot EF og EØS. 
Denne kampen krever nye allianser på tvers av 
tidligere fronter, og stor evne til å bryte igjennom 
tradisjonelle motsigelser. 
5. Kamp mot EF-tilpasninger. 

Kampen fo, å bevare og styrl<e no'!!J!l/1 
sjølråderett må være det sentrale for Nei til EF. 
Den må også stå på noen «bærebjelker» for hva 
slags samfunn en slåssfor. Det er -likevel viktig 
at Nei til EF klarer å favne folk med ulike syn på 
enkeltsaker og derfor ikke går for langt i å utfor
me detaljerte programmer. 
Nei fronten består av et utall av organisasjoner 
og personer i tillegg til Nei til EF. Det er helt 
avgjørende for kampen at kampen mot EF og 
EØS reises i all fora der det er mulig, og at ulike 
grupper og organisasjoner samarbeider og støtter 
hverandre i dette arbeidet. Ikke minst vil kampen 
i fagbevegelsen ha stor betydning. (Punktet skal 
bearbeides etter landsmøtet i Nei til EF) 
8. For internasjonalt samarbeid og solidaritet, 
mot rasisme. 
Kampen for norsk sjølråderett og mot EF og 
EØS er også en støtte til vanlige folks kamp i de 
andre EØS-landa, og en støtte til den 3.verden i 
kampen mot imperialismen. Det er viktig at nei
bevegelsen fortsetter å stå på sitt klart anti-rasis
tiske standpunkt. 
9. Ingen tukling medfolkeavstemninga om EF
unionen. 
Alle stortingspartiene har lovt at det skal være en 
rådgivende folkeavstemning om norsk EF-med
lemsskap. Men vedtaket om å sende søknad om 
EF-medlemsskap (i skrivende stund er det ikke 
fattet, men alt tyder på at DNAs landsmøte og 
seinere Stortinget vil fatte et slikt vedtak.) er et 
overgrep i forhold til folke-avstemninga i 1972. 
Det er ingen grunn til å føle seg trygge på at 
regjeringa ikke vil prøve å lage et avstemnings
grunnlag som kan forvirre eller splitte motstan
derne. Bare ja eller nei til norsk EF-medlems
skap kan aksepteres som avstemningsgrunnlag. 
10. Folkeavstemning om å si opp EØS-avtalen. 
Kravet om folkeavstemning om å si opp EØS
avtalen må reises. Det må gjentas og gjentas 
hvilket politisk kupp stortingsvedtaket om EØS 
var, og kravet om folkeavstemning må reises 
både i den generelle debatten om EFog EØS, og i 

Regjeringa og stortingsflertallet prøver på så si 
alle områder å føre den samme markedsliberalis
tiske politikken spm.EF bygger.på, og på å,til
passe Norge mest mulig til EF. Som en følge av 
EØS-avtalen vil en rekke norske lover og for
skrifter måtte endres, og det vil stadig komme 
nye EF-direktiver som norske myndigheter skal 
ta stilling til. 

,. i forbindelse med de enkelte direktiver og till)as-

Det må reises størst mulig protester og kamp mot 
en slik politikk og mot de enkelte direktivene og 
tilpasningene. Det er et godt grunnlag for omfat
tende kamper mot saker som sosial dumping, 
olje-og energidirektiv, og patent på liv. For riei
bevegelsen er det viktig at denne konkrete kam
pen knyttes sammen med argumentasjon for 
utmelding av EØS så raskt som mulig og mot 
EF-medlemskap. 
6. Nei-bevegelsen har mektige fiender. 
EF og EØS er monopolkapitalen og imperialis
mens redskaper for å øke profitten og styrke sin 
makt på bekostning av folk og miljø. Det er red
skaper for den europeiske storkapitalens kamp 
mot folkene i den tredje verden og mot den 
japanske og Nord-Amerikanske imperialismen. 
De skyr ingen midler i kampen for maksimal 
profitt. 
Det er viktig og nødvendig å peke ut.og beskrive 
hvilke fiender Nei-sida står overfor i kampen mot 
EF og EØS. Bare ved å forstå hvilke krefter vi 
står overfor er det mulig å legge opp ei riktig lin
je for kampen. 
Det norske maktaparatet og borgerskap vil ikke 
vike unna for å skape krisesituasjoner (f.eks. 
kapitalflukt) foran en folke-avstemning for å 
skremme folk til å stemme ja. 
7. En brei og mangfoldig nei-front. 
Nei til EF er ei helt avgjørende kraft i kampen 
mot EF og EØS, og det må legges stor vekt på å 
utvikle fronten som en demokratisk og slagkraf
tig organisasjon med stor politisk bredde. Det 
politiske grunnlaget til Nei-bevegelsen bør være 
både kampen mot EF-unionen og for utmelding 
av EØS. Personer som står på disse standpu_nkte
ne må dominere organisasjonens ledelser på alle 
nivå. Det er samtidig viktig for EØS-motstander
ne å få med EF-motstandere som er for EØS i 
kampen mot Unionen. 

ninger. 
11. Ingen svekking av Grunnloven. 

EF-tilhengernes forsøk på å endre grunnloven for 
å gjøre det letter å melde Norge inn i EF må 
stoppes. 
12. EF-og EØS-motstandere på Stortinget. 
Selvom grasrotmobiliseringa mot EF og EØS er 
det avgjørende, er det også viktig å få valgt inn 
EF-og EØS-motstandere på Stor-tinget. Nei 
bevegelsen bør stille følgende krav til storting
skan-didatene for å støtte dem: De må være mot 
norsk medlemsskap i EF, for utmelding av EØS, 
for folkeavstemning om utmelding av EØS, og 
mot endringer av Grunnloven som vil gjøre det 
lettere å få Norge inn i EF. 
Å få valgt inn Erling Folkvord fra RV på 
Stortinget vil bety en viktig styrking av EF-mot
standen. Han vil være en konsekvent talsperson 
for nei-bevegelsen, han vil slåss aktivt mot til
pasninger til EF og for å avsløre maktaparatets 
udemokratiske spill. 

cJ Ny kurs for kvinnner utafor EF? 
Forslag til vedtak om «manifest» for Rød 
Valgallianse. til Landsstyremøtet i RV 21-22 
November 1992 fra Grete Bull 
RV kan ikke love en ny politikk som innfrir våre 
drømmer sjøl om vi vinner kampen om å holde 
Norge utafor EF-medlemskap, eller vinner fram i 
kampen for å melde Norge ut av EØS-samarbei
det. RV vil derimot skjerpe kampen mot de kref
tene som har stått bak denne avtalen og som nå 
vil melde oss inn i EF-unionen. RV vil skjerpe 
kampen for å bevare og utvikle sider ved vår 
retts-og velferdsstat som det har kosta klasse
kamp og kvinnekamp å oppnå. 
Selv utenfor EF er Norge del av en imperialistisk 
verdensøkonomi i krise. Kampen for et bedre 
helse og velferdspolitisk alternativ vil aldri få til
strekkelig økonomisk grunnlag i et kapitalistisk 
samfunn der nød, skader og forurensning skaper 
det vesentligste av behovet for helsetjenester. og 
der menneskeverdet er knytta til arbeid. 
Men selv om det tilsynelatende er mindre over-
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skudd å fordele, er dett ikke nok å undergrave 
velferdsstaten. Den koster ikke mer enn det pri
vatiserte forsorgs-og helsevesenet i visse land i 
EF. 
I denne kampen vil RV forene alle krefter som 
har felles interesser. Det gjelder særlig kvinner 
som utgjør hovedtyngden av de ansatte i offent
lig sektor/ utfører det praktiske helse og 
omsorgsarbeidet, og de bærer hovedtyngden av 
det uformell omsorgsarbeidet og produksjonen i 
husholdningene. 
Vi vil fortsatt være i en forsvarskamp, men vi må 
lære av kampen når en delseier er vunnet ( om vi 
vinner en ny folkeavstemning, og melder Norge 
ut av EØS), må vi bygge på erfaringene og inn
sikten som vi nå vinner ved å studere konkrete 
forhold i flere land, og sammenlikne med våre. 
Det er viktig å vite hva vi kjemper for å bevare, 
og på hvilke delområder vi kan gå offensivt 
fram. Eldreomsorgen er kanskje et slikt område. 
Vi må våge å prøve nye allianser og nye metoder 
for å forsvare og videreutvikle den gamle sosial
demokratiske parolen om trygghet ved sykdom 
og alderdom,_ til en parole der menneskelig ver
dighet, selvstendighet oguavhengighet av familie 
er mulig å oppnå for alle, selv for de som er 
avhengige av andres hjelp. 
Til pkt 6 
EF-bygger sosial trygghet og helsetjenester på 
kostbare forsikringsmodeller basert på lønnsar
beid, og familietilhørighet. Offentlige tilbud gis 
ikke som en rett for alle borgere, men etter en 
modell der det offentlige bare står for det mini
male sikkerhetsnettet som kommer inn bare når 
familie, kirke og egen forsikring ikke finnes. 
Helse er en vare, slik at størrelsen på lommeboka 
bestemmer hvilke tjenester du får. 
RV-sitt svar: 
Vi vil kjempe for å bevare en velferdsstat med 
lik rett for alle uavhengig av bosted, ekteskap og 
personlig økonomi. Vi vil kjempe for at trygghet 
under sjukdom, arbeidsløyse og alderdom også 
gir uavhengighet og verdighet for mottakerne. 

4. '. 
Stortingsvalget 
Landsstyrets innstilling: 
Det legges/ram to forslag: 

A) 
1. Ei revolusjonær gruppe pd Stortinget. 
Hovedmål ved dette valget er å få danna ei revo
lusjonær Stortingsgruppe rundt RV's førstekandi
dat i Oslo, Erling Folkvord. Lykkes vi, får 
Stortinget for første gang ei lita gruppe som har 
samfunnsomveltning som mål og som til daglig 
har all sin lojalitet ute blant det arbeidende folket 
og som ikke har til hensikt å innordne seg de 
halvkirkelige ritualer og det alminnelige sløvsinn 
som preger Stortinget med tilhørende restaurant, 
korridorer og presselosje. 
RV's Stortingsgruppe skal dele tida si mellom 
arbeidet i Stortinget og samspill og samarbeid 
med fagforeninger, borettslag og andre interesse
organisasjoner som syns de trenger noen de kan 
stole på og spille på lag med i Stortinget. Sjøl om 
det blir på Oslo-benken RV får plass, skal gruppa 
ha hele landet som arbeidsfelt. Det betyr at 
landsmøtet utfordrer R V-ere over hele landet og 
andre som trenger ei sånn gruppe til å engasjere 
seg i spørsmålet om hvordan den lille røde 
Stortingsgruppa skal dele på kreftene sine. 
Gruppas arbeide i Stortinget skal være underlagt 
RV's langsiktige revolusjonære mål. 
Parallellt med arbeidet i Stortinget må vi utvikle 
en helhetlig plan for det revolusjonære arbeidet. 
Vi må i alle fall ha tre slags mål. 
For det ene må vi ha en polititikk både for å 
avsløre systemet og såvel de politiske som de 
byråkratiske lederne (embetsmannsapparatet). 
For det andre en politikk for å styrke arbeidsfolk 
slik at de får mer sjøltillit som kollektiv, og det 
er oppnår en bare når hver enkelt styrker trua på 
seg sjøl. Det må bety å mobilisere folk til delta-

gelse i aksjoner - f.eks. mot Stortinget - slik at de 
får erfaringar med at det er de sjøl som er vik
tigst, ikke leiarane - ikke en gang de revolusjo
nære lederne. 
For det tredje må vi få arbeidsfolk med på å 
utvikle - og kanskje prøve ut - ideer om hvordan 
de kan styre sjøl. 
2. RV stiller lister og driver valgkamp i alle fyl
ker. 
Det er viktig av flere grunner at RV stiller lister 
og driver valgkamp i alle fylker: 
* Det øker mulighetene for å få valg Erling 
Folkvord fra Oslo fordi det øker oppmerksomhe
ten om RV og trekker flere med i valgkamp. 
* Det gir RV muligheter til å fremme sine linjer i 
kampen mot EF og EØS. Uten RV i valgkampen 
vil kampen mot EF og EØS svekkes. 
* Det gir RV muligheter til å få fram sin politikk 
for tusenvis av folk, og gir folk muligheter til å 
stemme etter overbevisning. Valget handler om 
mere enn å få valgt inn representanter. 
* Det gir RV muligheter til å få mange nye kon
takter og bygge ut organisasjonen. 
3. Valgkampen skal brukes til d bygge ut RV og 
Rød Ungdom 
RV vil bevisst bruke valgkampen til å verve 
medlemmer, bygge nye lag og til å bygge ut Rød . 
Ungdom. Dette vil spesielt være viktige målset
tinger i alle fylkene utenom Oslo. Hvert fylke og 
hver gruppe må sette opp målsetinger og lage 
planer for det. · 
4. Det md skaffes penger til valgkampen. 
Minst 500 000 kroner skal skaffes til valgkam
pen gjennom lotteri, faste månedlige bidrag fra 
mange enkeltpersoner, og gjennom innsamling. 
Mesteparten av disse penga skal brukes i Oslo 
for å få Erling på Tinget. Alle ledd i RV må kas
te inn krefter for å nå denne målsettinga. Uten et 
slikt økonomisk grunnlag vil det være umulig å 
nå de målsettingene vi har satt oss for vaølget. 
5. Hundrevis av valgaktivister i Oslo. 
Bare gjennom at hundrevis av personer deltar 
aktivt i valgkampen i Oslo med personlig stem
meverving, løpeseddelutdeling og aksjoner som 
flr RV fram i valgkampen, er det mulig å få ' 
Erling på Tinget. For å få så mange med, må det 
lages grupper i alle bydeler og på mange arbeids
plass/ bransjer, og mange må trekkes med i dis
kusjoner om utforming av politikken og valg
kampen. Det må jobbes systematisk fra nå av for 
å få med en og en ny aktivist over hele Oslo. Og 
det må legges planer og lages aktiviteter som 
gjør det mulig for alle å delta ut i fra sine forut
setninger og med ulikt aktivitetsnivå. 
6. Stemmeverving i Oslo fra hele landet. 
Prøysen skriver at alle har et søskenbarn på 
Gjøvik. Alle har i alle fall en slektning, kjenning 
eller sambygding som bor i Oslo. Det må utnyt
tes til å drive stemmeverving for RV i Oslo fra 
hele landet. Hver enkelt RV-gruppe må diskutere 
hva de kan gjøre og følge opp stemmeverving i 
Oslo blant sine medlemmer. 
7. Skisse til den politiske profilen i valgkampen 
* Arbeider-, kvinne- og innvandrerpartiet 
RV slåss for interessene til arbeidsfolk, kvinner 
og innvandrere/ flyktninger. Vi er ikke et kjønns
og klasseløst eller «nøytralt» parti. Det skal mer
kes i valgkampen. 
*RVer anderledes enn de andre partiene; vi 
støtter aksjoner, er opprørske, godtar ikke for
værringer i dag, og har sosialisme som mål. 
* Erling Folkvord.på Stortinget er den store for
skjellen. 
* Mot norsk medlemsskap i EF-Unionen og for 
utmeldelse av EØS så raskt som mulig. 
* For verdige forhold for eldre og sjuke - vi god
tar ikke innstramminger, nedskjæringer og uver
dige forhold. 
* Fine ord redder ikke jorda - drastisk omlegging 
må til. 
* Rasismen er et farlig svinere, men de andre 
partiene er unfallende i kampen mot den. 

B) 
(vedtak fattet i januar av landsstyret) 
1. RV satser på å få Stortingsmandat i Oslo i 
1993. Tidligere valgresultater og den tilliten RV 
har i Oslo tilsier at det er mulig å klare det, men 

at det vil bli veldig vanskelig. Det er nødvendig 
at mange hundre personer i Oslo arbeider aktivt 
for det, og at RV som helhet prioriterer stortings
valget og Oslo- arbeidet på topp. 
2. I tillegg til å vinne stortingsmandat i Oslo stil
ler RV følgende målsettinger for arbeidet i til
knytning til stortings- valget i 1993: 
- Verve mange nye medlemmer og bygge opp 
nye medlemsgrupper over hele landet. 
- Markere seg sterkt i kampen mot EF og EØS. 
- Utvikle RVs politikk for hvert enkelt fylke og 
markere kandi- dater som RV vil ha inn i fylkes
ting i 1995. 
3. RV stiller egne lister i alle fylker. Det er viktig 
å gi folk muligheter til å stemme etter overbevis
ning og til å støtte et opprørsk og revolusjonært 
alternativ, for å bygge opp RV og for å få ut RVs 
politikk. 
RV vil sannsynligvis komme i en trengt politisk 
posisjon ved valget i 1993 fordi det blir et EF
valg, og RV ikke vil ha mandatmuligheter i 
andre fylker enn Oslo. Landsstyret mener likevel 
at grunnene til .å stille egne RV-lister er viktigere 
enn det som muligens kunne vinnes ved at RVs 
velgere stemte på andre partier som er mot EF. 
Vi vil også understreke at EF-kampen avgjøres 
av i hvor stor grad den folkelige motstanden 

· organiseres. 
4. Landsstyret oppfordrer lokallaga, fylkesorga
nisasjonen og enkeltpersoner til å diskutere bl.a. 
følgende spørsmål i tilknytning til stortingsval
get: 
a) K va meiner du bør vere skilnaden på ei revo
lusjonær strotingsgruppe og andre velmeinande 
personer som er på Stortinget? Er det muleg å 
beskrive skilnaden på praksisen til ei revolusjo
nær stortingsgruppe og ei stortingsgruppe av 
dyktige sosialdemokratar? 
b) Vil det gjere nokon særleg skilnad for den 
revolusjonære rørsla i Norge om RV for ein plass 
på Stortinget i 1993? 
c) Korleis skal forholdet vere mellom ei revolu
sjonær stortingsgruppe og 
- den lokale RV-gruppa 
- fagforeninga 
- andre masseorganisasjonar 
d) K va nytte kan arbeidarklassen og den progres
sive rørsla i andre fylke ha av at Oslo får ein RV
representant på Stortinget? 
e) Finst det vellykka erfaringer frå det lokale 
RV-arbeidet (fylkesting, kommunestyre eller 
andre samanhengar) som kan brukast for å vise 
folk korleis RV skal jobbe i Stortinget? (Slike 
episodar/erfaringar må samlast sammen slik at 
alle kan bruke dei i diskusjonane). 

Andre forslag: 
Det er ikke kommet inn andre forslag. 

5. Programrevision 
Landsstyret går mn for at landsmøtet kun foretar 
mindre revidering av programmet ut i fra hva 
som er uaktuelt av det som nå står i programmet, 
og at det foretas en større programrevidering 
foran landsmøtet i 1995. 
Landsstyret mener at det er viktig å føre videre 
den debatten om prinsipprogram som er starta 
høsten -92 i og med Schanke/Ekelands forslag til 
politisk plattform, og kommentarer/forslag som 
er kommet i Opprør og til LS-møtet 21-22 
november, som reaksjoner på det. 
LS mener at debatten er kommet for kort til at vi 
kan anbefale noen forslag vedtatt på landsmøtet, 
men vil sette av tid til landsmøtet til denne debat
ten. 
Til grunn for debatten ligger: 
-kap 1-3 i RVs program 
-forslag fra Schanke/Ekeland 
-forslag fra Mikkelsen, Lysestøl, Overrein, 
Johansen 
-forslag fra Kris!iansand RV 
-Andre forslag som kommer inn før 10.jan. 

Landsstyrets innstilling 
Forslag til vedtak pd landsmøtet om 

program/prinsipprogram: 
I) Landsmøtet ber første landsstyremøte velge en 
prinsipprogram-komite, der ulike politiske syn er 
representert, og der et flertall er kvinner. 
2) Komiteen får til oppgave å lage et opplegg for 
en prinsipprogrambehandling i RV som skal 
avsluttes med vedtak av prinsipprogram på neste 
landsmøte. 
3) Landsmøtet ønsker at dette opplegget bl.a. 
skal inneholde et diskusjonsopplegg som kan 
sendes ut til alle i RV så snart som mulig etter 
valget i 1993. 
4) Landsmøtet ønsker at RV skal ende opp med 
et prinsipprogram som er svært kortfattet, mens 
arbeidsprogrammet er mer omfattende og detal
jert. 

lnnstilHng til endringer av pro• 
gramet: 
KAPITTEL 3: 
a) s 14, 7. linje nedenfra: 'viser' endres til 'viste'. 
b) s 14; Følgende føyes til foran siste avsnitt: 
Oppløsningen av Sovjetunionen har betydd en 
viktig endring av verdenssituasjonen. De nye sta
tene endres fra statskapitalistiske til mer privat
kapitalistiske stater. Det er ikke lenger de to 
supermaktene Sovjet og USA som slåss om ver
denshegemoniet. EF har utvikla seg til en mer 
samlende og agressiv imperialist-allianse med 
Tyskland i spissen. Rivaliseringa mellom EF, 
Japan og USA har trådt tydligere fram. 
c) s 14, nest siste linje: før «Men offensiven 
møter motstand.» strykes, og erstattes med føl
gende: 
Samtidig har finanskriser og gjeldsproblemer 
rystet økonomien i mange vestlige land. 
Borgerskapets offensiv møter også motstand. 
KAPITTEL 4: 
a) s 16, andre avsnitt: avsnittet strykes. (Det står 
også på side 65) 
b) s 18: parentesen nederst på sida strykes. 
c) s 19, 4. stjernepunkt: '1992' endres til '1993'. 
KAPITTEL 5: 
a) s 22, S. stjernepunkt: foran ' g_\ennomsnitte\\g 
industri-arbeiderlønn' føyes følgende til: '80 pro
sent av'. Denne endringen skal også gjelde de 
andre stedene i programmet der dette kravet står 
(kapittel 5, 12, 16, 17). 
b) s 25, 1. stjernepunkt: følgende føyes til i •tredje 
strekpunkt etter 'Økt bedriftsbeskatning': 'av 
bedrifter som går godt.' Resten av perioden stry
kes. 
KAPITTEL 6: 
a) s 26: Avsnittet «Forsøk på å føre Norge inn i 
EF gjennom bakdøra.» strykes og erstattes med 
følgende: 
Ut av EØS så raskt som mulig. 
«Gjennom å vedta EØS-avtalen foretok 
Stortinget et politisk kupp. Vedtaket brøyt med 
lovnadene før valget i 1989 om at Norges for
hold til EF ikke skulle endres i perioden, og det 
er grunnlovsstridig. Folket har ikke hatt mulighe
ter til å si sin mening hverken gjennom ei rådgi
vende folkeavstemning eller stortingsvalg enda 
EØS-avtalen er mer omfattende enn det EF-med
lemsskapet folket sa nei til i 1972. 
EØS-avtalen er en kraftig svekking av norsk sjøl
råderett og en tilslutning til EFs grunnprinsipper 
og regelverk på det økonomiske området. 
Avtalen vil føre til at Norge raskt omformes og 
tilpasses fullt EF-medlemsskap. Det er derfor et 
mål å få sagt opp avtalen raskest mulig. Det må 
også reises kamp mot at nye EF- direktiver god
tas og mot vesentlige endringer av norsk lov og 
regelverk. 
c) Stjernepunktene 3, 5 og 6 strykes. 
d) Nytt stjernepunkt etter det første: 
* Utmelding av EØS raskest mulig. 
e) Nytt stjernepunkt: 
* Kamp mot EF-tilpasninger og nye EF-direkti
ver i EØS-avtalen. 
KAPITTEL 15: 
a) s 47, I. stjernepunkt: 'opprettholdes' erstattes 
med 'gjeninnføres'. 
KAPITTEL 19: 
a) s 56, 7. stjernepunkt (om TV-2): punktet stry
kes. 
KAPITTEL 26: 
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ter kamper til den internasjonale '!!lf 
derklassen. Vi støtter frigjøringsbevegelsene og 
nasjonale kamper i den tredje verden. 
Imperialismen er vår felles fiende, og RV vil 
fremme samarbeid over landegrensene mellom 
fag-, miljø-og kvinnebevegelse. RV vil også 
fremme kulturelt, vitenskaplig og annet mellom
folkelig samarbeid mellom vårt og andre nasjo
ners folk. 

, ' ' ' ' 

a) s 67, 4. avsnitt, 5. linje: 'viser' endres til viste. 
b) s 67, 5. avsnitt: Fra og med 'Landene i Øst
Europa . .' til og med 'i Sovjetunionen fortsetter.' 
strykes og følgende settes inn i stedet: 
I Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen fort
setter den nasjonale undertrykkinga. 
ql c) s 67, etter 5. avsnitt settes følgende inn: 
EF med Tyskland som den dominerende staten, 
er en imperialistisk union som styrker seg. EF 
konkurrerer med USA og Japan om å bli den 
sterkeste imperialistiske makta. 
d) s 67, den siste perioden: «de gamle supermak
tene USA og Sovjet» erstattes med: 
'imperialistmaktene' 
KAPITTEL 27: 
a) s 69, 2. avsnitt: Følgende strykes: 'omlegging
en av politikken og de økte indre motsetningene i 
Sovjetunionen'. og erstettes med følgende: 'og 
oppløsningene av Sovjetunionen.' 
b) s 69, 1. stjernepunkt: Følgende føyes til: 'og 
for at Norge ikke skal være medlem eller assosi
ert medlem av Vestunionen.' 
c) s 70, siste stjernepunktet: Følgende skal inn 
etter 'energi- forsyning': 'for jordbruket'. 
KAPITTEL 28: 
a) s 73, avsnittet før stjernepunktene: Følgende 
strykes: 'I forhandlingne med .. .' og ut avsnittet, 
og erstattes med følgende: 
Gjennom å vedta EØS-avtalen foretok Stortinget 
et politisk kupp. Dette er et læreeksempel på bor
gerskapets udemokratiske styre. 

Andre forslag: 
a) Forslag til prinsipp-program for RV 
Forslagsstillere: Peder M Lysestøl, Stein Tore 
Johansen, Solveig Mikkelsen, Per Overrein (Sør
Trøndelag) 
1) KAPITALISMEN BETYR NATURKAS
TROFER 
Kapitalismen er i dag et økonomisk system i kri
se, både i Norge og verden forøvrig. 
Arbeidsløsheten øker, gjeldstyngete familier må 
selge husene sine på tvangsauksjon, milliarder 
s\øses bort pl aksjespekulasjon, mens direktøre
ne får gylne fallskjermer i millionklassen. 
Klasseskillene øker. I Afrika og Latin-Amerika 
synker de fattige landene ned i en stadig større 
fattigdom, som følge av den rike verdens utbyt
ting. Avgrunnen mellom de rike og fattige lande
ne øker. Kapitalismen er for et lite mindretall 
som lever i overflod og krig, øko-krise og fattig
dom følger i dens kjølvann. 
Verden er i dag dominert av dette kapitalistiske 
og imperialistiske systemet. Et fåtall kapitalister 
kontrollerer store deler av produksjonen, og hen
sikten med denne produksjonen er å oppnå mest 
mulig profitt. I kapitalismens korte historie har vi 
opplevd store teknologiske framskritt. Disse har 
ført til ei verdiskaping som kunne ha dannet 
grunnlaget for et bedre samfunn. Men fordi kapi
talisme også betyr at borgerskapet kontrollerer 
både produksjonsmidlene og verdiene som ska
pes, ser vi at disse verdiene ikke kommer folk til 
gode. Og i dag, når kapitalismen er i krise, ser vi 
at makthaverne er ute av stand til å peke på løs
ninger, som kan gi mennesker og natur gode livs
vilkår. 
I krisetider skjerpes konkurransen mellom land 
og økonomiske blokker. Kriseøkonomi er kjen
netegnet ved overproduksjon, og bedrifter og 
kapitalister slår seg sammen for å vinne kampen 
om markedsandelene. Vi får ei monopolisering 
av økonomien. 
Kapitalistisk rovdrift og konkurransen mellom de 
store monopolene fører til grunnleggende ustabi
litet i samfunnsutviklingen med periodiske kriser 
og massearbeidsløshet. To ganger i dette århun
drede har de kapitalistiske krisene og rivalisering 
mellom imperialistblokkene ført til verdenskri
ger. Et fortsatt imperialistisk verdenssystem vil 
føre -til kriger og konflikter, og kan utløse en 
større krig mellom de nye stormaktene som vok
ser fram. 
De rike landene i Europa, med Tyskland i spis
sen, utvikler nå EF til å bli en økonomisk og . 
imperialistisk blokk. Dette for å konkurrere med 
USA og Japan om verdens rikdommer og mar
kedsandeler. EF ruster seg opp militært og forbe-
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reder seg på eventuelle intervensjoner i land 
utenfor eget område, for å fremme sine interes
ser. 
2) NORGE -ET KLASSESAMFUNN. 
Etter en kort velferdsperiode i etterkrigstidas 
Norge, ser vi nå at borgerskapet er på offensiven 
for å ødelegge det som er oppnådd. Det føres en 
omfordelingspolitikk fra vanlige folk til kapita
leiere. Velferdsstaten privatiseres og bygges ned, 
og klasseskillene øker. Særlig kvinnene rammes 
av nedskjæringspolitikken. Enda mer av 
omsorgsarbeidet faller på kvinnene, som fra før 
av utfører viktige samfunnsoppgaver gratis. 
Viktige oppgaver står i kø for å bli løst: Eldre får 
ikke sykehjemsplass, syke mennesker må vente i 
månedsvis på å få sykehusopphold og skolene 
forfaller. Samtidig er arbeidsløsheten verre enn 
noensinne. For kapitalismen lønner det seg heller 
å la folk være uten arbeid, framfor å sysselsette 
folk til å bygge skoler og sykehus, og til å ta seg 
av andre mennesker som trenger hjelp. 
Denne utviklinga er et resultat av borgerskapets 
politiske og økonomiske makt, som står i motset
ning til arbeiderklassen og flertallet av folkets 
interesser. 
Norge er en del av det imperialistiske verdenssy
stemet og har i hele etterkrigstida vært knyttet til 
USA gjennom NATO-alliansen. I dag er målet å 
integrere norsk storkapital og politikk i den euro
peiske imperialistiske blokken, ved å melde 
Norge inn i EF-unionen. 
3) KAPITALISMEN MÅ ERSTATTES MED 
DEMOKRATISK SOSIALISME. 
RV har som mål å arbeide for at det kapitalistis
ke systemet blir avskaffet og erstattet med et 
samfunn der hensynet til folks behov og miljøet 
er drivkraften. 
Kapitalismen kan ikke reformeres slik at den tje
ner folkets interesser. Bare en revolusjonær for
andring av systemet kan gi menneskene mulighet 
til å bygge et samfunn som tjener det arbeidende 
folkets interesser. I et slikt sosialistisk samfunn 
må produksjonen av alle viktige varer og tjenes
ter ha som siktemål å dekke menneskenes viktig
ste behov. Den kapitalistiske vekstøkonomien 
må erstattes av en økonomi som frigjør mennes
kene fra primitiv pengetankegang. Økonomi er 
noe som skal tjene menneskenes behov. Allsidig 
menneskelig utvikling kan bare skje i et samfunn 
hvor folk har overskudd til sosialt samvær, til 
kultur og opplevelser som ikke kan dekkes av en 
snever vekstøkonomi. 
RV går inn for at ei sosialistisk regjering umid
delbart nasjonaliserer bank, forsikring og storin
dustri. Kapitalistisk vareproduksjon må gradvis 
erstattes av en demokratisk planøkonomi. 
Innafor rammene av en nasjonal plan for produk
sjon og miljø, skal ansatte sjøl styre bedriftene. 
Markedsmekanismene skal bare spille en under
ordnet rolle i økonomien . Ved å frata borgerska
pet muligheten til å drive kapitalistisk utbytting, 
vil klassene gradvis avskaffes. Den sosialistiske 
økonomien må også avskaffe alle forhold som 
opprettholder en urettferdig kjønnsmessig 
arbeidsdeling og kvinneundertrykking. 
Målet for samfunnsutviklingen er å avskaffe alle 
rester av markedsøkonomi. I et slikt høyt utviklet 
sosialistisk samfunn vil klasser være avskaffet og 
de kvinneundertrykkende mekanismene i økono
mien være fjernet. En sosialistisk planøkonomi 
kan lett utvikle et stivbeint og korrupt byråkrati 
og pampevesen. Bare et levende og kritisk demo
krati kan sikre mot en slik utvikling. RV ser det 
derfor som en prinsippsak at den sosialistiske 
staten stimulerer til en kritisk debatt og sikrer 
alternativbevegelser, politiske partier og organi
sasjoner ressurser til å bli en maktfaktor til sta
tens egne planer. 
4) RV'S SOSIALISME SKILLER SEG 
GRUNNLEGGENDE FRA TIDLIGERE SOSI
ALISTISKE FORSØK. 
Tidligere sosialistiske forsøk har i dag brutt sam
men, og ble aldri noe alternativ til kapitalismen. 
Til tross for grunnleggende sosiale og økonomis
ke framskritt i den første fasen - førte denne 
utgaven av «sosialisme» til blodig undertrykking 
av folket, og til sammenbrudd i samfunnets øko
nomi og økologi. 

En viktig årsak til denne utviklingen var at disse 
forsøkene fant sted i land som var materielt og 
teknologisk tilbakeliggende. En annen viktig 
grunn er den_kommunistiske partitradisjonen har 
gitt nær ubegrenset makt til partitoppen og til å 
opptre som sjøloppnevte «ledere» for folket og 
arbeiderklassen. Denne utviklinga skjedde både i 
Sovjet, Kina og Øst-Europa. Mange erklærte 
sosialister og kommunister har forsvart slike 
regimer, som de ut fra sitt humanistiske og mar
xistiske grunnsyn skulle ha fordømt. En slagkraf
tig revolusjonær bevegelse kan aldri vokse fram, 
uten å ta et oppgjør med disse feilene. Med sam
menbruddene for regimene i Sovjet, Kina og 
Øst-Europa, er en epoke over i den sosialistiske 
tradisjonen. 
Dannelsen av RV som et parti innebærer en 
brudd med denne stalinistiske tradisjonen. Skal 
sosialismen bygges og bli et reelt alternativ til 
kapitalismen, må arbeiderklassen og flertallet av 
folket ha makta både politisk og økonomisk, og 
ikke en priviligert partielite. Det må være flerpar
tisystem og frie valg. Det er nødvendig og starte 
et omfattende arbeid med sosialistisk teori, for å 
løse de manglene den har både når det gjelder 
økonomi, demokrati og økologi. 
5) SOSIALDEMOKRATIET ER IKKE NOE 
ALTERNATIV. 
DNA har vært den ledende politiske krafta i 
arbeiderklassen. Ved hjelp av kompromiss med 
kapitalen siden mellomkrigstida, vekst i verdens
økonomien og utbytting av den tredje verden, har 
partiet framstått som byggeren av velferdsstaten. 
Etterkrigstidas velferdspolitikk skjedde som føl
ge av arbeiderklassens kamp for bedre reformer, 
som la et kontinuerlig press mot ledelsen i DNA. 
I dag er denne ledelsen på full fart vekk fra den
ne politikken. Den kapitalistiske økonomien er i 
krise og borgerskapet er politisk på offensiven. 
De er ikke lenger tjent med noe klassekompro
miss. Dagens kapitalistiske økonomi gir ikke 
lengre rom for velferdsstat og reformer, bare en 
politisk kamp fra arbeiderklassen side kan for
svare rettigheter som er vunnet. Nå er målet å 
intergrere norsk storkapital og norsk politikk i 
den europeiske imperialistiske blokken , ved EF

medlemskap. 
SV er i ferd å kaste de siste rester av syttitallets 
marxisme overbord. SV fører i mange kommuner 
en «ansvarlig « politikk, som verken økonomisk 
eller politisk utfordrer de rammene som regje
ringa setter. Framtredene personer i partiet sier ja 
til EF og NATO. Man er villig til å oppgi det 
meste for å få til et regjerinssamarbeid med 
DNA. Dette er en politikk som bare bidrar til å 
lamme en brei folkelig opposisjon mot 90-åras 
sosialdemokrati. 
6) RVs STRATEGI FOR ET SOSIALISTISK 
NORGE 
Det primære for RV blir å få erstattet dagens 
kapitalistiske økonomi med en ny type økonomi 
som er basert på folks behov. Dette vil kun være 
mulig gjennom en folkelig allianse av mange 
politiske partier og organisasjoner. En slik gjen
nomgripende forandring av økonomien er en en 
revolusjon, men vi ser dette som en prosess som 
vil ta generasjoner, og vi må vente midlertidige 
tilbakeslag. Vi må være forberedt på at deler av 
kapitalistklassen vil bruke alle mulige midler for 
å hindre utviklinga mot et sosialistisk samfunn. 
R'{s mål -om et sosialistisk samfunn, må bygge 
på norske tradisjoner, og være en del av en inter
nasjonal sosialistisk bevegelse. RV bygger på 
den marxistiske teorien og gjennom å bruke dens 
metoder, forstå og analysere samfunnet. 
For å nå målet kreves allianser : 
a) RV ønsker å føre en arbeiderpolitikk. RVs 
politikk skal preges av at halve arbeiderklassen 
nå er kvinner. Alle skal ha ei lønn å leve av, en 
arbeidsdag å leve med og vi trenger en godt 
utbygd offentlig sektor. Vi vil kjempe for at 
Norge skal ha en sterk industri og ikke bare leve 
av å selge råvarer til andre land. Vi vil motarbei
de DNA-og LO-toppens lammende grep om fag
bevegelsen. 
b) Solidaritet med alle verdens fattige og under
trykte. Den imperialistiske ressursutplyndringa 

· av landa i den tredje verden må stoppes. RV støt-

c) Kortsiktig ressursutplyndring og ødeleggylse 
av livsmiljøet må stoppes. Dagens ressursløsen
de- og overforbrukslivsstil som rår i den rike del 
av verden kan ikke fortsette. RV vil gå i spissen 
for å utvikle en livsstil i solidaritet med den fatti
ge' verdens folk. Et økologisk helhetssyn må 
gjennomsyre den kampen vi fører under kapita~ 
lismen og under sosialismen. 
d) RV vil bygge videre på den kvinnepolitiske 
offensiven som kvinnebevegelsen og venstresida 
har oppnådd de siste årene, og vil gjøre alt for å 
forsvare de framskrittene som er oppnådd. 
t) RV anerkjenner alle nasjoners sjølråderett og 
vil forsvare norsk sjølråderett . Vi vil derfor 
kjempe for at Norge ikke skal bli en del av kapi
talens EF og for at vi må melde oss ut av NATO. 
RV anerkjenner samenes rett til å danne en egen 
stat. 
g) Kampen for å forsvare tidligere oppnådde vel
ferdsgoder i Norge er særlig viktig i ei tid der 
kapitalinteressene er på offensiven. 

_ h) RV støtter småbøndenes og fiskernes kamp for 
levekår og kontroll med ressurser. Levekraftige 
bygder og maksimal norsk sjølberging av mat er 
et skikkelig handslag til folket i den 3. verden. 
i) Dagens ungdom må sikres arbeidsoppgaver 
eller studieplasser. Vi har ikke råd til å la disse 
ressursene bli ødelagt. 
j) RV vil fortsette kampen mot korrupsjon og 
kameraderi i offentlige organer og rundt de fol
kevalgte organene. 
k) Ingen skal undertrykkes på grunn av kjønn, 
hudfarge eller seksuell legning. Den voksende 
rasismen må bekjempes. Groende nasjonalistiske 
strømninger i Europa må følges årvåkent. 
7) PARTIETS OR:GANIS'.A:SJON' OG "' 
ARBEIDSMÅTE. 

RV innser at all organisasjon medfører f~ for 
dogmatisme og byråkratisering. Men for å kunne 
bli et redskap mot undertrykking og utbytting 
trenger vi et handlekraftig parti med et reelt 

. demokrati. Dette betyr at partiet er organisert i 
partilag som skal ha den reelle makta i alle prin
sippielle spørsmål. Laga velger direkte de høyere 
organene ved representasjon på årsmøte og 
landsmøte i de respektive organ. Partiets lands
styre med arbeidsutvalg har som ansvar å sette ut 
i livet den politikken som er utforma i laga. RV 
er samtidig et parti der flere grupperinger deltar, 
med rett til å organiser arbeid og søke støtte for 
sitt syn på tvers av RVs organer. 
Partiets oppgaver er å utløse kamper og være et 
senter for politisk skolering og debatt. Partiet vil 
konsentrere arbeidet i fagbevegelsen og ulike 
masseorganisasjonene og jobbe for å bli repre
sentert i parlamentariske organ som en del av 
dette arbeidet. 
RV vil arbeide aktivt mot alt pampevesen, mot 
privilegier og for ei normal arbeider-lønn til til
litsvalgte. 
PS. Forslaget bygger på Anders Ekeland og Per 
Schanke's forslag. Det er ikke gjennomlest i 
detalj av alle forslagstillerne etter at det ble skre
vet ut. 

b) Forslag til plattformfor RV 
Forslagsstillere: Anders Ekeland og Per Schanke 
(Akershus og Oslo) 
Forslaget er sendt ut i to eksemplarer til hver 
gruppe. Flere eksemplarer kan bestilles fra RV
kontoret. 

c) Forslag om behandlinga av plattform 
forslag 
Forslagsstiller: Gamle Oslo RV ved Kjetil Lenes. 
Det ønskes realitetsbehandling av forslaget til 
Ekeland/Schanke, og at det settes opp mot kapit
tel 1, 2 og 3 i RVs nåværende program. Dette 
innebærer også en åpning for endringer av inn- . 
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holdet i Schanke/Ekeland sitt plattformforslag. 

d) Om forslag til plattform for RV fra Schanke 
og Ekeland 
Forslagsstiller: Kristiansand RV 
l. Kristiansand RV ønsker et vedtak fra lands
møtet om politisk plattform av denne typen. 
2. Vi vil kritisere forslaget for å føre en skjult · 
fraksjonskamp i RV gjennom sitt forslag til platt
form. «Oppgjøret med AKP» som kommer 
direkte fram i kap. 4, siste del, og indirekte i 6d 
(ved å utelate AKP fra den kvinnepolitiskeoffen
siven), er både forfeilet og usakelig. Det er uri
melig at medlemmene i RV skal ta stilling til 
interne fraksjonsstridigheter for å tilslutte sseg en 
politisk plattform (prinsipprogram). 
3. Vi er også uenig i at uttalelsen skal ta stilling 
til mer historiske problemer enn nødvendig for å 
beskrive vår plattform i dag. Slik stillingstagen 
er ofte blitt koblet sammen med kamper mellom 
personer og fraksjoner og detmå være et absolutt 
krav til RV at denne tradisjonen på venstresida 
forlates ved etableringen av RV som parti. 
4. Kap.4 skal lyde:«En viktig grunn til at kapita
lismen fortsatt består er at den sosialsismen som 
verden har sett til nå ikke har vært noe alternativ. 
De sosialistiske forsøkene har til tross for visse 
grunnleggende sosiale og økonomiske framskritt 
den første fasen, kunnet konkurrere med kapita
lismen nåtr det gjelder blodig undertrykkelse, 
økonomisk og økologisk vanvidd. 
RV mener at arbeidsfolk må ha makta, ikke en 
priviligert partielite. Sosialismen må være demo
kratisk og desentralisert både økonomisk og poli
tisk. Det må være flerpartisystem og frie valg. 
Det er nødvendig å fortsette arbeidet med sosia
listisk teori for å løse manglene den har når det 
gjelder kvinnepolitikk, økonomi, demokrati og 
økologi.» 
5. Kap.5 er vi uenig i. Det gir inntrykk av at sosi
aldemokratiet forsvarte arbeiderklassens interes
ser da DNA førte motkonjunkturpolitikk og gjen
nomførte sosiale reformer. Det er ikke vårt syn! 
Kap 5 skal lyde: «DNA er et borgerlig parti med 
oppga."e 1 "infte \\\ \etnin-gifur ka11tta\is mefi, 
arbeiderklassen og i folket. 
Ved en langvarig vekst i produksjonen etter 
2.v.krig og ved utbytting av 3, verden, har det 
vært mulig å «kjøpe» slik støtte. Velferdsgoder 
og sosiale reformer har vært for borgerskapet en 
rimlig pris for klassefred. 
Dagens kapitalistiske økonomi gir ikke lenger 
rom for slikt kompromiss mellom klassene i 
samme grad som før. DNA fører i dag en mer 
åpen borgerlig linje, også i formen. Strategien ser 
ut til å være at folket skal finne sosialdemokratis
ke kriseløsninger mindre ille enn H og Frp sine. 
SV har langt på vei hektet seg på DNA sin kurs i 
norsk politikk og håper kun å justere denne noen 
grader til venstre.» 
6. Kap. 6 d «RV vil bygge videre på den kvinne
politiske offensiven som har blitt utvikla de sei
nere åra.» 
7. Kap. 6 k. Det er faktisk arbeiderklassen i 
offentlig sektor som er førende her! Siste setning 
i avsnittet strykes 

6. Vedtektsrevision 
Landsstyrets innstilling: 
Landsstyret har tatt stilling til det landsstyret 
mener er de viktigste forslagene til endring av 
vedtektene, og innstiller følgende overfor lands
møtet: 
a) Om hva som legges til grunn for behandlinga. 
Ordlyden i de gjeldende vedtektene legges til 
grunn for behandlinga. Endringsforslag settes 
opp mot de gjeldende vedtektene. Forslaget fra 
Bøyum, Ellingvåg og Roligjordet legges dermed 
ikke til grunn for den videre behandlinga. 
b) Paragraf 1 endres i retning av: 
Rød Valgallianse driver politisk arbeid på grunn
lag av RVs program som vedtas på landsmøtet. 
c) Om grunnorganisasjoner, Paragraf 2: 
Grunnorganisasjonen bør fortsatt være lokal
grupper som omfatter en eller flere kommuner 
slik det står i vedtektene. Det bør stå i vedtektene 

hvor mange medlemmer en lokalgruppe må ha 
for å bli godkjent. 
d) Om kontingent, paragraf 13: 
Det som står nå om kontingent (den siste set
ningen i paragrafen), erstattes med følgende: 
«Kontingenten i RV fastsettes til kr 200,- pr år, 
kr 100,- for ubemidlede. Kr 50 er til landsstyret 
(abonnement på Opprør). Resten beholdes 
lokalt.» 
Landsstyret går i mot de innleverte forslagene 
som går ut på å endre vedtektenes formuleringer 
angående offentlig partistøtte. 

Andre forslag: 
Til noen av forslagene har det kommet inn lange 
begrunnelser. Vi har ikke plass til å trykke dem. 
Hvis noen ønsker kan de henvende seg til RV
kontoret for kopi. 

a) Forslag Ill noen vecltektsen
clrlnger. 
Forslagsstiller: Aksel Nærstad (Akershus) 
PARAGRAF l: 
Hele paragrafen endres til: 
«Rød Valgallianse driver politisk arbeid på 
grunnlag av RVs program som vedtas av 
Landsmøtet.» 
PARAGRAF2: 
a) I annet avsnitt føyes følgende til i første perio
de: 
«og som har minst tre medlemmer.» 
b) På slutten av annet avsnitt føyes følgende til: 
«Et medlem kan bare være registrert med med
lemsrettigheter i ett lag. Lokalgruppene er 
ansvarlig for å føre kontroll med at ingen kan 
avgi stemme i flere lokallag.» 
PARAGRAF 3: 
«Der det ikke finnes fylkes- eller distriktsorgani
sasjon, godkjenner landsstyret opprettelsen av 
lokalgrupper.» 
b) I nest siste periode føyes følgende til etter 
'Fylkes- eller distriktsledelsen': 
«, og Landsstyret der det ikke finnes slik ledel-
se.» • 1, ., ... 1 ... 

PARAGRAFS: 
a) I fjerde periode føyes følgende til etter 'Alle 
lokalgrupper': 
«som er opprettet og godkjent minst 6 uker før 
landsmøtet.» 
b) Følgende føyes til etter femte periode: 
«Det er medlemstallet pr 31/12 i året før 
Landsmøtet holdc;s eller medlemstallet pr 6 uker 
før Landsmøtet avholdes som er grunnlaget for 
hvor mange delegater gruppene har rett til å sen
de. Lands-styret avgjør hvilke av disse to tids
punktene (eller evt begge) som skal gjelde ut i 
fra når landsmøtet legges.» 

b) Forslag til nye vedtekter. 
Forslagsstillere: Ame Rolijordet, Egil Bøyum, 
Roar Ellingvåg (Oslo) 
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR RØD 
VALGALLIANSE 
I.FORMÅL 
Rød Valgallianse er organisert for å føre politisk 
kamp mot alle former for undertrykking. Vårt 
mål er et sosialistisk samfunn basert på solidari
tet og demokrati, med aktiv deltakelse i sam
funnsutviklingen av alle individer og optimal 
utnytting av landets menneskelige og naturgitte 
ressurser innenfor økologiens rammer. For å 
oppnå dette målet deltar Rød Valgallianse på alle 
områder i samfunnskampen. 
2. MEDLEMSSKAP 
Alle som har fylt 16 år og som godtar Rød 
Valgallianses program og vedtekter og betaler 
kontingent, kan bli medlem av Rød Valgallianse 
(RV). 
RV's kontingent bestemmes på Landsmøtet. 
Kontingenten betales første gang ved tegning av 
medlemsskap, seinere i løpet av hver årsmøtepe
riode i lokalorganisasjonen. Medlemsskap går 
tapt ved en årsmøte- periodes kontingentrestanse. 
Forøvrig kan medlemsskap gå tapt i henhold til 
vedtektenes paragraf 11. 
Rød Valgallianse anerkjenner at medlemmer av 
andre revolusjonære organisasjoner som ikke 

stiller egne valglister og som godtar RV's vedtek
ter og politiske grunnlag, søker.medlemsskap i 
RV på lik linje med

1
andre. Tendensorganisering 

skal være kjent for RV's organer. 
3. GRUNNORGANISASJONER 
Partilag av Rød Valgallianse kan opprettes i 
kommuner, bydeler, på arbeidsplasser/bransjer, 
skoler og ellers der det anses naturlig. 
Opprettelse av partilag krever godkjenning av 
vedkommende fylkes- organisasjon eller av RV's 
landsstyre der det ikke finnes fylkes- organisa
sjon. Et partilag må ha minst 5 medlemmer. 
Blant medlemmene velges et styre bestående av 
minst leder, sekretær og kasserer. 
Grupper av Rød Valgallianse kan opprettes av 
vedkommende partilag for å oppnå en hensikts
messig arbeidsdeling mellom medlemmene, eller 
de opprettes på steder der det foreløbig ikke er 
grunnlag for fullverdige partilag. En gruppe av 
RV skal minst ha en ansvarlig kontaktperson. 
Enkeltstående medlemmer av Rød Valgallianse 
kan være knyttet til nærmeste partilag eller være 
underlagt fylkesorganisasjonen evt. Lands- sty
ret. 
4. FYLKESORGANISASJON 
Det kan opprettes et fylkesstyre for alle partilag i 
samme fylket. 
Fylkesstyret skal bestå av minst leder, sekretær 
og kasserer. Opprettelse av fylkesorganisasjon 
krever godkjenning av RV's landsstyre. 
Fylkesstyret velges på årsmøte i fylket. Til års
møtet innkalles enten samtlige medlemmer i fyl
ket eller delegater fra lag og grupper i henhold til 
medlemstall. 
Fylkesårsmøtet kan vedta å supplere styret med 
representanter for alle lag og grupper i henhold 
til medlemstall. 
5. KOMMUNEPARTI, DISTRIKTSORGANI
SASJON OG REPRESENTANTSKAP 
I kommuner med flere partilag kan det opprettes 
et felles partistyre etter samme regler som for · 
fylkene. Tilsvarende kan RV-lag og grupper som 
omfatter flere kommuner gå sammen om å opp
rette felles distriktsorganisasjon. Opprcttelse,uv 
distrikfsorgahisasjon krever godkjenning fra 
Landsstyret. 
Det kan i tillegg opprettes et representantskap 
mellom partilagene i henhold til medlemstall. 
Representantskapet er da høyeste organ for RV i 
kommunen/distriktet i årsmøteperioden. 
Medlemmer i kommunen er tilknyttet eksisteren
de partilag. Representantskapet kan vedta å inn
kalle samtlige medlemmer til fellesmøte. Samme 
rett har det felles partistyret. 
6.ÅRSMØTER 
Årsmøter i partilag, kommunepartier, distrikts
og fylkes- organisasjoner skal holdes innen 
IS.mars. Styret innkaller årsmøtet. Sakspapirer 
skal være alle deltakere i hende senest 14 dager 
før. For å ha stemmerett på årsmøtet, må en ha 
blitt medlem seinest 14 dager før møtet. · 
Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regn
skap, retningslinjer for budsjett, vedtekter, inn
komne forslag, fastsette lokal kontingent og vel
ge nytt styre. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom minst 
1/3 av medlemmene eller minst 1/3 av styret 
eller Landsstyret krever det. 
7. LANDSMØTEf 
Landsmøtet er det høyeste organet i RV. Det skal 
avholdes Landsmøte hvert 2. år. Landsmøtet inn
kalles av Landsstyret. Alle partilag har rett til å 
sende delegater til landsmøtet. Landsstyret fast
setter delegatnøkkel_ut ifra medlemstall i partila
gene. Delegatene velges på egne medlemsmøter 
som behandler landsmøtets dagsorden. 
Det er medlemstallet i godkjent partilag ved utlø
pet av siste årsmøteperiode Gfr. par. 2, 2.ledd) 
eller pr. 8 uker før Landsmøtet som er grunnlaget 
for beregning av antall delegater. Landsstyret 
avgjør vilket av disse to tidspunktene (evt. beg
ge) som skal gjelde, utfra når landsmøtet avhol
des. 
Frist for valg av delegat settes av Landsstyret 
samtidig med utsendelse av sakspapirer. Endelig 
innkalling av Landsmøtet skal være delegatene i 
hende senest 2 uker før Landsmøtet. 
Landsmøtet vedtar og reviderer R V's program og 
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vedtekter, behandler revidert regnskap 
og retningslinjer for budsjett, samt innkomne for
slag. Landsmøtet fastsetter RV's kontingent og 
velger nytt Landsstyre. 
Ekstraordinært Landsmøte innkalles av 
Landsstyret eller når minst 1/3 del av partilagene 
krever det. 
8. LANDSSTYRE 
RV's landsstyre består av: 
a.) Et Arbeidsutvalg på 7 personer med personlj
ge vararepresentanter. 
RV's leder, nestleder, sekretær og kasserer velges 
ved separat valg på Landsmøtet. 
b.) I representant fra hver fylkesorganisasjon i 
RV, med personlige vararepresentanter. 
RV's landsstyre skal bestå av minst 50% kvinner 
og minst 50% arbeidere. 
Landsstyret leder arbeidet mellom landsmøtene 
innafor de rammer som vedtektene, programmet 
og landsmøtet trekker opp. Vedtak i landsstyret 
kan ankes inn for Landsmøtet. 
Landsstyret møtes minst 4 ganger i året. 
Arbeidsutvalget leder arbeidet mellom landssty
remøtene. 
9. NOMINASJONSMØTER 
Ved kommunevalg skal det innkalles til nomina
sjonsmøte i kommunen. 
Nominasjonsmøtet skal innkalles med minst 14 
dagers varsel. Nominasjonsmøtet kan gjennom
føres som felles medlemsmøte for alle medlem
mene i kommunen eller med delegater fra parti
lagene. Der det er opprettet representantskap, 
kan årsmøtet i kommunepartiet vedta at repre
sentantskapet innkalles som nominasjonsmøte. 
Ved fylkestings- og stortingsvalg skal det innkal
les til nominasjonsmøte i fylket. 
Nominasjonsmøtet skal innkalles seinest 14 
dager før møtet. Nominasjonsmøtet kan være 
sammensatt av delegater fra kommunene regnet 
på grunnlag av stemmetall ved siste tilsvarende 
valg Gfr valglovens paragraf 20), av delegater fra 
partilagene ut ifra medlemstall eller som felles 
medlemsmøte for alle medlemmene i fylket. 
Alle va\gHster som brukCT navnet Rød 
Valgal1ianse, skal godkjennes av Landsstyret i 
RV. 
10. KVOTERING 
Ved valg til RV's organer og nominasjon til RV's 
valglister skal det gjennomføres kvotering slik at 
kvinner og arbeidere blir representert med minst 
50% Unntak fra denne paragraf vedtas av lands
styret eller de organ landsstyret bestemmer. For å 
sikre kvinner høyt opp på valglister bør mini
mum 2.hver kandidat være kvinne. 
11. DISIPLINÆRFORFØYNINGER 
Ethvert medlem eller tillitsvalgt kan ekskluderes 
av RV dersom vedkommende skader eller motar
beider RV eller bryter vedtektene. 
Kvinnemishandling er uforenlig med medlems
skap i RV. 
Vedtak om eksklusjon skal grunngis skriftlig. 
Eksklusjon kan vedtas av partilag eller landssty
ret og krever 2/3 flertall. Eksklusjon vedtatt av 
partilag kan ankes til landsstyret for landsmøtet. 
12. RUSMIDLER 
Møter i RV's organer skal være rusfrie. 
13. REPRESENTASJON I PARLAMENT ARIS
KE ORGANER OG UTVALG, LØNN MM 
All offentlig partistøtte til RV (gruppe-, repre
sentant- og stemme-støtte, «beinpenger» mm, er 
RV's kollektive eiendom og disponeres av lands
styret til fordeling til kommunene, fylkene og 
drift av RV sentralt. 
Ansatt tillitsvalgt i RV eller heltidsansatt parla
mentariker skal ikke tjene mer enn gjennomsnitt
lig industriarbeiderlønn. 
14. OPPLØSNING 
Dersom et partilag blir oppløst, tilfaller eiendele
ne deres uavkortet kommunepartiet. Dersom et 
kommuneparti blir oppløst, tilfaller eiendelene 
fylkesorganisasjonen eller landsstyret der det 
ikke finnes fylkesorganisasjon. Dersom en fyl
kesorganisasjon blir oppløst, tilfaller eiendelene 
landsstyret. 
15. VEDTEKTSENDRINGER MM 
Vedtak i RV's organer fattes med alminnelig fler
tall der vedtektene ikke sier noe annet. 
Tvister om tolkning av vedtektene avgjøres av 
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Landsstyret med simpelt flertall. Avgjørelsen kan 
ankes inn for Landsmøtet. Endring av RV's ved
tekter kan bare foretas av landsmøtet og krever 
2/3 flertall. 

Forslag om kontingent 
Landsmøtet i Rød Valgallianse 1993 gjørfølgen
de vedtak om kontingentsatser i RV: 
1. ,Partikontingent til Rød Valgallianse betales 
for hver årsmøte- periode. Den består av: 
a. Grunnkontingent til RV sentralt, kr. 100,- pr~ 
år. 
Grunnkontingenten inkluderer abonnement på 
RV's medlemsblad. 
b. Lokalkontingent, inntil kr. 200,- pr. år. 
2. RV's lokale organer vedtar satser for lokalkon
tingent innenfor denne ramme. Inntil 25% av 
kontingenten (maks 50 kr) kan føres tilbake til 
grupper under partilaget, og inntil 25% (maks 50 
kr) kan overføres til kommuneparti/fylkesorgani
sasjon. 
3. Ubemidlede medlemmer betaler halv konting
entsats. Med ubemidlede menes skoleelever/stu
denter, arbeidsløse, pensjonister og andre trygde
de uten ekstraordinære inntekter. 
4. Kontingenten betales under ett gjennom dis
trikts- eller fylkesorganisasjonen. Landsstyret 
pålegges å utarbeide nærmere retningslinjer. 
5. Landsmøtet oppfordrer RV's organer til å leg
ge stor vekt på å styrke RV's økonomi gjennom 
innsamlingskampanjer, regnskaps- kontroll og 
god «husholdering» med RV's ressurser. 
Landsmøtet oppfordrer medlemmene til å yte RV 
økonomisk støtte utover kontingentsatsene. 

c) Om delegatvalg i Oslo 
Forslagsstiller: Gamle Oslo RV ved Kjetil Lenes 
«Delegatvalg til RVs neste landsmøte foretas i 
Oslo på bydels-/bransjelagnivå. Dette er tenkt 
som en særordning for Oslo, og innebærer ikke 
at Oslo endrer status fra lokallag til fylkeslag. 
Det forutsetter at regisrering av medlemmers 
stemmerett skjer kun i ett lag.» 

d) Forslag om paragraf I 3 
Forslagsstiller: RV i bydel 5 i Oslo ved Vegard 
Holm. 
«Prinsipper for endring av paragraf 13 i vedtek
tene. 
a) Offentlig støtte til partiet (Gruppe), represen
tant- og stemmestøtte m.m.) tilfaller partiet sen
tralt. Innkreving og oversikt over eventuelle 
klausuler styres fra hovedkontoret. 
b) «Beinpenger» (honorarer, møtegodtkjørelse, 
og andre ytelser knyttet til personer som innehar 
politiske verv) tilfaller det organisasjonsledd som 
tilsvarer det politiske organ, eller dersom slikt 
organisasjonsledd ikke eksisterer) til nærmeste 
overordnede ledd. (Eks. Møtegodgjørelse for 
kommunestyrerepr. tilfaller RV i kommunen) 
eller dersom det ikke finnes organisering) til fyl
kes-organisasjonen) 
c )Det fastsettes en felles kontingent for hele RV
~rganisasjonen. Kontingenten skal ha tre elemen
ter: sentral kontingent, lokal kontingent og abon
nement på medl.blad, i tillegg innvelges reduk
sjon for personer uten inntekt, og husstandsmed
lemmer. 
d) I stedet for det nåværende systemet, fastsettes 
en «partiskatt» som utgjør en fast prosent av 
«beinpengene» , eksempelvis 40% av brutto. 
e) Det utvikles en fast støttering med muligheter 
for å velge fast månedlig trekk eller periodisk 
innbetaling. Disse inntektene fordeles 30/30/40 
mellom RV sentralt, fylkesorganisasjonen og 
lokalgruppa innbetalingene kommer fra. 

e) Forslag om arbeiderkvotering, 
sentralstyre og «beinpenger». 
Forslagsstiller: Odda RV 
« I . I formålsparagrafen til RV skal det gå fram at 
RV har som mål å bli eit slagkraftig sosialistisk 
arbeidarparti. 
2. I landsstyret i RV skal det vere eit flertall ay 
fagorganiserte arbeidarar av begge kjønn. 
3. På landsmøtet skal det velgast eit sentralstyre. 
Kvart fylkesparti vel representant og vararepre
sentant til landsstyet. Desse to skal vere mann og 
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kvinne,-og kan dele på oppgåva. Desse to skal ha 
informasjonsplikt ovafor fylkespartiet, vere kon
trollert av dette og ha ansvar for å byggje ut fyl
kesorganisasjonen. Fylkerepresentanten og vara
representanten skal nå som helst kunne skiftast ut 
i landsmøteperioden på fylkeskonferansar. 
Landsstyret er RVs høgste organ mellom lands
møtene og både fylkesrepresentantane og sentral
styret er medlemmer. 
Landsstyret skal møtast minst 2 gonger i året, 
eller når l/3 av medlemmane krev det. 
4. «Beinpengar» skal fordelast slik: 50% inn sen
tralt, 25% til lokallag frå kommunestyrerepresen
tantar og 25% til fylkespartiet frå fylkestingsre
presentantar, og 25% til kvar representant for å 
dekkje løpande utgifter som det er tungvint å 
dokumentere i detalj, kopiering, porto, telefonar 
mm. 

f) Forslag om kontingent 
Forslagsstiller:fra medlemmer av Rød Ungdom i 
Trondheim. 
Betalende medlemmer i ungdomsorganisasjonen 
betaler halv kontingeritsats i Rød Valgallianse. 

g) Forslag om kontingent. 
Forslagsstiller: Egil Bøyum (Oslo) 
«Forslag til retningslinjer for neste LM-periode. 
1. Partikontingenten til Raud Valallianse skal 
bealast årleg. Kontingtsatsen skal vera eins for 
heile Norge, for tida 240 kr. 
2. Kontingenten skal delast mellom grunnorgani
sasjonen, fylkesorganisasjonen og landsorganisa
sjonen, ideelt kvar med 1/3 del. Der det ikkje 
finst partilag går grunnorganisasjonen sin del til 
fylkesorganisasjonen, og der det ikkje finst fyl
kesstyre går fylkesorganisasjonen sin del til 
grunnorganisasjonen. Der det korkje finst grunn
organisasjon eller fylkesorganisasjon går heile 
kontingenten til RV sin landsorganisasjon. 
3. Inntil 1/3 av kontingenten kan gjennom vedtak 
på grunnorganisasjonens årsmøte førast attende 
til grupper under partilaget. 
4. Ubemidla medlemmer betalar 1/3 av konting
entsatsen. Studentar, skuleelevar, arbeidslause, 
gjeldsoffer, pensjonistar og andre trygda er 
dømer på ubemidla. 
5. Kontingenten skal betalast under eitt gjennom 
fylkesorganisasjonen. Landsstyret skal utarbeida 
retningsliner omkring kontingentbetalinga. 
6. Landsmøtet oppfordrar medlemane å yta ein 
fast stønad ut over kontingenten. Storleiken må 
fastsetjast av den einskilde og etter evne. 

h) Om fordeling av offentlig støt
te. 
Forslagsstiller: Voss RV. 
«All offentlig partistøtte til RV (gruppe), repre
sentant- og røystestønad, beinpenger m.m., er 
RV sin kollektive eigedom. I kommunar og fyl
keskommunar der RV har organisert grupper 
skal grupene behalde gruppe- og representantstø
naden. Røystestønaden og netto beinpengar skal 
disponereast av landsstyret. Stønaden skal ein 
rekna utifrå rundskriv frå adm.-departementet. 
Kommunale tilleggsløyvingar skal lokalgruppa 
behalda. Oppgåva over slike Iøyvingar skal sen
dast inn til RV sentralt. 
Grunnkontingenten til RV sentralt skal vera 
kr. I 00 som inkluderer abonnement på RV sitt 
medlemsblad. I tillegg kan ein ha lokalkonting
ent på inntil kr. 200. Skuleelvar halv kontingent. 

7. Økonomi 
Regnskap og budsjett blir lagt fram på landsmø
tet. 

Landsstyrets innstilling: 
Retningslinier for budsiett. 

1. Den sentrale økonomiske oppgaven er å øke 
RVs egeninntekter. Medlemsverving og støtte
ringen er her sentrale. 
2. Det må i landsmøteperioden drives en syste
matisk vervekampanje og bygges opp et skikke
lig medlemssystem. Medlemstegning må gjøres 
så enkelt at alle kan være hvem som helst de er i 

kontakt med. 
3. Den sentrale støtteringen må gjøres så attrak
tiv at lokalleddene finner det fordelaktig å bruke 
den. Minst 80% av inntektene skal årlig gå til 
fylkenez(fylkenes fordeling med kommunene 
avgjøres i hvert fylke). 
Alle ledd i organisasjonen må ha fordeler av godt 
arbeide på dette feltet. Vi må bygge opp et appa
rat for å drive dette arbeidet. 
4. Studiearbeidet må systematiseres. Alle arran
gementer som berettiger til studiestøtte må innra
porteres til Ny Verden. 
5. Offentlige inntekter. (se vedtektene) 
Landsstyret pålegges å lage et fordelingssystem 
som premierer god oppfølging lokalt. Den sen
traliserte styringen krever åpenhet om inntektene 
og fordelingen. Det lages nøyaktig oversikt over 
dette. 
6. Minst 70% av inntektsøkingen i perioden skal 
gå til fylkes- og kommuneorganisasjonene. 
Spesielt må evnen til politiske initiativer og orga
nisasjonsutbygging prioriteres. 
7. En svak utbygging sentralt må ta sikte på styr
king av organisasjonsarbeidet og det faglige 
arbeidet. 
8. Fordelingen av RVs totale midler og av de 
offentlige midlene mellom sentralt og lokalt bør 
være omtrent som regnskapet for 1992 i ikke
valgår, og som budsjettet for 1993 i valgår (se 
nedenfor) når eventuelt økte inntekter holdes 
utenfor Gfr pkt 6). 
1992 1993 
Andel av totalinntektene til lokalt: ca 52,0% 
57,0% 
Andel av de offentlige innt. til lokalt ca 47,5% 
48,0% 
Andel av totalinntektene til sentralt ca 48,0% 
43,0% 
Andel av de off. innt. til sentralt ca 52,5% 52,0% 
9. Landsmøtet mener budsjettet for 1993 er over
siktelig med en hovedinndelingen som står 
nedenfor og ønsker at det i hovedsak videreføres. 
INNTEKTER: 
- Offentlig støtte 
- Studiestøtte 
- Salgsinntekter 
- Lotteri/RV-fond 
- Medlemskontingent 
- Andre inntekter 
UTGIFTER: 
- Arbeidsgiverkostnader 
- Kontordrift 
- Møter og organisasjonsdrift 
- Medlemstiltak 
- Bevilgninger 
- Tap og avskrivninger 
10. Landsmøtet ønsker å videreføre de hovedpri
oriteringene som ligger i fordelingen mellom de 
ulike hovedpostene som er i regnskapet for 1992 
og budsjettet for 1993. Gfr pkt 6). 

Andre forslag: 
Det er fremmet flere forslag som angår økonomi
en under punktet om vedtektene. 

8. Valg 
Landsstyret har nedsatt en nominasjonskomite 
som gjør forberedende arbeid for landsmøtet. 

9. Andre vedtak. 
Landsstyrets innstilling: _ 
Forslaget til «Næringspolitisk program for RV» 
fra Ame Rolijordet og forslag til «En alternativ 
industripolitikk for Norge» fra Trond Andresen 
tas ikke opp til vedtak på landsmøtet, men utgis 
som hefter i RVs regi. 

Andre forslag: 
a) Forslag til næringspolitisk pro• 
gram for RV. 

Forslagsstiller: Ame Rolijordet. 

ET ØKONOMISK SYSTEM I KRISE 

No.-ge gjennomleve,, fm tiden en aj~ 
lig økonomisk krise, framskyndet av tilpasnings
politikken til EFs indre marked. Arbeidsløsheten 
har aldri vært høyere, men det finnes ingen poli
tisk vilje til å gjøre noe med den. Istedet pøser 
Regjering og Storting milliardene inn i konkur
struede banker. 
Samtidig er Norge med sine naturressurser, sitt 
teknologiske nivå og sin høyt utdannede arbeids
kraft et av verdens rikeste land. Så er det da-hel
ler ikke mangel på penger: Storkonsernene og 
finanskapitalen kontrollerer milliarder av kroner, 
statens reserver når nye høyder. Den herskende 
klasse forvalter større rikdom (og privilegier!) 
enn noen gang, mens folk flest rammes av indus
trisanering, reduserte offentlige ytelser og økte 
gjeldsbyrder. 
Opphopingen av kapital hos overklassen fører 
altså ikke til økt velstand for landet som helhet, 
slik tilhengerne av den frie markedsliberalismen 
forfekter. Idag har borgerskapet i Norge gitt opp 
troen på at det kan skapes nye verdier i dette lan
det. De selger i stedet landets sjølråderett for 
visjonen om «det nye Europa». De flytter kapital 
og arbeidsplasser utenlands. De er mer opptatt av 
kortsiktig økonomisk gevinst gjennom penge
plasseringer og finansoperasjoner enn nyskaping 
gjennom investeringer i produktive næringer. 
Dette er vår tids logiske konsekvens av et økono
misk system der «markedet» primært ikke er til 
for å dekke menneskenes behov for varer og tje
nester, men for å skaffe kapitalen økt profitt. 

EN ANDERLEDES MÅLESTOKK 
Et samfunns verdier består av både naturgitte og 
menneskelige ressurser. Gjennom bearbeiding av 
de råvarene naturen gir oss, skapes de verdier 
som legger grunnlaget for det moderne samfun
net. Men kapitalismen kan ikke gjøre dette på en 
samfunnsmessig lønnsom måte. Kapitalistene 
sørger for produksjon av varer bare dersom det 
gir profitt. Den teknologiske utviklinga og den 
internasjonale konkurransen har ført til utflag
ging og nedleggelse av lønnsom norsk industri 
fordi pTOt\U.Cn b~\r \-\v,-yc Tc de.~ ""-.ci..p '-'--'-"'-'n y'-
sereS andre steder. Videre har det moderne «bruk 
og kast»-systemet ført til en mengde helt unød
vendige (eks. emballasjefonner) eller lite holdba
re produkter (eks. klær). Denne utviklinga kan 
naturens bære-evne ikke lenger makte å opprett
holde. 
All industriell produksjon kan automatiseres. 
Den teknologiske utviklinga frigjør arbeidskraft. 
Men kapitalistene har ikke nye arbeidsplasser å 
tilby. Resultatet er en meningsløs sløsing med de 
menneskelige ressurser, økonomisk katastrofe og 
en meningsløs tilværelse for de arbeidsløse og 
sviktende skatteinntekter og økte utgifter for det 
offentlige. 
Dette systemet kan ikke fortsette. Rød 
Valgallianses mål er et helt nytt økonomisk sys
tem der alle naturlige og menneskelige ressurser 
settes inn for å dekke menneskenes behov innen
for rammen av naturens bære-evne og i tråd med 
økologiske prinsipper. Målestokken for samfun
nets økonomi må bli den faktiske dekningen av 
de samfunnsmessige behov, ikke rentabiliteten 
på investert kapital. 
RV's hovedmål i den økonomiske politikken vil 
være å: 
- erstatte samfunnsmessig ulønnsom med sam
funnsmessig lønnsom og økologisk forsvarlig 
produksjon og tjenesteyting; og 
- utvikle en sterk offentlig sektor. Arbeid med 
mennesker, dvs. omsorg, opplæring og kultur, 
kan ikke erstattes av maskiner. En stor offentlig 
sektor er derfor et bilde på et rikt samfunn (og 
ikke et sykdomstegn som borgerskapet framstil
ler det). Rød Valgallianse vil at landet skal føre 
en økonomisk politikk basert på våre ressurser 
og fortrinn. Norge har et veldrevet landbruk, sto
re fiskeressurser, oljerikdommer, delvis fortsatt 
avanserte industribedrifter, energi, mineraler, 
skog, beitemark osv. som sammen med lav 
befolkningstetthet gir oss en unik utgangsposi
sjon på den internasjonale arena. Med en annen 
økonomisk struktur kunne vi både sikret den 
materielle livsstandarden til en større befolkning 
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enn idag og bidra med ulike varer til verden for
øvrig, uten å mått~ underlegge oss internasjonale 
konjunkturer og arbeidsdeling. 
Men utviklinga går i feil retning: EF-tilpasning, 
GATI-3:vtalen, liberaliseringa av kreditt- og 
valuta-lovgivningen osv. gjør oss mer og mer 
sårbare. EØS-avtalen og evt. EF-medlemsskap 
vil gjøre målsettinga om·en samfunnsøkonomi til 
folkets og naturens beste til en umulighet. 
Derfor sier Rød Valgallianse: 
- NEI til EF og EØS, i stedet krever vi: 
En ny økonomisk politikk: Mer styring - min
dre marked! 
GJENREIS DET SAMFUNNSNYTTIGE 
ARBEIDET 
Landets industri forsvinner til fordel for en ensi
dig næringsstruktur der handel, finans, turisme 
og servicenæringene overtar. I stedet for industri
arbeidsplassene har vi fått en oppsvulming av 
uproduktive og unyttige tjenester. I stedet for de 
gamle industriherrene har sjiktet av spekulanter 
og «yapper» i bank og finans, forsikring, reklame 
og konsulentfirmaer fått en større betydning i den 
norske borgerskapet. Det er et alvorlig sykdoms
tegn i økonomien at finanssektoren nå sysselset
ter flere mennesker enn det norske landbruket. 
Rød Valgallianse vil flytte arbeid fra ufornuftig 
tjenesteyting til vareproduserende sektor, fra 
pengeplasseringer til verdiskaping. RV vil kjem
pe for en industripolitisk gjenreising av Norge. 
Motoren i en sunn samfunnsøkonomi er de pro
duktive, vareproduserende sektorene. De siste 
par ti-års utflagging og nedlegging av industriar
beidsplassene er en trussel mot landets økono
miske sjølstendighet og mot opprettholdelse av 
en fortsatt sterk offentlig sektor og de offentlige 
velferdsgodene. RV vil forby videre utflagging 
av norsk industri. 
Gjenreising av landets industri er avhengig av en 
nasjonal plan for en allsidig vareproduksjon i 
fastlands-Norge. Norge må oJjprettholdes som 
industrinasjon for å sikre sjølforsyning og kvali
teten på de varene vi trenger. En slik plan må 
utar~~ide~.ved a,t offentJige _myqdigb-eter går inn i . 
de eksisterende bedrifter og bransjestrukturer for 
å s'e 'vilke Q'JU)igheter som finnes og pålegge 
bedriftene den nødvendige omstilling. I dette 
arbeidet må det legges særlig vekt på deri kom
petansen som er utviklet i deeksisterende fagfor
eningene. 
RV er videre imot at industrien skal ha dårligere 
rammevilkår enn annen næringsvirksomhet. 
Hanclels- og finanskapital må kontrolleres og 
skattlegges hardere. RV er for subsidiering av 
bedrifter på bransjenivå, evt. etter geografiske 
kriterier, dersom dette er eneste mulighet til å 
gjøre konkurransevilkårene lik det som gjelder 
ellers på verdensmarkedet. RV vil beholde favo
riseringa av norsk virksomhet på kontinentalsok
kelen. RV går mot økte kraftpriser for den kraft
krevende industrien. 

FOR EN INDUSTRI I PAKT MED 
ØKOLOGIEN 
En del industri forurenser. Disse bedriftene må 
pålegges å rydde opp i skadene på det ytre miljø. 
Dersom renseanlegg går utover bedriftens øko
nomiske evne, må det gjennomføres statlige 
overføringer. Konsernbedrifter må pålegges å 
betale miljøteknologi i sine datterselskaper. 
Miljøavgifter på produksjonsbedrifter kan brukes 
som påskudd for nedleggelse. F.eks. vil CO2-
avgiften ramme sildemeisindustrien hardt p.g.a. 
bruken av tungolje. I slike tilfelle vil RV kreve 
statlig hjelp til innføring av alternative energikil
der. 
RV krever: 
- Innføring av returordninger av alle produkter 
der det er mulig. Alle bedrifter må pålegges å 
legge opp til resirkulering og kildesortering. 
Bygningsloven endres slik at det ikke blir mulig 
å sette opp nye industrianlegg eller næringsbygg 

· uten at all ressursbruk er tenkt innenfor miljø
messige standarder. 
- Avvikling av all oljefyring til fordel for el
kraft. Alle kommuner må utarbeide en handlings
plan for innføring av varme-pumper. 
- Verneombud og fagforeninger må få rett til å 

stoppe miljøskadelig produksjon. 

ST ANS MARKEDSLIBERALISMEN 
Rød Valgallianse vil gjeninnføre sterk offentlig 
kontroll med kreditt og rentepolitikken til bank
vesenet, styring av finanskapitalen og valutares
triksjoner. Vi vil gjennomføre sterkere beskat
ning av aksje- og finanstransaksjoner og stanse 
Børs-spekulasjonene. RV er imot at arbeidsplas
ser gjøres til handelsvarer på Børsen. Fusjoner 
mellom konkurrerende bedrifter fører alltid til 
nedleggelse av arbeidsplasser. RV vil utvide 
arbeidstakernes rettigheter etter lov- og avtale
verket i forbindelse med bedriftsoppkjøp. 
RV vil gjeninnføre tidligere konsesjonslovgiv
ning som sikret norske bedrifter mot oppkjøp fra 
utlandet. Utenlandske oppkjøp skjer ofte som 
ledd i en strategi for å få nedlagt brysomme kon
kurrenter, evt. for å hente ut maskiner, teknologi, 
kompetanse og markedsmakt. Oppkjøpene inn
lemmer bedriftene i de multinasjonale konserne
nes maktspill. De bruker midler og innfører en 
«bedriftskultur» som er i strid med vårt lov- og 
avtaleverk. Fagforeningenes mulighet til å påvir
ke arbeidssituasjonen for sine medlemmer svek
kes. Derfor vil vi bevare kontrollen med norske 
bedrifter på norske hender. 
RV vil opprettholde enhetspris-systemet i konsu
mentvareindustrien. Vanlige forbruksvarer må ha 
samme grunnpris i alle deler av landet. 
Variasjoner i prisnivået må ikke være større enn 
det som ellers vil følge av den naturlige konkur
ransen mellom leverandørene og handelsbedrif
tene innbyrdes. RV krever import-restriktsjoner 
mot forsøk på dumpingsalg av overskudds-pro
duksjon fra andre land. De store butikk-kjedenes 
adgang til å innhente anbud overalt i verden må 
begrenses. Samfunnsøkonomisk er det ulønn
so.mt at handelskapitalens konkurranse om mar
kedsandeler og valg av salgsvarer undergraver 
markedsgrunnlaget til norske produksjonsbedrif
ter. 
RV vil innføre etableringskontroll av handels- og 
service-bedrifter i pressområder. Overeta!Jletinga, 
innafor handelsnæringa har ført til forbrukerne 
gjennom pris- og rentenivå betaler for en rekke 
unødvendige forretningsbygg og kjøpesentra,' og 
opprettholder et stort unødvendig sjikt av kjøp
menn, grossister og agenturer, meklere, reklame
folk osv. Den sterke konkurransen om kundene 
fører på den andre siden til elendige arbeids 
betingelser for de ansatte. Lav lønn, gjerne under 
tariff, ulovlige arbeidstider, kynisk utnyttelse av 
innvandrere og ungdom, svart arbeid osv. flore
rer. Spesielt i hotell- og restaurant-næringen har 
nærmest kriminelle forhold blitt dagens orden. 
RV vil: 
- gjeninnføre statlig kontroll med renta for å få 
rentenivået ned, 
- senke prisene gjennom sterkere pris- og avanse
kontroll, 
- forby videre utbygging av kjøpesentra; 
- nekte etablering og offentlige bevillinger til alle 
firmaer som bryter tariffavtaler og lovverk forøv
rig; 
- slå hardt ned på «konkursbaroner», økonomisk 
kriminalitet og korrupsjon; 
- innføre lovforbud mot alle former for «gyldne 
fallskjermer». 
Også innenfor transportsektoren har forholdene 
etterhvert blitt uoversiktelige. I et samfunnsmes
sig og økologisk perspektiv kan en situasjon med 
flere konkurrerende selskaper som kjører på 
kryss og tvers over samme distrikt ikke fortsette. 
Varedistribusjonen må samordnes. RV vil priori
tere kollektivtrafikk og offentlige transportmid
ler. På lengre sikt må det utarbeides en helhetlig 
plan for transport av varer og personer i den 
enkelte region i tråd med.miljøpolitiske målset
tinger. 
I bygningsbransjen har den økonomiske libera
lismen ført til et utall «enkeltmanns-bedrifter» og 
kontraktØrvir.ksomhet. Skyhøyt prisnivå i jobbe
tida på midten av 80-tallet er avløst av dumping 
og konkurstrussel for de store entrepenørbedrif
tene. Dermed undergraves muligheten til å opp
rettholde en norsk-eid bygningsindustri som kan 
utvikle ny teknologi og ivareta ressurser og 

ekspertise. 
RV vil bekjempe arbeidsløs~eten i bygg- og 
anlegg ved å gjenreise den sosiale boligbyg
ginga, restaurering og rehabilitering av offentlige 
bygninger og anlegg og forsere utbygginga av 
sykehjem, eldreboliger og barnehager. RV støtter 
de fagorganisertes kamp mot kontraktør-virk
somhet og svart arbeid. RV krever en anti-kon
traktør-klausul i alle offentlige byggekontrakter. 

SATS PÅ ARBEIDERKLASSEN 
En halv million l~dige hender venter på å bli satt 
i meningsfull virksomhet samtidig som landet 
har et utall uløste oppgaver: i omsorg for eldre 
og syke, innenfor utdanning, forskning, opp
vekstvilkår for barn og unge, i industri og land
bruk, i miljøvern og samferdsel osv. 
RV vil kreve: 
- en statlig jobbgaranti mot arbeidsløshet. Alle 
som mister jobben skal være garantert enten 
utdanningsplass eller ansettelse i det offentlige til 
tariff-lønn mens de venter på annet arbeid. Inntil 
en slik garanti kan gjennomføres i praksis krever 
RV heving av arbeidsløshetstrygden til 90% av 
tidligere lønn og bortfall av 80-ukersregelen. 
Borgerskapets verdensbilde, deres oppfatning av 
hvem som betyr noe og hvem som skaper histo
ria, deres syn på arbeidsfolk og det produktive 
arbeidet er en direkte hemsko for utviklinga av 
produktivkrefter og produksjon. All borgerlig 
ledelsesfilosofi er dømt til å mislykkes fordi 
utgangspunktet er å få de ansatte til å godta eier
nes strategi og målsettinger og oppretholde 
maktstrukturen og kommandolinjene i bedriften. 
Rød Valgallianse vil i stedet arbeidet for å snu 
«bedrifts pyramidene» på hodet: administrasjon 
og ledelse, teknikere og andre «eksperter» skal 
brukes til å løse problemene på «golvet» på de 
ansattes premisser. Mange bedriftsnedleggelser 
kunne vært unngått hvis fagforeningene hadde 
lagt premissene for produktutvikling, bedriftskul
tur og markedsføring. 
RV vil derfor arbeide for: 
- sterksa:tsingµå)1rb'eidernes forripetanse, sjøl
styrte grupper, faglig videreutvikling; 
- begrensning av bedriftsherrenes styringsrett 
gjennom arbeiderdeltakelse på bedriftenes admi
nistrasjonsnivå, økt styrerepresentasjon, konsern
faglig samarbeid osv; 
- å fjerne «kvinnelønna» og gå mot økt lønnsdif
feransiering, «trynetillegg», «utbyttedeling» og 
andre «moderne» lønnssystemer som splitter 
arbeiderklassen; 
- senkning av arbeidstida til 6 timers normalar
beidsdag. 

TA ANSVAR FOR FRAMTIDA 
Ifølge borgerskapet kan Norge ikke lenger greie 
seg «alene» i verden. Vi har for «høyt lønnsni
vå», er «bare 4 millioner mennesker», vi har «for 
lange transportavstander» osv. Distrikts-Norge 
vil de avvikle. Mot dette vil Rød Valgallianse 
hevde at det er i distriktene. nøkkelen til lan
dets framtid ligger, for det er her vi har våre 
ressurser. 
Arbeiderklassen kan ikke lenger se på at borger
skapet legger landet øde. I de første 50-60 åra av 
dette århundret skapte en hovedsaklig mannlig 
arbeiderklasse det industri-Norge og den vel
ferdsstaten vi har kjent til nå, i samarbeid med 
borgerskapet. Denne arbeiderklassen ble ledet av 
sosialdemokratiet, DNA. 
Nå har borgerskapet en helt annen strategi og 
sosialdemokratiet er ute av stand til å takle situa
sjonen. I mellomtiden har arbeiderklassen skiftet 
sosial sammensetning: Kvinnene, hovedsaklig i 
offentlig og privat tjenesteyting, er nå i flertall, 
mens det tradisjonelle mannlige kjerneproletaria
tet i industri, bygg og anlegg og transport er i 
mindretall. Denne arbeiderklassen må som helhet 
skape seg en ny visjon for framtida. Vi er tjent 
med gjenreising av såvel offentlig sektor som 
industrien. Vi trenger fortsatt et spredt boset
ningsmønster og opprettholdelse av norsk land
bruk og fiske. Det er kombinasjonen av land
bruk/fiske og industrireising utover landet som er 
fundamentet for den norske nasjonale identiteten. 
Slik vil det være i framtiden også. Men det er 

• 

bare denne arbeiderklassen som kan 
forsvare norsk sjølråderett og gjenopprette nasjo
nens tro på seg sjøl og framtida. I vår tid betyr 
det å reise kampen mot borgerskapets omforde
lingspolitikk og sette en ny samfunnsorden på 
den politiske dagsorden 

b) Forslag til en alternativ indus
tripolitikk for Norge. 
Forslagsstiller: Trond Andresen. 

En alternativ økonomisk politikkfor Norge 
Den industripolitiske situasjon - makthavernes 
impotens 
l)Ingen sentrale deltakere i den offentlige debat
ten har til nå klart å peke på en troverdig vei å gå 
for å skape industriarbeidsplasser i Norge. 
Industriledere, regjeringa, økonomer, sentrale 
politikere har ikke annet å si enn "å legge forhol
dene til rette". De kommer i svært liten grad med 
konkrete forslag til hva som bør produseres i 
Norge, og hvordan. 
2)Mens evnen til åre-industrialisere fastlands
Norge er minimal, fortsetter den unødvendige 
vekst i privat tjenesteyting (kontorbygg, varehan
del, hotell- og restaurantnæring). Dette skjer ikke 
fordi investorene lenger tror så voldsomt på det
te, men fordi de knapt ser andre alternativer. 
Bankene taper fortsatt penger .bl.a. på grunn av 
dette. 
3)Samtidig øker pessimismen, og det går knapt 
en dag uten at det kunngjøres at kapitalen må r 
investeres i utlandet, fordi det er håpløst å satse i 
Norge. Samtidig skjer utenlandske oppkjøp 
uhemmet. Makthaverne sier de ikke har noe valg, 
men tier om at de sjøl med åpne øyne har gitt fra 
seg - eller unnlater å bruke - nasjonale styrings
redskaper. 
4)Prosess-, olje-, kraftkrevende eksportindustri 
dominerer i den industripolitiske debatten. Dette 
gjør det vanskelig å få byråkrati, politikere og 
media til å lytte på forslag om andre industrielle 
initiativ. Det fører blant annet til at de ikke støt
ter andre alternativ enn et fåtall dyre og miljø
problematiske industriprosjekt (eksempel gass
kraftverk/ metanolfabrikk), alternativ som også 
gir få arbeidsplasser pr. investert krone. 
5)Makthaveme ser bo11 fra - eller underslår - at 
prosess-, olje-, og annen_kraftkrevende industri 
vil redusere arbeidsstokken kraftig i kommende 
år, uansett eventuell økning i produksjonskapasi
tet. Samlet vil det ikke komme flere arbeidsplas
ser i denne industrien. · 
En mulighet som i noen grad kunne ha oppveid 
nedgangen i arbeidsplasser - og t.o.m. snudd 
utviklinga - er videreforedlings- og miljøvirk
somhet i tilknytning til slik industri. Men lite 
skjer i praksis, 'på tross av at det snakkes noe om 
dette. 
6)Holdningen til annen industri er basert på 
foreldede forestillinger om at tradisjonell vare
produksjon bare kan lykkes hvis den 
• skjer i stor skala, og 
• selger til verdensmarkedet. 
Industrielle initiativ som erklærer at de i hoved
sak vil satse på hjemmemarkedet, blir overhodet 
ikke tatt alvorlig. Derfor kommer det svært få sli
ke initiativ. En tvangstanke i da~ er at alle initia
tiv som ikke i utgangspunktet tar sikte på å ero
bre en såkalt "nisje i verdensmarkedet" er dømt 
til å mislykkes. 
7)Man er ensidig fiksert på å øke eksporten for å 
få råd til import av slike varer som ikke produse
res i Norge. Man ser bort fra at _egen produksjon 
som erstatter import er like verdifull for handels-
balansen som mer eksport. · 
8)Man ser også bort fra at investeringer for å ero
bre noe av hjemmemarkedet sannsynligvis er 
mindre usikre m.h.p. framtidig sysselsetting enn 
å gamble på et nisjeprodukt for verdensmarkedet, 
i en situasjon hvor verdensmarkedet allerede -
for de fleste produkters vedkommende - produse
rer for mye i forhold til kjøpekraftig etterspørsel. 
Man må bruke millioner eller titalls millioner -
før man har tjent en øre - for overhodet å kunne 
delta i den nådeløse kampen om kundene. Og 
man har ingen garanti for å lykkes - verdensmar
kedet i dag er like "sikkert" som å bruke pengene 
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i et spillekasino. 
9)De få nisjeproduktene for verdensmarkedet 
som er skapt i Norge og som har slått igjennom, 
fører ikke nødvendigvis til arbeidsplasser i 
Norge: Teknologi utvikles i Norge, men produk
sjon etableres utenlands. 
IO)En annen tvangstanke som rir den norske 

· maktelite, er at bare sluttprodukter som innehol
der avansert datateknologi og/eller avanserte 
materialer er interessante, altså det som kalles 
"høyteknologi". De har ikke oppdaget at helt 
vanlige produkter (sko f.eks.) kan være "høytek
nologi" når de framstilles gjennom en avansert 
produksjonsprosess. De overser - eller kjenner 
ikke til - de teknologiske endringer som gjør at 
småskalaproduksjon av "vanlige" produkter blir 
mer og mer lønnsom (automater, lite behov for 
menneskelig arbeidskraft pr. produsert enhet, lett 
omstillbar produksjonsteknologi, nærhet til mar-
kedet). · 
l l)Man ser bort fra - eller vet ikke - at automati
sert ferdigvareproduksjon nødvendigvis vil bli 
langt mer miljøvennlig pr. arbeidsplass, enn tra
disjonell prosessindustri. Problemet med tradi
sjonell prosessindustri er at fortjenesten ligger i 
stor energibruk og stort råvareforbruk, ikke i 
bearbeiding. Slik industri medfører dermed store 
miljøproblemer. 
12)Man ser bort fra - eller vet ikke - at investe
ringer i moderne, høyt automatisert ferdigvare
produksjon vil bli ti ganger billigere pr. arbeids
plass enn i prosessindustri. Typiske tall kan være 
l - 2 millioner kontra 10 - 20 millioner pr. 
arbeidsplass. 

Våreforslag: 
13)Den norske stat har fortsatt - tross store utgif
ter de siste år på grunn av den økonomiske krisa 
- en meget sterk økonomi p.g.a. akkumulerte 
oljeinntekter. Norge har dermed en sjelden hand
lefrihet til en storstilt (gjen)reising av moderne 
vareproduserende industri. Statens formue kan i 
stor grad gå inn i et fond for dette formål. Dette 
krever et oppgjør med en av de markedsliberalis
tiske tvangstanker som har rådd grunnen på 80-
tallet: At staten ikke skal føre en aktiv og plan
messig industrireisingspolitikk. 
14)1nvesteringene må skje som import av høy
teknologiske produksjonsprosesser, og til reising 
av bygg og anlegg. Det siste vil være en kraftig 
stimulans for bygge- og anleggsbransjen. 
15)Norge har også handlefrihet til umiddelbart å 
satse kraftig på utdanning, både med tanke på 
kvalifisert personell til denne nye industrien, og 
personell til den økte innsats som kan komme 
innen helse, omsorg, utdanning, kultur (se punkt 
20 nedenfor). 
16)Den norske krona vil bli styrket fordi vi på 
noe sikt vil importere mindre. Dette sikrer han
delsbalansen - og kronekursen - på samme måte 
som om eksporten hadde økt. Dette er det sunne 
alternativ til Hermod Skånlands måte å holde 
kronekursen oppe på - høy rente og kunstig høye 
valutareserver spart opp gjennom statlige inn
stramminger. Vi får en sterk krone basert på reell 
verdiskaping i Norge, i stedet for på en skadelig 
høyrentepolitikk. Når statens formue plasseres i 
realverdier i form av moderne industri i Norge i 
stedet for i utenlandske banker, beveger vi oss 
vekk fra den Kuwait-økonomien vi ser sterke 
tendenser til i dag. Denne "Kuwait-politikken" er 
både usolidarisk og urasjonell, fordi den baserer 
seg på at Norge skal leve av arbeidet til mennes
ker i andre land, mens stadig flere går arbeidsløse 
her hjemme. 
17)Rentenivået vil også synke fordi bankenes 
investeringer blir sikrere. Bankene vil da vanske
lig kunne prøve seg med at "vi må øke gebyrer 
og rentemargin fordi vi må bygge opp så store 
reserver". 
18)Begrensninger på kapitaleksport må gjeninn
føres. Tidligere praksis med restriktiv konse
sjonspolitikk overfor utenlandske oppkjøp må 
gjeninnføres. I den grad det er reelle fordeler 
med et samarbeid mellom norske og utenlandske 
foretak, kan dette gjennomføres via samarbeids
avtaler om produksjon, forskning, markedsføring 
m.m., men hvor den aktuelle bedriften - og den 
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avgjørende styringsretten - forblir på norske hen
der.Med denne politikken ville Viking Dekk ville 
ikke blitt tillatt nedlagt, og Freia ville ikke blitt · 
tillatt solgt til Philip Morris. 
19)En umiddelbar konsekvens av en plan for 
gjenreising av allsidig vareproduksjon (heretter 
forkortet PGA V) vil være at den rådende pessi
misme og resignasjon vil kunne drives tilbake. 
Man får et felles og realistisk mål å styre i mot. 
Med en PGA V som rettesnor for norsk industri
politikk ville også eksisterende bedrifter kunne 
leve langt tryggere. 
20)Den økte industrielle verdiskaping som følge 
av en PGA V, og titalls milliarder i reduserte 
offentlige utgifter p.g.a. reduksjon i arbeidsløshet 
og sosiale problemer, vil gi ytterligere rom for 
fellesforbruk til utdanning, helse, omsorg, kultur 
- altså en kraftig opprustning av offentlig sektor 
med tilsvarende økning i sysselsetting. _ 
Med utbygging av allsidig vareproduksjon i fast
lands-Norge, blir det vanskeligere for maktha
verne å rettferdiggjøre nedskjæringer med 
påstander om at "samfunnet tåler ikke så høyt 
offentlig forbruk". Med flertall for en PGAV, vil 
de politiske krefter som er mot økt offentlig for
bruk og for fortsatte nedskjæringer bli drevet på 
defensiven. Derfor vil man med en PGA V i ryg
gen umiddelbart kunne begynne å redusere 
arbeidsløsheten gjennom høyere offentlig for
bruk og høyere offentlige investeringer. Slik 
offentlig innsats er den eneste måten å oppnå 
rask bedring på, fordi virkningen på industrisys
selsettinga vil først komme på noen års sikt. 

Regjeringa bruker i dag store ressurser på forsk
ning og utredning knyttet til arbeidsløshetspro
blemet. Vi foreslår følgende forsknings- og 
utredningsoppgaver: 
21 )Hvilke økonomiske betraktninger børJegges 
til grunn når man skal vurdere om et gitt varepro- • 
duserende prosjekt har livets rett ("samfunns
regnskap", ikke bare snever bedriftsøkonomi). 
22)Popularisering av eksempler på vellykket, 
moderne vareproduksjon i Norge, som viser at 
det faktisk nytter. · 
23)Oversikt over egendekning kontra import av 
aktuelle produkter i dag, og den historiske utvik
ling for disse produktene fram til i dag (faktisk 
var Norge et allsidig vareprodusent så seint som 
på 60-tallet, det er de siste 20 årene landet har 
blitt Europas mest U-land-lignende råvareleve
randør) 
24)Med utgangspunkt i den historiske oversik
ten, og i kunnskaper om dagens tekniske og øko
nomiske muligheter: Utredning av varer som 
ikke produseres i Norge i dag, men hvor det lig
ger teknisk og økonomisk godt an for å gjenopp
ta eller starte produksjon. 
25)Utredning av om det er mulig, hvordan det 
kan gjøres, og hva det vil koste, å skape en for
brukerbevissthet i Norge som gjør at man velger 
norsk når det er like bra og billig som uten
landsk. 
Til de som måtte kalle dette "sjåvinistisk", svarer 
vi: Multinasjonale selskaper bruker store mar
kedsføringsressurser for å konkurrere ut også den 
delen av norsk produksjon som retter seg mot 
hjemmemarkedet. Vi mener at alle land, ikke 
bare Norge, må ha rett til å føre en politikk som 
sikrer en rimelig egendekning av slike varer som 
er til innenlands forbruk. 
26)Raskt legge fram en skisse til organisering og 
finansiering av en ny norsk industrireising, som i 
omfang vil kunne sammenlignes med gjenrei
singsperioden etter siste krig. 
Den vil likevel skille seg ut på et vesentlig punkt: 
Alle industriprosjekter skal underlegges en 
streng miljø-vurdering. 

Industrielt gjenreisingsprogram i EF/EØS - en 
umulighet 
27)Våre framlagte forslag vil bli meget vanskeli
ge - til dels umulige - å gjennomføre med de 
begrensninger en EØS-avtale eller et EF-med
lemsskap legger på styringsmuligheter og hand
lefrihet i Norge. 
28)Man må kjempe med nebb og klør mot følge
ne av EØS-tilknytning, og for å melde Norge ut 

snarest. Handelsavtalen kan da tre i kraft igjen, 
slik som spesifert i EØS-avtalens utrneldings-
klausul. 
29)Så lenge Norge er med i EØS, må det settes 
kontinuerlig press på makthaverne i landet for at 
de skal nytte alle mulige metoder for å manøvre
re for å motvirke de bestemmelser som begrenser 
landets industripolitiske og økonomiske handle
frihet. 
Mottoet må være: Ikke lenger være "snillest" i en 
verden av "handelspolitiske ulver". Ut fra en slik 
grunnholdning har andre land til nå klart å ivare
ta sine interesser bedre enn Norge. 

Opprop frå fagorganiserte 
til landsmøtet. i RV 
Som aktive tillitsvalde og fagorganiserte 
opplever vi eit stadig større behov for eit 
slagkraftig sosialistisk arbeiderparti i Norge. 
Det trengs eit parti med sterk forankring i 
fagrørsla, både i privat og offentleg sektor og 
blant kvinner og menn. Dette må prege dei 
politske prioriteringane, organiseringa og val 
til partiorgan på alle plan. 
Kapitalkreftene og <leira stat driv ein storof
fensiv for å knekkje fagrørsla og auke klas
seskilnadene. Ved hjelp av dei tradisjonelle 
høgrekreftene, regjeringa og leiinga i 
Arbeidarpartiet har dei ført landet ut i masse
arbeidsløyse og rasering av velferdsorgning
ar og sosiale og faglege rettar. Klårast ser vi 
dette i kampen om EØS og EF-medlemskap. 
Marknadsliberalisme og kapitalkreftane sitt 
frie spel strir mot heile arbeiderklassen sine 
felles interessar. 
Det er no på tide med ei langt sterkare fagleg 
og politisk mobilisering mot denne utvik
linga, og for å få sagt opp heile EØS-avtalen. 
- Det trengs eit parti som kan bli ei drivkraft 
i denne mobiliseringa. ' 
- Det trengs eit parti som kan stake ut ein 
alternativ kurs for Norges framtid utafor 
EØS og EF-meldlemskap. 
- Det trengs eit parti som kan utvikle ei tru
verdig plattform og strategi for sosialismen. 
Fortsatt kapitalisme betyr fortsatt krise og 
nye miljøkatastrofer. Kapitalismen må erstat
tas av eit nytt økonomisk system, som gjen
nom full utnytting av samfunnets ressursar 
kan dekkje menneskenes behov uten å skade 
naturens bæreevne. Eit sosialistisk arbeidar-

parti må gjennreise visjonen om arbeid og 
velstand for alle. Eit slikt mål krev grunnleg
gjande samfunnsendringar og endringar av 
maktforholda. 
Terje Kollbotn og Anne Steinsland 
(Oppropet har ved trykking 25 underskrive
re) ETTER VÅRT SYN ER DET BERRE 

· RAUD VALALLIANSE (RV) AV PARTIA I 
DAG SOM KAN UTVIKLE SEG TIL Å 
BLI EIT SLIKT SOSIALISTISK ARBEI
DARPARTI. VI OPPMODAR DERFOR 
LANDSMØTET I RV I JANUAR 1993 OM 
Å LEGGJE GRUNNLAGET FOR Å BYG
GJE EIT SLIKT PARTI I NORGE. - Det må 
byggjast ut eit allsidig fagleg arbeid og eit 
fagleg nettverk som kan spele ei viktig rolle i 
klassekakmpen og den politiske kampen, 
ikkje minst mot EF/EØS. - Dette partiet må 
fremje samarbeid og solidaritet med arbeida
rar og frigjeringsrørsler elles i verda. I tida 
framover er det særleg viktig å utvikle kon
takter med progressive arbeidarorganisasjo
ner i Europa. - Ei viktig oppgåve i kampen 
mot k apitalkreftene ro~ verF ~ utvikle a\\ian
ser og gjere felles sak mellom fagrørsla, 
kvinneorganisasjonar, miljørørsla, bonde- og 
fiskarorganisasjonar og andre miljø. -
Arbeidet i fagrørsla må sameinast med arbei
det i dei parlamentariske organa i kommune, 
fylke og etterkvart på Stortinget. - Å utvikle 
eit sosialistisk arbeidarparti i Norge føreset 
ein ny form for partikultur der arbeidsfolk -
både kvinner og menn - kjenner seg heime 
og verkeleg betyr noe. 

Hva er hensikten med oppropet? 
Av Terje Kol/botn 
Dette er ein invitasjon til fagorganiserte 
arbeidarar langt utafor RV sine rekkjer om å 
vere med på å byggje opp eit slagkraftig 
sosialistisk arbeidarparti i Norge. 
Dette er eit initiativ for å få Landsmøtet i RV 
i januar til å leggje grunnlaget for ein slik 
prosses. 
RV har kimen i seg til å kunne bli eit parti 
for tusenvis av radikale og opprørske 
arbeidsfolk som idag er politisk heimlause. 
Ikkje minst må kvinnelege arbeidarar stå 
sentralt i dette arbeidet om vi skal lykkast. 
Forutsetninga er at det er kvinner og menn 1 
arbeidarklassen som har kontrollen og sty
ringa over denne partibygginga. Vi ynskjer 
samstundes støtte frå alle deler av RV for 
dette oppropet og denne målsettinga. 
Vi ynskjer støtte frå alle lokal- og fylkeslag i 
RV for dette oppropet, og at dei som blir 
valgt som utsendingar til Landsmøtet støttar 
oppropet. 
Av dagens partier er det berre RV som har 
sjans til å kunne bli eit parti av og for 
arbeidsfolk. Om vi ikkje lykkas i RV, vil det 
ganske sikkert vokse fram nye forsøk på å 
utvikle eit sosialistisk arbeidarparti. Dette er 

derfor også RV sin sjanse til å vinne masse
oppslutning blant arbeidsfolk i åra framover. 
Det trengs eit parti som er ein del av, og for 
arbeidarklassen, og som snakker til - ikkje 
om arbeidsfolket. 
Alle fagorganiserte arbeidarar som skriv 
under oppropet vil bli del av eit landsomfat
tande nettverk i alle bransjar. Dette nettver
ket skal bli eit arbeidarforum for informa
sjon, diskusjon og samhandfo1g - både for å 
få bygd opp partiet vårt og ikkje minst for å 
styrke kampen for å få sagt opp EØS- avta
len. 
Målestokken for om det er mogleg å byggja 
opp eit slikt sosialistisk arbeidarparti via RV 
er m.a. kor mange som skriv under på dette 
oppropet fram til jul og kor mange som tar 
ansvar for å samle støtte for oppropet. 
Målestokken i andre omgang er om 
Landsmøtet i RV i januar gjer klåre forplik
tande vedtak for å fylgje opp hove~punktene· 
i oppropet. 
Det er stadig fleire faglege tillitsvalde - kvin
ner og menn som er medlem av eller har 
sympati med RV. Men vi er alt for få til å 
kunne korne på offensiven og snu samfunns
utviklinga. 
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