
pril 1,994 

Kvinnekonferansen 
Engasjerte kvinner strømmet til RVs 
kvinnekonferanse tidlig i februar. Sentrale 
emner som kvinnekamp og klassekamp, og 
valget mellom likestilling eller frigjøring, 
fenget deltakerne. 
Kvinneutvalget i RV mener at det å være 
kvinneparti, betyr at fler enn de få utvalgte 
må engasjere seg i å prioritere kvinnekamp 
i hverdagen. Konferansen var en god 
begynnelse. 

numme! 

Programdebatt: 

Partiteori 
RVs nestleder Jørn Magdahl tar i en breitt anlagt artik
kel for seg det teoretiske grunnlaget og de historiske 
erfaringene RV som parti bør bygge på. 
Det er ikke uvanlig at et parti består av flere partier, 
formelt eller uformelt. Og hva betyr de nye klassefor
holda og politiske holdningene for RVs organisering 
og politikk? 
Magdahl hevder at et revolusjonært parti bare kan 
utvikle seg på grunnlag av flere systemkritiske miljøer, 
og gjennom å jobbe i forholdet til den reelle bevegel
sen i arbeiderklassen. 
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Klart vi 
skal vinne! 

om vaksinasjon mot over
mot og mangel på innsats 

er det særlig fra den røde sida 
pekt på betydninga av å ta EU
tilhengernes makt alvorlig. Det 
er klart at den norske overklas
sens makt ikke kan undervurde
res, og at en seier i folkeavstem
ninga ikke kommer «rekende på 
ei fjøl». Men det kan bli for mye 
snakk om at EU-tilhengerne er 
så mektige. 
For folk er mektigere enn all

verdens direktører og LO-pam
per, dagsaviser og Dagsrevyer -
hvis folk vil bruke sine egne res
surser. RV skulle være blant de 
fremste til å vite vilken makt 
massene og grasrota har - viss 
vi virkelig vil bruke makta vår. 
En kineser som nettopp ville ha 
fylt 100 år om han hadde levd, 
har gitt oss et arsenal av argu
menter om folkets styrke og her
skernes svakheter. Vår oppgave 
blir å bidra til å utløse akkurat 
den skaperkrafta og kampvilja, 
det som vi fikk til i 1972. 

Den som skal vinne et viktig 
slag, må også ha tru på at det er 
mulig å vinne. Våg å kjempe, 
våg å vinne! Glem likevel ikke at 
motparten er mektig og smart. 
Men: Klart vi skal vinne! 

Oftere 
Opprør 

Da Klassekampen ikke lenger ble parti
avis, åpnet det seg mulighet for at RV kun
ne få statlig pressestøtte til pressekontor og 
partiavis. Beløpet på den samla støtten vil 
for 1994 utgjøre rundt 1,5 millioner kroner. 

Vilkåret for støtten til OPPRØR er imid
lertid at avisa kommer ut med 10 nummer i 
året. Så dere skjønner at OPPRØR vil dere 
få ofte i postkassa resten av året! 

ANDRESIDA 

Om Aksel Neerstads utenlandsopphold 
I samband med avis

oppslag om Aksel Nær
stads utenlandsreiser 
vil RVs arbeidsutvalg 
uttale fø lgende: 

arbeide inntil 3 måneder i utlan
det og delegerer til daglig ledel
sen de konkrete avgjørelser om 
hva som er mulig. 

Avisoppslagene, spesielt VG, 
har gitt et feil bilde av realitete
ne. Her blir det framstilt som 
om Aksel får betalt tur til Brasil 
sammen med kjæresten og at 
han får full lønn for lang og tro 
innsats. 

Følgende må tas stilling til: 
- Hva slags arbeidsoppgaver 

han skal 
utføre. 

Aksel har søkt landsstyret om 
å få lov til å arbeide deler av året 
i utlandet av private årsaker (be
søke kjæreste) . Søknaden er på 
ordinært vis behandlet av lands
styret som vedtok følgende: 

- Hvordan ledelsesansvaret ut
øves når han er borte. 

Dette er sjølsagt ikke riktig, se 
overstående vedtak. Aksels rei
se og oppholdsutgifter dekker 
han sjøl, og han får utbetalt nor
mal lønn i henhold til de ar
beidsoppgaver han skal utføre. 

«Landsstyret stiller seg positiv 
til Aksels søknad om å kunne 

- Når det er mulig å reise». 
Det var enstemmighet i lands

styret om at dette var greit. (Det 
var noe uenighet om omfanget 
av disse oppgavene/varigheten 
på utenlandsopphold.) 

Av avisene framgår det også at 
enkelte medlemmer av RV me
ner dette er feil prioritering av 

Et offensivt RV i -94! 
Det er gode muligheter for at RV 
kan spille en viktig rolle i den po
litiske kampen, og for at vi kan 
bygge RV til en langt sterkere or
ganisasjon i løpet av 1994. 
Spørsmålet er om vi klarer å ut
nytte mulighetene. 

ange RVere gjør en kjempeinnsats i 
EU-kampen, og vår innsats har vært 

viktig for at motstanden mot EU og EØS er så 
sterk som den er. Men situasjonen nå er ikke 
enkel. EØS-avtalen virker hver dag. Under
ordna spørsmål i forhandlingene kommer i fo
kus i stedet for Unionsmedlemsskap. Me
ningsmålingene viser ti lbakegang for Nei-si
da, og Ja-sida har ennå ikke satt inn det massi
ve støtet. 

EU eller ikke. Hele RV må sørge for at kam
pen mot EU og EØS virkerlig blir den viktig
ste oppgaven. Alle RV-grupper må diskutere 
EU- politikk og hvordan kampen skal utvik
les. 

6-timersdagen 
Kampen for 6-timers normalarbeidsdag med 

full lønnskompensasjon har fått et oppsving. 
RVs prioritering ab 6- timersdagen i valgkam
pen var medvirkende til det. Arbeidsutvalget 
har vedtatt at 6-timerddagen skal være den 
samlende saken ved siden av EU/EØS for RV 
denne vi vinteren og våren. Vi må jobbe for 
eksterne markeringer, vedtak i fagforeninger, 
vedtak om prøveprosjekter i fylker og kom
muner o .l. 

Større og sterkere RV 

lederens tid. At han framfor po
litisk utredningsarbeid i 3 må
neder skal drive organisasjons
bygging (reising til lag) hele 
året. Den debatten kan være 
konstuktiv, og vi ønsker den 
velkommen i Opprør og andre 
organer av RV. 

Vi finner det derimot uheldig 
at medlemmer av organisasjo
nen er med på å få istand skan
daleoppslag som gir et helt feil 
bilde av organisasjonen og de 
tillitsvalgtes praksis og livsstil. 
Sånne oppslag skader RV mer 
enn det skader enkeltpersoner. 

EU-motstanderne, RV iberegna, er ikke på 
høyden med situasjonen. Kampen er ikke ut
vikla. Vi har ikke klart å møte de raske tilpas
ningene som nå skjer til EU. Viktige politiske 
saker som forsvarssamarbeid og Vestunionen 
er nesten ikke tema i den politiske debatten. 
RVs innsats i månedene framover kan bli av
gjørende for om Norge skal holdes utenfor 

1993 var et seierens år for RV med valg av 
vår første stortingsrepresentant. Men antall 
betalende medlemmer gikk ned med 40%, og 
mange lokalgrupper fungerer ikke. Medlems
tallet gikk ned hovedsakelig fordi medlemme
ne ikke ble purra på å betale. Over halvparten 
av dere som får Opprør betalte ikke medlems
kontingent i 1993 ! Mulighetene til å verve 
mange nye medlemmer er store - og de fleste 
som sto på listene i 1991 bør i alle fall spør
res! I løpet av året bør vi få medlemstallet be-

Ullensvang 1993. (foto: Eli Skorpen) 

Ny redaktør 
AU i RVs landsstyre har 
tilsatt Ove Bengt Berg 
til å arbeide med OPP
RØR på heltid. 

Landsstyret har bestemt at han 
skal være redaktør. Redaktørpla
katen gjelder ikke. 

Berg er 48 år og har bodd i 
Drammen i 25 år. Han har arbei
det i Rikstrygdeverket i 12 år, og 
som gymnaslærer i 10 år. 

Han har vært organisert i m-1-

bevegelsen siden 1967. I perio
den 1987-91 satt han i Drammen 
bystyre for en uavhengig miljø
liste, og han sto øverst på Fylkes
listene for miljø og solidaritet i 
Buskerud ved stortingsvalget i 
1989. Fra 1990-92 var han daglig 
leder i Aksjon Nærmiljø og Tra
fikk, og var i 1993 leder for Sy
klistenes Landsforening. 

Landsstyret takket avtroppende 
redaktør Pål Ravnborg-Gjertsen 
for innsatsen. 

Redaksjonen for øvrig fortset
ter. 

tydelig opp. Og vi må få til alle steder der det 
er minst 3 RVere har RV-møte en gang i måne
den. Enkelt, men vanskelig. 

Aksel Nærstad 

Ove Bengt Berg, ny redaktør i opprør (Foto: Klasekampen) 

[OPPRØR 
Ansvarlig redaktør: Ove Bengt Berg 
I redaksjonen dette nr: Rune Soma, Kari Celius, Kristin Johansen, 
Pål Ravnsborg Gjertsen 

Innlegg sendes til: Opprør/Rød Valgallianse, 
Gøteborggf. 8,0566 Oslo 
Tif: 22 38 42 50, 09-16.00 og22 38 43 7 6 mandag 16.00-19.00 
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STORTINGSGRUPPA 

"Luftpenger" og balanserte budsietter 
Opprør har skrålest RVs 
alternative statsbudsjett 
for 1994. Det viser at en 
alternativ kurs til dagens 
økonomiske politikk er 
mulig, dersom det er poli
tik vilje til det. Ikke uventa 
er det de rike som i tilfelle 
må betale regninga. 

Av RuneSoma 

Vs nye Stortingsgruppe ble 
umiddelbart kasta inn i det 

omfattende arbeidet som et alterna
tivt statsbudsjett innebærer. Erling 
Folkvord lovte tidlig pressen at RVs 
alternative budsjett ville være i ba
lanse. Det er det også. 

Balansen er endog bedre enn stor
tingsflertallets. Det er derfor ikke 

pengene, men den politiske viljen 
det skorter på, når RVs forslag 
stort sett oppnådde en stemme 
Stortinget. 

M ange f6r mer ••• 
På utgiftssida betyr RVs forslag 
blant annet: 
- Økte overføringer til kommuner 
og fylker med over 20 milliarder. 
- 3 milliarder kroner til offentlig in
dustrireisning 
- 0,5 milliarder i økte overføringer 
til NSB og Postverket 
- Øking av barnetrygda med 5%. 
Øking av minstepensjonene med 
20%. 
- 0,5 milliarder til økning av kvin
nelønna i staten 
- 95 millioner til forsøk med 6-ti
mersdagen 
- 4% rente på nye husbanklån, ren
tenedsettelse på eldre lån, midler til 
gjeldsanering. 

- 4% rente på nye studielån og 30% 
stipendandel 

••• og noen m6 be tale 
RVs budsjett henter inn betydelige 

midler (ca. 13 milliarder) på skatte
og avgiftssida. Det viktigste bidra
get er en kraftig skjerping av formu
esskatten for de rikeste, samtidig 
som "gulvet" legges så høyt at vanli
ge arbeidsfolk aldri vil komme til å 
måtte betale formuesskatt. RV vil 
også skattlegge de 190 milliarder i 
aksjeverdier som idag unndras fra 
beskatning, fjerne skattebegrens
ningsregelsen, innføre toppskatt på 
20% på inntekter over 500.000 og 
en 20% statsskatt for aksjeselskaper. 
Andre viktige kuttforslag er: 
- Oljeinvesteringene minus 7,2 mil
liarder 
- Hovedflyplass og veibygging mi
nus 2,5 milliarder 
- Forsvaret minus 3,2 milliarder 

- Reduksjon av topplønninger og le
derlønninger i staten gir 1 milliard 
- Betydelige beløp innspares på 
dagpenger. Arbeidsmarkedstiltake
ne fjernes. 

«Luftpenger» 
RVs representanter i kommuner og 

fylkesting kan særlig merke seg for
slaget om økte overføringene til 
kommuner og fylker. Ofte blir RV 
beskyldt for å operere med "luft
penger" og øke utgiftene uten hensyn 
til inntektene. Når våre kommune
og fylkestingsrepresentanter også i 
framtida går inn for ubalanserte bud
sjetter, er det ikke fordi RV ikke «kan 
regne», men fordi vi ikke kan aksep
tere den ramma som kommunene og 
fylkene må arbeide innafor i dag. 
Med 20 milliarder ekstra hadde livet 
til både RVs representanter og lokal
befolkninga vært adskillig lettere. 

6-ti111ersdag p6 Tinget 
- Kampen f or 6-timersda
gen gir en unik mulighet 
til å knytte sammen arbei

det i RVs lokallag, arbei
det ifagbevegelsen og 
s"foftingsarbeidet, sier RVs 
vararepresentant til Stor
tinge~ Mai Gythfeldl 

AvRuneSoma 

V har satt 6-timersdagen 
høyt på prioriteringslista 
for partiets arbeid framo

ver. Mai Gythfeldt er ikke i tvil om 
at dette arbeidet blir viktig også for 
RVs Stortingsgruppe. 

- Vi ser allerede nå en reell beve
gelse på dette spørsmålet. Hjelpe
pleierforbundet er i ferd med å få til 
en brei mobilisering på grunnplanet, 
og forslag om prøveprosjekter reises 
nå i stadig flere kommuner. En ar
beidsgruppe med representanter fra 
ulike fagforeninger og K vinnefron
ten har planer om å arrangere en 
konferanse blant annet om dette 
spørsmålet i oktober. 

- Vi veit også at det er flere initiati
ver på gang, også i lokale RV-grup
per. Bodø RV har planer om å arran
gere en studietur til Kiruna, for å få 
første hånds kjennskap til det prøve
prosjektet som har vært gjennomført 
der. På denne turen er Stortingsgrup
pa invitert til å delta, noe vi gjør med 
glede. 

Opp i Stortinget 
Det ligger nå inne to forslag i Stor

tingets Kommunalkomitee angåen
de 6-timersdagen. Det ene forslaget 
kommer fra SV, SP og KrF og går 
inn for igangsetting av forsøkspro
sjekter etter modell fra Kiruna. Det 
andre forslaget er det RV som har 
lagt inn. 

- Den viktigste svakheten i forsla
get fra SV m.fl., er at de ikke tar opp 

r 2 • april 1994• 

spørsmålet om full lønnskompensa
sjon, sier Mai 

- Når vi ser på debatten om prøve
prosjektet i Oslo, viser det seg at det 
nettopp er dette som blir stridens 
eple. Å gå inn på 6-timersdagen uten 
lønnskompensasjon, vil i praksis 
være de t samme som å tvinge folk 
over på deltid. Det er også viktig å 
huske på at Kiruna-forsøket hadde 
som en forutsetni ng at det ikke skul
le nyansettes folk. Vårt forslag inne
bærer at antall timeverk skal oppret
holdes, noe som i praksis må bety 
nyansettelser. 

M en avgiøres utenfor 
Mai har ingen illusjoner om at for

slaget kommer til å bli vedtatt i Stor
tinget. Det er bare en sterk bevegelse 
fra utsida som kan presse represen
tantene til å gjøre vedtak i riktig ret
ning. 

- I forbindelse med 6-timerdags
forslaget vårt har vi sendt ut brev til 
fagforeninger og andre organisasjo
ner for å orientere om hvordan saka 
står i Stortinget. Hjelpepleierforbun
det har allerede bedt om et møte 
med Kommunalkomiteen for å drøf
te saka, og landsstyret i Norsk Læ
rerlag har vedtatt å følge opp. Det er 
nettopp denne typen samspill med 
krefter utafor Stortinget vi er ute et
ter, og for å følge opp videre er vi 
svært interessert i å få rapporter om 
hva som rører seg lokalt, også andre 
steder. 

- Som Stortingsparti har vi også 
anledning til å be Finansdeparte
mentet regne på kostnadene for 6-ti
mersdagen. Sammen med uavhengi
ge beregninger, fra f.eks. De Facto, 
kunne vi gjennom dette få fram tall
materiale som kan brukes i neste års 
budsjettbehandling i Stortinget. Her 
trenger vi også ideer og innspill fra 
resten av RV, avslutter Mai 

Mai Gythfeldt 

OPPRØR 

Et hektisk 
liv •.. 
At RVs Stortingsgruppe 

lever et hektisk liv behø

ver ingen å være i tvil 
om. Et lite inntrykk får 

vi gjennom "ut~krift" 
fra avtalebøkene for to 
uker i månedsskriftet 

januar/februar: 

Møter/reiser/seminarer 
Møte med Justisministeren om 
utvisningssak 
Møte med delegasjon av palesti
nere s6m er mot Osl6-avtalen 
Møte med Norsk Førskolelærer
lag 
Innledning på årsmøtet i Troms 
Nei til EF 
Seminar arrangert. av fagfore
ninger i helsesektoren og NHO 
Palamentarikerdel~gasjon til Ko
sova 
Møte med OFS om arbeidsmiljø 
og sikkerhet i Nordsjøen (St. 
meld. 51) 
Møte i RVs Arbeiderforum orn 
krafteksport 
RVs kvinnekonferanse 

Innlegg, forslag og spørsmål i 
Stortinget 
Innlegg mot visumplikt for Bos
niere 
Forslag til tollloven mot frihav
ner og frisoner 

~utbYH&in&V 
Innlegg om Overvåkingskommi-
sjonen 
Innlegg om oppheving av olje
boikott mot Sør-Afrika 
Spørretimespørsmål om trygde
rettigheter for utenlandske enker 
Brev til Presidentskapet orn be
handlinga av EØS-sakene 

Pressemeldinger 
3 om Moland-saka 
Overvåkningskommisjonen 
Trygderettigheter for utenlandske 
enslige forsørgere/enker 
Chinatown-streiken 
Udemokratisk EØS-behandling 
Ras og skredsikring i indre Har
danger 

Annet 
Diverse brev ang. redning av ar
beidsplasser ved Levahn meka
niske bedrift 
Brev til fagforeninger mm. om 6-
timerdagen 
Intervju om GATT i 3. verdens
magasinet X 
Intervju på Radio Nova om RVs 
kvinnekonferanse 
Intervju på Radio RV om EØS 
Intervju i Ringerike blad 
Støtteuttalelse til de streikende t 
ved Chinatown 
Plass i støttekomiteen for Salman 
Rushdie 

RVs Stortingsgruppe har telefon 
22 3103 21 og 
telefax 22 31 38 48 
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PROGRAMDISKUSJON 

Partiteori 
Hensikten med dette notatet er å presentere noen begre
per eller «teorier» som kan være nyttige i debatten om 
RV-partiets muligheter i norsk politikk. 

Av Jørn Magdahl. 

Forhåpentligvis kan dette bidra til mer 
prinsipiell tenkning og mer «luft i lu
kene» i den løpende diskusjonen om 

utviklinga i RV. Forhåpentligvis kan det også 
bidra til et fruktbart spor i den debatten om 
«hvilket/hva slags partiprosjekt», som har rast 
blant de revolusjonære i Norge noen år nå. Jeg 
mener enkelte av de problemstillingene jeg tar 
opp her vil ha en sentral plass i programdebat
ten, selv om det ikke kan komme på tale å 
skrive inn mye i selve programmet. 

Notatet tar opp RV's plass «i verden» og går 
i mindre grad inn på indre forhold i partiet 
(demokrati, partikultur osv.) 

Teorien om «virkelige partier» 
Begrepet «virkelige partier» bygger på parti

teorien til den italienske kommunisten Anto
nio Gramsci (1891-1937). På norsk er begre
pet drøfta av Tron Øgrim i ei bok fra 1982: 
«Den vestlige maoismens sammenbrudd og 
krisa i AKP (m-1)». Poenget med teorien er å 
analysere forholdet mellom formelle partior
ganisasjoner og «virkelige partier», og å ana
lysere betingelsene for framveksten av «vir
kelige partier». 

Et (formelt) parti kan godt innholde flere 
(Wirkelige partiern. 

I Kinas Kommunistiske Parti - f.eks. var det 
fra kulturrevolusjonen (minst) to «virkelige» 
partier (Maofløyen mot Liu/Deng-fløyen). 

Venstre i Norge var et «virkelig» parti lenge 
før den formelle dannelsen i 1884. Bjørnstjer
ne Bjørnson var en av lederne for dette partiet 
- uten å ha formelle verv. Etter 1905 kom «det 
nasjonale spørsmålet» i bakgrunn for kampen 
mellom arbeiderklassen og borgerskapet. 
Venstre var ikke lenger bare ett «virkelig « 
parti. Det skilte ut Moderate og «Frisinnede» 
som gikk inn i/i allianse med Høyre, og som 
for «Frisinnedes» vedkommende endte på den 
ytterste (sjåvinistiske) høyrefløya. Venstre 
skilte samtidig ut Radikale/ Arbeiderdemokra
tene som lå mellom seg og Arbeiderpartiet, 
men som etter hvert forsvant som egen kraft. 

Det kan også fins «virkelige» partier som 
går på tvers av de formelle partigrensene, 
f.eks. i fagopposisjonen nå. 

Når det formelle partimønsteret samsvarer 
dårlig med «den virkelige partistrukturen», er 
det åpent for politiske «rystelser». 

Øgrim snakker om virkelige partier når «de 
ulike samfunnsinteressene «utkrystalliserer 
seg» i ulike partier. (s.31). Han skriver også at 
partier ikke utvikler seg på grunnlag av klas
sers objektive interesser aleine - «Partier opp
står ut fra forskjellige interessers subjektive 
oppfatning av at de trenger å kjempe og treng
er en ledelse.» Sagt på en annen måte: Parti
mønsteret har sin basis i de ulike klasseinte
ressene i samfunnet, men flere partier kan ha 
utgangspunkt i samme hovedklasse, og det 
kan utvikle seg politisk og ideologisk enhet på 
tvers av klassegrensene. 

Klasse «i seg» - og «for seg». 
Arbeiderklassen oppsto (i produksjonen, 

som objektivt fenomen) som det Marx kalte 
«klasse i seg sjøl» - før den utvikla klassebe
vissthet og organiserte seg som en klasse «for 
seg sjøl», gjennom utvikling av fagforeninger, 
parti og samvirkelag. 

Etter den formelle dannelsen av Arbeider
partiet i 1887 var det fortsatt ikke avgjort at 
den sosialistiske arbeiderbevegelsen ville sat
se fullt og helt på sin egen politiske styrke. I 
mange år var det en strid innad mellom dem 
som mente partiet måtte stå helt på egne bein -
og dem som mente at partiets oppgave var å 
legge press på det borgerlig-radikale Venstre. 
Først i 1906 slo landsmøtet definitivt fast at 
valgsamarbeid med Venstre ikke var aktuelt. 
Først nå opptrådte arbeiderklassen på alle må
ter som «en klasse for seg». 

«Flere virkelige 
arbeiderpartier» 

Fra 1911 var «den nye» og «den gamle» ret
ning i Arbeiderpartiet to «virkelige» partier. I 
1920 brøyt Socialdemokratene ( deler av «den 
gamle retning») ut til høyre og dannet sitt eget 
parti. Flertallet i arbeiderklassen fortsatte å 
støtte Arbeiderpartiet -sjøl etter at det hadde 
erklært seg som revolusjonært. I ledelsen for 
«den nye retning» var det klare motsetninger 
mellom «tranrnællittene» og «leninistene». 
Dette førte til en splittelse i Arbeiderpartiet -
og dannelse av NKP i 1923. Mange steder på 
grunnplanet var ikke arbeiderne på samme 
måte splitta i to «virkelige partier». «Splittel
sens mønstre» blei ofte avgjort av hvordan de 
lokale lederne stilte seg, ikke etter klare ideo
logiske og politiske skillelinjer blant medlem
mene. Begge partiene var fortsatt klassekamp
partier for arbeiderklassen, men Arbeiderpar
tiet gikk sammen med socialdemokratene 
igjen i 1927. 

Tranrnælismen hadde i utgangspunktet stått 
for en offensiv faglig strategi (ikke inngå ta
riffavtaler som binder kampevnen, militante 
kampmetoder, fagbevegelse viktigere enn 
parti, anti-sentralisme, sosialismen gjennom å 
erobre makta arbeidsplass for arbeidsplass), 
som fikk dårlige kår i kriseperiodene på 1920-
tallet - og i begynnelsen av 30-åra, da for
svarskamp med «ryggen mot veggen» og mot 
lønnsnedslag blei det viktigste. Det oppsto et 
«ideologisk tomrom» i Arbeiderpartiet. Grad
vis måtte det særegne tranmælismen for en 
sosialdemokratisk ideologi. Det avgjørende 
bruddet kom i 1935. Da slo partiet definitivt 
inn på den ministersosialistiske veien med å 
søke regjeringsmakt under kapitalismen - og 
LO-ledelsen gikk inn for Hovedavtale og 
fredsplikt. 

Reformistisk, men sterkt 
(1935 - ca. 1965) 

Samtidig som toppen av partiet definitivt var 
blitt systemlojalt, sto «arbeiderklassens virke
lige parti» sterkere enn noengang før. Arbei
derne var alternativorganisert på nesten alle 
samfunnets og livets områder. De hadde ikke 
bare egne fagforeninger, partier og samvirke
lag, men også eget idrettsforbund, et eget opp
lysningsarbeid, en rekke alternative kulturor
ganisasjoner og institusjoner. Under krigen 
styrka klassesamarbeidet seg på toppen, men 
på arbeidsplassene var arbeiderkollektivet 
fortsatt godt organisert, klassebevisstheten var 
høy osv. Hovedårsaken til at Arbeiderpartiet 
hadde større oppslutning enn noengang var at 
det var stor materiell og velferdsmessig fram
gang, og betydelige reformer. Kapitalismen 

RVs nestleder Jørn 
Magdahl stiller sentra

le spørmål i debatten 
om partiprogrammet. 

Foto: Eli Skorpen 

var inne i sin lengste vekstperiode noengang -
og hadde behov for at flere fikk mer utdan
ning, et bedre helsevesen osv. 

Det var et slags klassekompromiss som både 
borgerskapet og arbeiderklassen så seg delvis 
tjent med. Avtaleverk, lojalitet til regjeringa 
etc. la band på kampen på grunnplanet, men 
var ikke ikke noe absolutt hinder for at arbei
derne fant måter å flytte fram «posisjonene» 
sine på. 

Arbeiderklassen svekkes 
Etterhvert inntrer det en rekke forhold som 

drastisk svekker arbeiderklassens stilling - og 
klassebevissthet. 

Den organiserte arbeiderklassekulturen blir 
tidlig erstatta av en kommersiell felleskultur. 
(Egentlig to fenomener: (1) Fra klassekultur 
til felleskultur symbolisert i at «Arbeiderma
gasinet» blei «Magasinet for alle». «Folkets 
Hus» til Samfunnshus» osv. (2) Kjøp av for
bruksvarer får en egenverdi - gjerne inspirert 
fra USA). 

Midt i den perioden hvor det var mest snakk 
om bedriftsedemokrati, mista mange arbeide
re og arbeiderkollektiv den kontrollen de had
de hatt over sitt eget arbeid gjennom at det var 
dem som kunne jobben. Ledelse - og driftsin
geniører tok mer direkte makt over arbeids
prosessen. 

I 1965 kuliminerer veksten i den tradisjonel
le industriarbeiderklassen. Siden da har kjer
neproletariatet minska med flere hundre tu
sen. Etter oljekrisa i 1973 (seinere i Norge, 
bl.a. pga. motkonjunkturpåoltikken under 
Nordli), gikk kapitalismen fra sin lengste 
vekstperiode noengang - og inn i en langvarig 
nedgangsbølge. Profitten lå ikke lenger i bed
re utdanning- og helsevesen. Keynesiansk 
motkonjunkturpolitikk gikk av moten. Isteden 
kom (kostnadskutt) og privatisering som skul
le øke områdene for profitt kapitalakkumula
sjon. Selv i et Norge med olje, er rommet for 
reformer innafor rammene av systemet blitt 
mye mindre. 

Det særegent sosialdemokratiske ved Arbei
derpartiet har forsvunnet til fordel for en mer 
tradisjonell borgerlig politikk. Rommet for 
Høyre er blitt mindre, rommet til venstre for 
regjeringa langt større enn før. Det fins eller er 
under utvikling et virkelig parti» i fagbevegel
sen som bare delvis har funnet gjenklang i 
venstrepartiene. NKP som var et parti for den 
mest radikale delen av arbeiderklassen, blei 
dels nedkjempa av Arbeiderpartiet på 50-tal
let, og var dels offer for politisk sjølmord 
gjennom tilknytninga til de statsbyråkratiske 
diktaturene i Sovjet og Øst-Europa. Sosialis
tisk Folkeparti blei danna som partiet for de 
opposisjonelle i utenrikspolitikken. Mange av 
medlemmene var arbeidere, men partiet var 
først og fremst et «utenriksparti». SV var et 
resultat av ei omgruppering etter EEC-kam
pen. 

Partiet kunne hatt forutsetning for å fange 
opp en del av de strømningene i arbeiderklas
sen som i dag ønsker en mer tradisjonell sosi
aldemokratisk politikk, og har fått en del 
stemmer blant disse. Men Erik Solheims basis 
er «etikk» ( «klasseløs» moralisme) og 
«strømninger» (populisme) - og ikke klasse. 
Ledelsens taburettønsker, kombinert med 
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mellomlagsdominansen gjør at SV har store 
problemer med å utnytte mulighetene i arbei
derklassen. 

«Fagopposisionspartiet» 
1994. 

I fagbevegelsen - i feks. de største byene -
fins det i dag et «fagopposisjonsparti» som 
går på tvers av det formelle partiskillet mel
lom AKP, NKP, RV, SV og Arbeiderpartiet. I 
Oslo er det dette virkelige partiet som har fra-
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tatt Arbeiderparti- og LO-ledelsen hegemoni
et på Youngstorget 1. mai. Dette har stor riks
politisk betydning. 

Dette «partiet» står for ei arbeiderklasselin
je, står på den riktige sida i hovedspørsmål 
som EU (EØS??) osv., men det er på mange 
måter heterogent - og flertallet her er ikke på 
noen måte revolusjonært. 

For framtida til dette «partiet» er det særlig 
viktig at det greier å utvikle enhet på et felles 
klassegrunnlag mellom den gjenværende de-

r2•oprH 1994• 

PROGRAMDISKUSJON 

len av den mannsdominerte industriarbeider
klassen - og den voksende kvinnelige arbei
derklassen - og også mellom arbeidere i jobb -
og arbeidsløse. Uten dette er det umulig åten
ke seg at arbeiderklassen igjen skal bli fullt ut 
en klasse j»for seg». (Her er 6 timers kravet 
mye av en prøvestein). 

For de formelle «arbeiderpartiene» er det 
viktig hvordan det forholder seg til «fagoppo
sisjonspartiet». Kampen for å fjerne (den tidli
gere NKP' eren) Tor Larsen som sekretær i 

Trenger arbeiderklassen partier? 
Hvem er RV tilfor? Og har Lenin 
eller Rosa Luxembourg noe å bi
dra med? ( arkivbilder) 

Oslo Arbeiderparti kan muligens forstås som 
et oppgjør med dette virkelige partiet. Ger
hardsen o.a. vil sannsynligvis prøve å spille på 
og utnytte dette partiet når tida kommer for 
kampen om makta i Arbeiderpartiet, men i by
rådsposisjon greier ikke NSV å gjøre dette 
partiet fornøyd. SV er det partiet som overfla
ti sk sett ligger dette partiet nærmest ideolo
gisk, men med sin «mellomlagsdominans», 
Solheims klasseløse «verdier» etc. vil det, 
som sagt, ikke føle seg hjemme i SV. En god 
del er medlemmer av RV, for en del er det his
toriske forklaringer på hvem som er - og hvem 
som ikke er det. 

Arbeiderforum og bransjelag er viktige for
søk på å organisering innafor ramma av RV, 
men mange har også et tvetydig forhold til RV. 
For RV stiller problemet seg sannsynligvis 
slik: Enten greier vi å utvikle en politikk, byg
ge opp en partikultur etc. som gjør at disse 
faglige miljøene synes det er mulig å fortsette 
å jobbe med utgangspunkt i RV. I såfall kan 
RV gradvis bli et parti for større deler av «fa
gopposisjonen». Men isåfall vil det hele tida 
være spenninger mellom «arbeider-RV» og 
«det revolusjonære RV» som vi må lære oss å 
leve med. Motsatt vil RV «støte ut» faglig-RV 
som for «for høyre» «for mannsjåvinistisk» 
e.a., om vil finne eg andre arbeidsarenaer. 

«Arbetarlistan» i Sverige var et forsøk på å 
danne «et formelt parti» på grunnlag av dette 
«virkelige» fagopposisjonspartiet. Det illus
trerte også noe av problemet med denne fram
gangsmåten. Det mangla ledere med allmenn 
autoritet, og gikk raskt i oppløsning pga. per
sonmotsetninger og prinsippløs krangel. 

RV - «virkelig par t i» for 
hvem? 

- AKP/RV utvikla seg som «det virkelige 
partiet» til venstresida blant ungdoms- og stu
dentopprørerne fra slutten av 60-tallet - og be
gynnelsen av 70-tallet. Dette opprøret hadde 
sin materielle basis bl.a. i «utdanningsrevolu
sjonen». Klassemessig var det neppe stor for
skjell på SV og AKP/RV. Splittelsen mellom 
oss var av politisk og ideologisk karakter. 

På grunn av stram organisering ( demokra
tisk sentralisme, strenge krav til oppofrelse fra 
kaderns side) rundt en fasttømra politisk ideo
logi (marxismen-leninismen-maoismen) og 
med konkrete utopier (Albania/Kina) oppnåd
de ml-bevegelsen raske framganger. Men det
te som var styrken i oppbygningsfasen blei 
brutalt vendt til sin motsetning da utopiene 
revna. Bare gjennom å utvikle et nytt og de
mokratisk sosialismesyn (1980-84) var det 
mulig å hindre et fullstendig sammenbrudd. 

- AKP/RV har fortsatt å være «det virkelige 
partiet» for de mest radikale systemkritikerne 
- og opprørerne fra 20 år tilbake. (Helt fra be
gynnelsen jobba den nye m-1-bevegelsen i til
knytning til breie bevegelser som ga større 
bakkekontakt enn for mange tilsvarende «par
tier» i andre land. Særlig viktig var det her at 
den store EEC-kampen kom i en direkte for
lengelse av ungdoms- og studentopprøret.) 
Det mest alvorlige forsøket på å bli noe mer 
var proletariseringsbevegelsen (1975) . Til 
tross for at en del AKP/RV' ere fikk tillit, at 
partiet fikk et visst ry som «streikestøtteparti
et», og at partiet høsta viktige erfaringer kan 
vi imidlertid ikke si at partiet noengang greide 
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å bli det virkelige partiet til noen vesentlig del 
av arbeiderklassen. 

«Kommune-RV» 
• og stortingsma ndat. 

- Siden 1978 har antallet av aktive revolusjo
nære vært i rykkvis, men sikker tilbakegang. 
Samtidig har det vært framgang i antall velge
re. I noen titalls kommuner gjør RV det riktig 
bra ved lokalvalg. «Kommune-RV» er nær
mest til å gjøre RV til «et virkelig parti» for 
mer enn AKP/RV's gamle støttegrupper. Ved 
å kombinere en felles revolusjonær parlamen
tarisk plattform med kamp mot MAKTA og 
for folks interesser, har RV fått stor lokal støt
te. Dette at RV/RV'ere er blitt ledere for «vir
kelige lokalpartier» er kanskje det viktigste 
fortrinnet RV har framfor AKP. 

I Oslo i 1993 støtta «kommune-RV» oss ved 
Stortingsvalg for første gang. På Østkanten 
framsto RV som et virkelig parti for alliansen 
av fattig og undertrykt arbeiderklasse(?) og 
progressive «mellomlag». Representasjonen 
på Stortinget gir oss politisk og ressursmessig 
en plattform til å stå fram som et rikspolitisk 
alternativ på samme måte som vi gjør i mange 
kommuner. 

Kan ll"V lall et all'lae\clerpwrØ~ 
I kommunjstpartiene har det nesten alltid 

vært mye store ord om «arbeiderklassen» -
samtidig som «fagligdelen» ofte har blitt sett 
på som utillatelig høyre. De har vært en del av 
«arbeideraristokratiet», har vært økonomistis
ke (satt dagskampen over kampen for sosialis
men), «arbeiderne med hjelm» har vært 
mannssjåvinstiske osv. Noe riktig kan det ha 
vært i dette, men summen har vært at de domi
nerende småborgerlige sjikta i «apparatet» har 
hindra at arbeiderne i partiet skulle kunne ut
vikle sin egen «plattform» innad i partiet - og 
overfor arbeidskameratene. Basisen for det 
som i Oslo går under navnet «faglig-høyre» er 
i hovedsak arbeidskameratenes holdninger og 
behov, ikke et svik overfor «revolusjonære 
idealer». 

Mye av den faglige «kader'n» som har gått 
ut av AKP, er RV-medlemmer, men mange er 
avventende til om RV kan bli noe sted for dem 
å være og jobbe. Verden er ikke statisk: Føler 
de ikke at det er noen vits i åjobbe i RV mister 
vi etterhvert dem som kan få nye arbeidere til 
å gå inn i partiet - og vi mislykkes nok engang 
i å gjøre RV til partiet til den (mest) radikale 
delen av arbeiderklassen. 

RV som de nye opprørernes 
og «systemkritikernes» parti? 
I dag er det en del bevegelser utafor arbei

derklassen som er mest radikale; i «Nei til 
EF» (som ikke står sterkt i arbeiderklassen i 
de store byene) i miljøbevegelsen, kvinnebe
vegelsen, solidaritetsbevegelsen (med den 3. 
verden - og på anti-rasistisk grunnlag). Det 
har vært en radikalisering blant gymnasiaste
ne, og store studentdemonstrasjoner. Rød 
Ungdom har en viss rekruttering blant en ny 
generasjon av radikalere. Forøvrig har 
AKP/RV rekruttert færre fra disse gruppene, 
enn vi har mista folk. 

Fra miljøbevegelsen med sitt store system
kritiske potensiale er det f.eks. kommet veldig 
få. Det henger sammen med at RV har jobba 
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lite i bevegelsen, men enda mer fraværet av 
analyse, og bevisst teoretisk kamp. Med ut
vikling av analysene, bevisst teoretisk kamp, 
propagnda for sosialsimen kan RV erobre po
sisjonen som partiet til de mest radikale og 
systemkritiske i alle alternativbevegelsene. 
Det ligger mange motsetninger i å ville være 
partiet både for de systemkritiske delene av 
«bevegelsene» og «klassens parti», men den 
kan ikke løses ved å gi opp å bli et arbeider
parti. Den anti-rasistiske kampen må f.eks. 
finne former som ikke ødelegger muligheten i 
arbeiderklassen (ikke «Harhaldsheimen») . 
Motsatt må RV'eme hele tida forsøke å bringe 
«fagopposisjonspartiet» til venstre, og ikke 
begynne med kompromissene når det er ue
nighet om taktikken innad i fagopposisjonen. 

Omgrupperingsperspektivet 
Teorien om «virkelige partier» og omgrup

peringsperspektivet utfyller hverandre. Mu
ligheten til omgruppering, til nye konstella
sjoner, øker når det er stort misforhold mel
lom «det formelle partimønsteret» - og «det 
virkelige parti mønsteret». 

For mange i RV er omgrupperingsbegrepet 
nytt. På norsk venstreside er det særlig Arbei
dermaktgruppa (AMG) som har stått for dette. 
AMG's tilslutning til RV er bl.a. begrunna ut 
fra et «omgrupperingsperspektiv». 

Jeg ser ikke på «omgrupperingsperspekti
vet» som en fasttømra «partiteori», men mer 
som et begrep som kan være veldig fruktbart i 
den siJuasjonen venstresida står oppe i nå. 
Samtidig står det, som vi skal se, i motstrid til 
en sekterisk partibyggingsstrategi. 

I RV/AU diskuterte vi «omgruppering» for 
første gang i mai 1993 -og i landsstyret i til
knytning til programdiskusjonen i desember. 
Noen er skeptiske til begrepet, men innholds
diskusjonene har vært fruktbare. Jeg regner 
med at noen vil være mot hele teorien, men 
diskusjonen så langt har dreid seg om tolk
ninger/presiseringer i ulike retninger, mer enn 
tota\avv isning. 

Et alternativ til et sekterisk 
perspektiv. 

I Europa har det de siste ti-åra vært hundre
vis av revolusjonære smågrupper og «partier» 
som har bukka under og forsvinni , eller som 
aldri har kommet ut over sektstadiet. De har 
hatt en overdreven og sekterisk tru på egen 
linjes fortreffelighet, en dogmatisk forståelse 
av teorien, og for svak sosial basis til å vokse 
fra barnesjukdommene. 

AKP/RV hadde en breiere basis enn de fleste 
tilsvarende partier (hegemoni i ungdoms- og 
studentopprøret, sterk rekruttering under 
EEC-kampen). Partiet har hatt kvaliteter: Ar
beid i breie folkelige bevegelser, oppslutning 
om kommunepolitikken, delvis oppgjør med 
dogmatismen etter 1980 (mot ett-partisosia
lismen, kvinneteorien). Likevel har det vært 
mye tilbakegang. 

Pål Steigan hadde en artikkel i «Klassekam
pen» under overskriften «Til ungdommen». 
Med utgangspunkt i det skrumpende antallet 
revolusjonære mente han at håpet for den 
halvgamle garde av revolusjonære å holde den 
revolusjonære gnisten/ilden levende - for å 
kunne overbringe den til neste generasjon. 
Det er mulig jeg tolker Steigan for bokstave
lig, men det vil være umulig for ei lita gruppe 
å holde «gnisten levende». Et lite og avsondra 
miljø vil rett og slett ikke kunne ha ei riktig 
linje for si tid. «Et virkelig» revolusjonært 
parti kan bare utvikle seg på grunnlag av flere 
systemkritiske miljø - og gjennom å jobbe i 
forholdet til den reelle bevegelsen i arbeider
klassen. 

Det teoretiske arbeidet og den teoretiske 
kampen er svært viktig, og ideen om en «mar
xistisk renessanse (Terje Valens bok/kampan
je i deler av AKP), men ikke om en forholder 
seg dogmatisk til teorien (mener at de klassis
ke tekstene har svaret på hva som er riktige 
svar på problemer/motsigelser i/for den revo
lusjonære bevegelsen i Norge.) 

PROGRAMDEBATTEN 
IS er et særlig klart eksempel på problemet 

med en sekterisk partibyggingsteori. Bortsett 
fra i «det nasjonale spørsmålet» er det mye 
bra i ideologien deres. Feilen er at de mener 
de er «nyfrelste» og mener de har finni sann
heten. De kjører gjeme gjennom linja si i ak
sjoner uten tanke på hva flertallet mener, de er 
lite lydhøre for hva andre mener. I den politis
ke konjunkturen nå er de i framgang (som RU, 
som står for mye bra, men hvor det også fins 
sekteriske tendenser i forhold til aksjoner), 
men det er store utskiftninger, og med linja si 
vil de «tryne med virkeligheten» og legge et
ter seg mange desillusjonerte folk. (Her har vi 
et ansvar overfor mange bra folk). 

Forholdet til SV 
- som eksempel 

Tidligere i notatet har jeg skrivi om det «om
grupperingspotensialet» som ligger i motset
ningene mellom DNA og LO-ledelsen - og det 
vi (noe for snevert) har kalt «fagopposisjons
partiet». La meg nå bruke forholdet til SV 
som eksempel. 

I RV har det - grovt skissert - vært tre syn på 
forholdet til SV. Et syn har vært at RV og SV 
er to partier på venstresida som lever hvert sitt 
liv - og ikke skal bry seg for mye om hveran
dre. RV må konsentrere debatten om viktige 
motstandere. I vår - før valget - var det gjen
nomslag i landsstyret for det synet som ville at 
RV måtte forholde seg mer aktivt til de ulike 
delene av SV, vi må reise kampen mot den 
sterke høyreutviklinga under Erik Solheim, 
og gå i dialog med venstresida. 

Det fins ei bevisst (til dels revolusjonær, men 
ikke så stor) venstreside i SV som egentlig hø
rer hjemme i samme parti som RV -og som vi 
må utvikle dialogen med. Denne linja, som er 
i tråd med et omgrupperingsperspektiv, fikk et 
visst gjennomslag før valget. Noe som skulle 
vise seg svært nyttig. Gjennom valgnederlag 
har opposisjonen i SV økt ytterligere. Trond
heim har f.eks, erklært seg som bevisst ven
stre, m en e lle rs spriker kritikken i m ange ret
ninger. Alle rir sine kjepphester. Solheim er 
avhengig av å få tilbake suksessen om han 
skal bli sittende i det lange løp. Det mest 
sannsynlige alternativet er en mer tradisjonell 
venstresosialdemokratisk ledelse, men en vir
kelig venstreopposisjon kan vokse. 

Når det først blei åpna for kritikk av SV un
der valgkampen var det også tendenser til å 
overdrive polemikken mot SV - og ikke skille 
skikkelig mellom de ulike delene av partiet. 

På kort sikt er det lite sannsynlig med noen 
splittelse i SV. Venstresida vil opponere inna
for partiet, men deler av den vil ønske dialog 
med RV - og økt styrke for RV vil gi den bed
re spillerom innad i sitt parti. En taktikk som 
ser på hele SV som borgerlig, vil derimot gjø
re dialog med venstresida i partiet vanskelig, 
og øke spillerom for Solheim-linja. 

SV og RV (og forøvrig også Arbeiderparti
et) skal ha sin programprosess parallelt. For 
RV blir dette en ytterligere anledning til å ut
vikle kritikken mot ledelsen - og dialogen 
med opposisjonen. At venstresida i SV forelø
pig bekommer seg vel som opposisjon i parti
et, er ikke noe argument mot en tankegang 
som sier det er ønskelig å utvikle enheten - og 
på sikt komme i samme partiet. Det viktige 
her er å samle hele «det reelt» revolusjonære 
partiet. Det formelle partinavnet er underord
na. 

lnternasional tendens 
- Den internasjonale utviklinga med oppløs

ninga av Sovjet - og tilbakeslaget for alle inn
bilte eller virkelige eksempler på sosialismen, 
svekka masseopslutning om «ideen om sosia
lismen», har ført til stor turbulens på venstre
sida. Mange tidligere «revisjonistpartier» har 
tatt det endelige skrittet over til sosialdemo
kratiet. Sånne som dansk SF har blitt for EU. 
Men blant de partiene som fortsatt er sosialis
tiske eller kommunistiske er det nå en utstakt 
bruk av følehorna overfor tidligere motstan
dere, eller partiert en ikke har noen forbinde!-

se med. Noe av dette er «samling i bånn» mel
lom partier og grupper som har lite å tilføre. 
Men det fins eksempler på omgruppering som 
peker framover. Et eksempel på dette er En
hedslisten (De Rød-grønne) i Danmark - hvor 
Venstresosialistene, resten av det tidligere 
«Moskvapartiet» DKP (de «tradisjonelle» har 
danna eget parti), Sosialistisk Arbejderparti 
(trotskister), og KAP (Kommunistisk Arbej
derparti - AKP's søsterparti) har gått fra en 
valgforbund og til en demokratisk organisa
sjon som flere og flere vil utvikle til felles par
ti. De samme partiene har felles ukeavis osv. 

Motsetning ungdomssatsing • 
omgruppering? 

Noen har innvendt mot «omgrupperingsper
spektivet» at det er innretta på de middelal
drende. Det viktige nå er ungdomssatsing, og 
rekruttering av nye folk. Ja, mulighetene blant 
unge folk er større enn på svært lenge - og vi 
må smi mens jernet er varmt. Overfor ung
dommen trengs klarhet, ikke uklare kompro
misser. 

Men: Hvorfor har f.eks. så få fra Natur og 
Ungdom gått til oss. Bl.a. fordi vi ikke har sett 
dem som et potensiale for «det virkelige revo-
1 usjonære partiet» - og har utvikla både dialog 
og teoretisk kamp med dem. En splittelse i SV 
(sjøl om den skulle begynne oss «de gamle» 
vil selvfølgelig få konsekvenser i Sosialistisk 
Ungdom, og for rekrutteringa til SU. Eller 
motsatt: Enhet med deler av SU - kan få kon
sekvenser i moderpartiet. I slutten av 60-åra 
rekrutterte SUF(m-1) flest på et individuelt 
grunnlag, men hele miljø av Vietnamaktivis
ter, AUF-lag osv. gikk over. 

RV b6de arena og drivkraft 
for omgruppering. 

- Vi vil at nye grupper og miljø skal kunne 
slutte seg til RV - og være med å sette sitt preg 
på partiet, og det må være rom for politisk ue
nighet. Men samtidig må ikke RV være poli
tisk diffust, et nytt «Fylkeslistene for Miljø og 
Solidaritet». 

Tvert om trengs det et prinsipprogram - og 
en avklarende programprosess - og et mer ak
tiv forhold, både polemikk og samarbeid, med 
de miljøene vi kan påvirke i riktiog retning. 

- Samtidig som omgrupperingsperspektivet 
står i motstrid til en partibyggingsteori hvor 
(relativt) små organisasjoner eller grupper 
aleine tar sikte på å spille rolle rollen som 
DET REVOLUSJONÆRE PARTIET, er det 
umulig for å utvikle RV i ønskelig retning 
uten mange og voksende aktivistmiljø, og 
uten miljø som jobber med teori og teoretisk 
kamp. 

«Paraply» er ikke m61et for 
omgruppering. 

Av historiske årsaker eksistererer AKP og 
AMG som parti - og gruppe innafor RV. NKP 
kan velge å gjøre det samme. Disse organisa
sjonene kan ikke tvangsoppløses, men målet 
bør være større ideologisk og politisk enhet 
som vil overflødiggjøre «partier i partiene». 
Derimot kan det (spesielt før landsmøter) væ
re bra å organisere åpne «politiske tendenser» 
med egne «plattformer» og møter, som opplø
ses når vedtak er fatta, eller når de gamle poli
tiske motsetningene blir «løst» eller erstatta 
av andre. 

«Stor og liten omgruppering.» 
I dette notatet har jeg egentlig beskrevet to 

ulike typer «omgruppering». Når AMG, og 
deler av NKP går inn i RV, og når AKP split
tes, men fortsetter samarbeidet i RV, er dette 
uttrykk for omgruppering, i (meget) liten må
lestokk, en endring i den (politiske og formel
le) oppdelinga på venstresida. Det samme er 
det om de (relativt få) revolusjonære i SV - og 
RV går sammen. 

OPPRØR 

Et uttrykk for omgruppering i større mål
stokk vil det være om «fagopposisjonspartiet» 
«bryter med» DNA/LO og Solheim-SV-ledel
sen og danner eller finner sin plass i ett for
melt parti. 

En «reell» og viktig omgruppering i stor må
lestokk vil det også være om den tradisjonelle 
industriasrbeiderklassen - og den nye kvinne
lige delen av arbeiderklassen (særlig i privat
og offentlig tjensteyting) finner sammen på et 
flees klassegrunnlag. 

Mot leninisimen? 
Lenin dreiv en kontinuerlig polemikk for et 

disiplinert kaderparti av skolerte «yrkesrevo
lusjonære» som skulle være istand til å tilføre 
arbeiderklassen en revolusjonær bevissthet.
og mot en massepartimodell hvor som ikke 
stilte strenge krav til medlemmene. Debatten 
om partimodell i denne forstand er relativt lite 
berørt i dette notatet. Men: Jeg har sagt at jeg 
ikke har tru på muligheten på et revolusjonært 
parti på grunnlag av enkeltmiljø - eller rekrut
tering til relativt små organisasjoner som 
AKP, IS (eller NKP). Samtidig har jeg under
streka betydninga av kjernemiljøer som både 
er aktivistiske og som jobber med utviklinga 
av teorien. Målet må være at det revolusjonæ
re partiet skal ha riktigst mulig strategi, flest 
mulig skolerte og aktivistiske medlemmer. 
Revolusjonene så langt har vist at en ledelse 
(et ledende parti) med en i hovedsak riktig 
strategi og taktikk, og med dyp forankring i de 
revolusjonære klassene, er en forutsetning for 
at det revolusjonære opprøret skal seire. Men 
det har også vist at det revolusjonære partiet 
må forbli demokratisk innad, (bl.a. med ten
densfrihet), må underordnes det sosialistiske 
demokratiet - og finne seg i konkurranse fra 
andre partier - om ikke arbeiderklasse- og fol
kemakt raskt skal degenerere til byråkratdik
tatur. 

Av Rosa Luxemburgs revolusjonsteori kan 
vi også lære at det ikke er nok at folkemassene 
følger partiets paroler i en revolusjonær situa
sjon. Arbeiderne og deres allierte må sjøl og 
på forhånd ha gjort erfaringer i klassekampen 
på som gjør dem istand til å gjøre revolusjo
nen og sosialismen til sitt eget verk. Og holde 
«partiet klart» til å gripe timen for maktover
takelsen i den revolusjonære situasjonen, uten 
at arbeiderklassen og folket er «modent» er 
jakobisme/Blanquisme ( «kuppmakeri » ), ikke 
marxisme. 

(Uansett om en ser et kaderparti som ønske
lig eller ikke, må en ta utgangspunkt i at hver
ken AKP eller noen andre grupper i Norge) 
innen overskuelig framtid i stand til å fungere 
som et sånt. 

RV's muligheter 
RV har en del styrker vi må bygge videre på: 
- En udogmatisk revolusjonær plattform. 

Prinsipper, men samtidig åpenhet. 
- Tillit i mange lokalsamfunn, reelt ledende 

rolle. 
- Stortingsrepresentasjon som en plattform 

for å tydeliggjøre en revolusjonær politikk i 
nasjonal målestokk. 

- Konkret politikk på mange områder. 
- Et relativt høyt antall medlemmer, som kan 

bli mange flere. 
Samtidig har RV en del klare svakheter: 
- Relativt få sterke lokallag eller andre kol

lektive enheter. Mye står og faller med et tynt 
sjikt av ledere og aktivister. 

- Liten tradisjon for teoretiske studier og 
strategisk politisk debatt. 

- Skjeiv alderssamensetning. 
- En lite utvikla taktikk for dialog og kamp i 

forhold til andre progressive miljø. 
- Har ikke i særlig grad noen enhetlig linje 

for å bli et arbeiderparti. 
Det er særlig de siste to punktene jeg har vil

let reise debatt om gjennom dette notatet, hvor 
jeg har presentert begrepene «virkelige parti
er» - og «omgruppering». 
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DIVERSE 

50 ERENS RV-BEGIVENHET ! 
For første gang i hele RV sin historie arran

gerer vi sommerleir. Vi har leid et stort hus på 
Norges tak. 1000 meter over havet ligger 
Vassenden, ved Høydalsvann, øverst i Bøver
dalen. Midt på Sognefjellsveien. Den offisiel
ler delen av leiren varer fra søndag 23. juli til 
fredag 29.juli.Vi har leid stedet fra lørdag til 
lørdag, så de som ønsker å komme før eller 
dra seinere kan gjerne gjøre det.Hovedtema 
for leiren vil være programdiskusjonen. 

Som et foreløpig utganspunkt for den poli
tiske delen av leiren har vi satt opp: Arbeider
inrettning, kvinneinnrettning, revolusjons- og 
sosialismeforståelse og partisyn i det nye pro
grammet. 

Nærmere avgrensning og problemstillinger 
vil bli klarlagt nærmere leiren, etter som pro
gramdiskusjonen tar fart. 

Det vil ikke være fullt politisk program hele 
tida. Det blir mere enn nok av tida til lange 
fjellturer, bading, fisking eller slaraffenliv. 
Uformell politikkutvikling er ofte like frukt
bart som formell møtevirksomhet. 

Opplegget vil være en times innledning hver 
morgen, etter frokost. Deretter blir det innde
ling i grupper og gruppearbeid etter hva slags 
tur, fritidsønsker folk har.De som bare vil dis
kutere politikk, får egen gruppe ! Ei ny kort 
felles politisk økt før middagen. Om kveldene 
vil det være lettere og kanskje morsomme (?) 
innledninger/kåserier. 

En hel dag vil bli satt av til bestigning av 
Galdhøpiggen, eventuelt annen langtur, for de 
som li.ar denslags lyster. Ellers så er det som 
tidligere beskrevet lagt inn ca. fem timer hver 
dag til kombinert tur, gruppearbeid. Det er 
nemlig et fantastisk turterreng, med flate vid
der og høye topper, og det kan jo ikke ligge 
uberørt! 

ne. Å telte er et godt alternativet for resten. 
Det er ikke elektrisitet på huset, men gass
komfyren på storkjøkkenet vil sørge for varm 
og delikat mat hver dag. Det vil ikke bli leid 
inn tjenere, så alle må bidra litt praktisk. 
(Kvinner minst!) 

Dette vil bli en annerledes og morsom leir. Skarholt er sommerleiransvarlig, og treffes 
på RV kontoret hver mandag mellom kl. 
14.00 og 16.00. Velkommen skal dere væ
re, både store og små, gamle sommerleirtra
vere og ferske RV-ere 

Topp politisk innhold, men med mye ferie 
og fritid. Garatert bare hyggelig folk og en 
masse nye RV-venner. Så hva nøler du etter 
! 

Det er begrensa med plasser, så meld din 
interesse snarest ! 

Prisen for ei uke er kr. 800. 
Det er begrensa med inneplasser, så små

barnsforeldre vil ha førsteprioritet på rom in-

Det vil være barnepassopplegg hver dag, og 
felles aktiviter for de litt større barna. Faste 
gode hjelpere, og ikke etter turnus. Det skal 
være fritid for mor og far også ! 

Ring eller skriv til RV-kontoret for å melde 
deg på eller for mere informasjon. Gjertrud 

Gjertrud Skarholt. 
((leir-sjef}) 

Studiearbeid avgiørende 
RV har behov for å fornye 

både medlemsmassen og 

politikken om vi skal over

leve. Nå er det laget en 

studiepakke som bygger 

på de temahefter RV har 

gitt ut de siste åra. Greier 

partiet å sette i gang en 

studieoffensiv? 

Knut Henning Thygesen 

Den registrerte studievirksomhe
ten i RV er liten, men voksende. Bå
de AKP, IS og ikke minst RU har 
lagt adskillig mer vekt på organisert 
studievirksomhet enn RV. Selv om 
det drives mye uregistrerte studier i 
RV, forteller tallene en god del om 
manglen på bevisst satsing på studi
earbeidet i RV. Tallene kan også væ
re en advarsel mot manglende ny
skjerrighet og mot forgubbing. En 
gubbe er en mann som har tenkt de 
tankene han har tenkt å tenke! 

RV mangler studieansvarlig sen
tralt, og svært få lag har studiean
svarlig. Synet på studieveriksomhet 
har en lav stjerne framfor «an-
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vendt», «synlig» politikk. RVs evne 
til å ta opp saker og utvikle politikk 
rundt om i kommunene er fremdra
gende og spesialisert. Men vi mang
ler et opplegg for å utvikle politisk 
klarhet rundt de politiske motsigel
sene som står i RV. Og vi mangler et 
tilbud til de som skal overta og vide
reutvikle RV. Vi trenger altså studi
eansvarlig både sentralt og lokalt, 
og vi trenger kanskje et helgesemi
nar for studieansvarlige hvor vi kan 
videreutvikle pedagogikken i RV og 
diskutere hvordan vi kan drive fram 
studiearbeidet og nyrekrutering. 

Både RV og Studieforbundet Ny 
Verden, som er det voksenopplæ
ringsforbundet RV er med i, har ut
viklet en pedagogikk som er folkelig 
og spennende. Den har som grunni
de at teori skal kombineres med 
praksis, og det legges vekt på at alle 
deltakere skal øke sjøltilliten i løpet 
av sirkelen. Det legges vekt på en di
alektisk arbeidsmetode, det vil si 
sette opp motsigelser til debatt. Å 
videreutvikle den folkelige pedago
gikken, måten å lære politikk på, 
blir en spennende politisk utfordring 
for RV framover, bl.a. må vi kunne 
gi tilbud som oppfattes som et alter
nativ til andre tilbud. 

Det vil bety svært mye for RV at vi 
kommer raskt i gang med en studi
eoffensiv denne vinteren/våren. Det 

kan bli avgjørende både for å gjen
nomføre en demokratisk deltaking i 
programdebatten, for å kunne utvik
le egen politikk og for å verve mye 
medlemmer. En slik fornying er helt 
nødvendig for å oppnå framgang 
ved neste kommunevalg. 

" NY POLITIKK FOR EN ALTERNATIV FRAMTIIJ' 

ST UDI ES IRK EL FOR RØD VA LGA LLIA NS E 
RVS PROGRAMDEBATT 1994 

INTROUUKSJONSI-IU7·t:: 

"KAPITA LI S.\l E.'IS FA LI .ITT 
. KREVE R ALTERNAT!\ E SVA R." 

Arr: Rød Valgallianse og Studieforbundet Ny Verden 

Rød V<ilgallia11se -·····., , . .,. 

Studiehefte fra RV 

OPPRØR 

Rød Valgallianse 

SOMMERLEIR! 
Bli med på RVs f ørste sommerleir. 
Kombiner politiske diskusjoner og 
fjellivets gleder. 

TIDSPUNKT: 24. juli - 29. juli. 
STED: Øverst i Bøverdalen 

v/Høydalsvann. 
HOVEDTEMA: Programdiskusjon. 
PRIS: kr. 800,-. 

Mer informasjon og påmelding: RV: 
Gøteborggt. 8, 0566 Oslo. 
Tlf.: 22 38 42 50. Fax: 22 38 46 02. 
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Stpr oppslutning om RVs kvinnekonferanse. (Foto: Opprør) 

RVs første store kvinne
konferanse 5. og 6. febru
ar trakk fulle hus. Hundre 
damer kom sammen for 
diskutere forholdet mel
lom kvinnekamp og klas
sekamp, både på det teore
tiske og det mer jordnære 
plan. 

Av Kari Celius 

om arrangør sto RVs kvin
neutvalg. Overskriften som 
var satt på konferansen var: 

«Likestilling eller kvinnefrigjøring -
trenger vi kvinnekamp når vi har 
Gro Harlem Brundtland?» Denne 
store konferansen var en oppfølging 
av den lille kvinnekonferansen som 
RV arrangerte i fjor vår. 

Likestillinp eller 
frigiør1ng 

Første dagen ble problemstillinga -
Likestilling eller frigjøring - belyst 
gjennom to store innledninger. 

Kjersti Ericsson så på forholdet 
mellom likestillings- og kvinneret
tighetsbevegelsen og de revolusjo
nære delene av kvinnebevegelsen i et 
historisk perspektiv. Vi fikk høre om 
hvordan spørsmålet om separat kvin-

neorganisering har blitt behandlet i 
marxistiske organisasjoner rundt om 
i verden, og hvordan menn har argu
mentert for å holde kvinner nede og 
unna i fagforeninger og i arbeider
kollektivet. Kjersti Ericsson slo fast 
at bildet av proletaren tradisjonelt 
har vært et bilde av en mann, og at de 
herskende verdiene i arbeiderklas
sens organisasjoner har vært macho. 

Ingvild Ås gikk inn i brytningsfel
tet mellom klassekamp og kvinne
kamp, og tok opp noen av de proble
matiske spørsmåla: I kampen mot 
kvinneundertrykkinga er samarbeid 
med kvinner fra andre klasser enn 
arbeiderklassen en slags «klassefor
ederi» som svekker kampen for sosi
alismen? Fins det er særegen kvinne
bevissthet - på tvers av klassegrense
ne? Hvordan henger mannssamfun
net sammen med kapitalismen? 

Dette var en innledning som reiste 
mange spørsmål. Jeg synes det var 
en god innledning. 

Det ble sagt i oppsummeringen at 
den hadde en litt for teoretisk innret
ning, og det gjorde at den var van
skelig å holde tråden i for en del av 
tilhørerne. Jeg kan også forstå den 
innvendinga. 

Stort spenn 
Det møtte fram over hundre damer 

- og et par menn - for å høre om og 
diskutere disse ganske tunge kvinne-

KVINNEKONFERANSEN 

teoretiske spørsmåla. Kvinneutval
get kunne melde at det straks etter at 
invitasjonsbrevene var kommet ut, 
var kommet et rush av påmeldinger. 
Det må bety at damene i og rundt RV 
for det første har lyst til å diskutere 
kvinnepolitikk og for det andre har 
stor appetitt på teori rundt kvinne
spørsmåla. 

RV-lagene rundt om i landet hadde 
vært flinke til å mobilisere jenter 
som nylig hadde meldt sin interesse 
for RV, enten gjennom bøllekurs el
ler kontakt etter valget. De hadde na
turlig nok et helt annet utgangspunkt 
enn de av oss som har diskutert for
holdet mellom klassekamp og kvin
nekamp - og forandra mening et par 
ganger underveis - i mer enn ti år. 

Klasseanalyse • og 
smusstillegg 

Spennet i politisk erfaring viste seg 
tydelig i gruppediskusjonen. Det ene 
hovedspørsmålet var om allianser 
med kvinner fra andre klasser i kam
pen mot kvinneundertrykking svek
ker kampen for sosialismen. Det er 
en problemstilling som er vanskelig 
å få tak i for de som manglet skole
ring i marxisme og sosialismeten
king. Det er vanskelig å ta stilling 
hvis man ikke har en klasseanalyse å 
legge til grunn. Nå er det vel slik at 
mens noen RVere legger forskjellige 
klasseanalyser til grunn, og diskute-

OPPRØR 

rer det, er det noen som ennå strever 
med å plassere seg sjøl i klasseanaly
sen. Er jeg f eks som sykepleier en 
del av arbeiderklassen, eller tilhører 
jeg mellomlaga, kanskje «arbeider 
minus»? I den gruppen jeg var i fun
gerte denne problemstillingen dårlig 
til å drive debatten. 

Det andre spørsmålet var: «Hjelpe
pleierne sloss for høyere lønn, og i 
debatten har det vært framme at det 
burde kreves smuss-tillegg. Mange 
hjelpepleiere vil ikke kalle noe til
legg for smuss-tillegg, fordi dette 
kan oppfattes nedverdigende for pa
sientene. Er dette jåleri?» 

Denne problemstillinga fungerte 
bedre, fordi det var mer konkret. I 
plenum ble det diskutert litt fram og 
tilbake om dette var et generelt krav 
eller bare knytta til enkelte oppgaver 
som hjelpepleierne gjør. Det viste 
seg også at Norsk Hjelpepleierfor
bund ikke hadde gått ut med noe 
krav om smuss-tillegg. 

«Kamp-avsniffene» 
Den andre dagen var viet formid

ling av erfaringer fra ulike kvinnepo
litiske kamparenaer. Det ble holdt tre 
parallelle seminarer. 

Det første hadde tittelen: «Hvorfor 
er Karl Glad så redd? 6-timersdagen 
som prøveprosjekt og strategi.» Ani
ta Vorkinslien fra Norsk Hjelpe
pleierforbund fortalte om de ulike 

prosjektene som var under gjennom
føring med 6-timersdag eller redu
sert daglig arbeidstid innenfor hjem
mebaserte tjenester i Kiruna og på 
Sødertelje Sykehus. I Sødertelje ble 
arbeidstidsreduksjonen gjort uten å 
sette inn mer bemanning, kun ved 
flytting av turnuser og justering av 
start tidspunkt på dagen. Anita på
pekte viktigheten av å holde på nor
malarbeidsdagen, og at det var nød
vendig å dokumentere helheten i 
økonomien ved 6-timersdag-pro
sjektene. 

Unni Rustad holdt en lang og rys
tende innledning over tema «Den 
seksualiserte volden - undertryk
kingas ytterste konsekvens». Der 
gjorde hun det hun sjøl kalte for å 
«systematisere jævelskapet», ved å 
tallfeste vold mot kvinner, spredning 
av porno, hvor mange horekunder 
osv. Det ble påpekt hvordan mis
handling eller trakassering som gjel
der kun kvinner, blir usynliggjort i 
kjønnsnøytralitetens navn. I debatten 
ble det påpekt at det var viktig at 
kampen mot seksualisert vold ikke 
måtte få være et særområde som ba
re damer holdt på med. I RV-sam
menheng må menn også delta i kam
pen, og gi den et maskulint ansikt. 

«Fleksible kvinner - fleksibel lønn. 
Kampen for akseptable arbeidsvil
kår» var arbeidstittel på det tredje se
minaret. Britt Bergsund og Merete 
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nirvi har 
Gro Harlem Brundtland? 

Nielsen fortalte om de kampenen 
som er blitt ført i den senere tiden 
mot fleksibilitet og oppsigelser på 
SAS-hotellet. Kamper arbeiderne 
på SAS-hotellet - hovedsaklig 
kvinner og innvandrere - har vunnet 
til tross for manglende støtte fra 
Hotell - og Restaurantarbeiderfor
bundet. Britt gjorde rede for en ut
vikling i restaurantbransje mot ho
teller med få eller ingen fast ansat
te, der arbeidsstokken leies inn og 
dimensjoners etter som behovet 
svinger i sesongen. En slik «valg
frihet» når det gjelder når og hvor 
en skal jobbe tvinger folk til å leve 
på kne. Britt slo fast at om kamper 
skulle vinnes måtte man ha uan
svarlighet som prinsipp og at mo
ralske argumenter ofte traff bedre 
enn juridiske. 

Den andre konferansedagen var 
ikke så godt besøkt som den første, 
men alle tre seminarene hadde nok 
deltakere til at det ble en god disku-

sjon, og så få at de enkelte fikk 
komme fram med sine erfaringer og 
synspunkter. Jeg har inntrykk av at 
det fungerte bra med parallelle se
minarer, men det var nok flere som 
gjerne ville hatt med seg alle tre te
maene. 

Avslutningsvis ble det snakket om 
det kvinnepolitiske arbeidet framo
ver i RV. Det var innlegg fra RVs 
stortingsgruppe v/Mai Gythfeldt og 
fra Sør-Trøndelag RV som har dan
net eget kvinneutvalg. 

Neste konferanse: 
klasseanalyse for 
damene og kaffe
koking for menna! 

Jeg er i tvil om hvordan jeg skal 
bedømme konferansen, men jeg 
kjedet meg faktisk den første da
gen. For meg var det lite nytt i de to 
hovedinnledningene, og gruppedis
kusjonen fungerte heller dårlig. Det 
bør nok trekkes den lærdommen at 

diskusjonen må knyttes an mot det 
konkrete for å fungere i grupper. 
Blir diskusjonen for teoretisk, vil 
det bli en diskusjon for de få. Men 
det viste seg tydelig både i gruppe
diskusjonen og i plenum at det er 
viktig at RV i diskusjonen om prin
sipp programmet lar debatten gå 
om vilken klasseanalyse vi skal leg
ge til grunn. 

Det er også nødvendig å si at da
mene i Kvinneutvalget og en del 
andre som burde vært sentrale i de
batten hadde mye å gjøre med orga
nisere det tekniske rundt konferan
sen. All mulig ros til Kvinneutval
get for et knirkefritt opplegg. Men 
dette kunne med fordel vært satt 
bort til noen andre - f eks noen 
mannlige sentrale RVere. Jeg tror at 
debatten hadde vunnet på at de som 
hadde laget opplegget for diskusjo
nene også fikk være med å lede de
batten i riktig spor. Så kunne gutta 
ha kokt kaffe og telt penger. 

May Gythfeldt og Unni Rustad var blandt innlederne på konferansen. ( Foto: Opprør) 
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Noen tankerom RVs 
kvinnekonferanse 

Konferansens overskrift var: Stra
tegi mot tilbakeslaget - kvinnefri
gjøring eller likestilling? Ikke over
raskende ble svaret på dette spørs
målet som Ole Brum sier det ; «ja 
takk, begge deler». Dersom en skal 
utvikle en strategi mot tilbakeslag 
og kvinneundertrykking er det ikke 
nok med en offentlig likestillingspo
litikk og med lovreguleringer. Det 
vil for eksempel ikke være viktige 
kampområder for RV at Martha Loi
se skal bli regent foran sin bror eller 
at det må bli like mange kvinnelige 
som mannlige biskoper, men vi kan 
godt støtte slike krav. For at kvin
ners situasjon skal endres må det 
helt andre virkemidler til enn offent
lig reguleringer. Virkemidlene blir 
en konsekvens av hvordan vi analy
serer og forklarer kvinners særegne 
stilling i egen klasse og på tvers av 
klassetilhørighet. 

Kjersti Ericsson og Ingvild Aas ga 
konferansen gode utgangspunkt for 
diskusjonen både på konferansen og 
videre i RV. Når en diskuterer hvor
vidt kvinner fra arbeiderklassen har 
mer felles med kvinner i småborger
skapet eller mellomlaget enn med 
menn fra sin egen klasse kommer 
det raskt fram at det er behov for en 
grundig, og antagelig ny, klasseana
lyse. Ikke for moralsk å plassere 
mennesker i riktig klasse, men for å 
h a et vitenskapelig redskap å forstå 
virkeligheten ut fra. 

Det er videre stor forskjell på 
hvem en allierer seg med i dagskam
pen og hvem en allierer seg med i 
kampen for et annet samfunn. I 
kampen mot bordeller og toppløs 
servering finner kvinner allierte på 
tvers av klassegrenser, men allian
sen vil antagelig ikke holde dersom 
en åpent diskuterer hvordan denne 
kampen er et ledd i politikkutvik
lingen fram mot en samfunnsom
veltning. 

108 kvinner og 2 menn var tilstede 
på konferansen og det er grunn til å 
tro at det var det kvinnepolitiske 
innholdet som virket mobiliserende 
og ikke det at det var RV som arran
gerte den. Det var ikke foretatt den 
tradisjonelle «ring til de du kjen
ner»-mobiliseringen for det hadde 
ikke utvalget tid til,'så det var konfe
ransens innhold som traff blink. 
Spesielt interessant var det at det var 
flest deltakere på lørdagen der ho
vedvekten var lagt på historien og på 
teoretiske spørsmål. Det betyr at det 
er et behov for å sette Tilbakeslag og 
kvinneundertrykking inn i en hel
hetlig politisk sammenheng og at 
RV har en mulighet til å være det 
partiet som binder de ulike område
ne i kvinnekampen sammen. 

Det vil alltid være vanskelig å opp
summere en åpen konferanse for vi
dere partipolitisk arbeid fordi vi vet 
ikke noe om alle deltagere og debat
tanters forhold til RV. Kvinneutval
get vil allikevel hevde at konferan
sen bør være et signal til RVs ledelse 
om at dersom RV skal bli et reelt 
kvinneparti både i innhold og stil så 
må kvinnepolitiske spørsmål og 
analyser være gjennomgående fra 
den teoretiske forståelsen til dags
kampen og tilbake igjen. RV blir ik
ke et kvinneparti av å ha 6-timers
dags- kravet først på dagsordenen, 
m en det kan bli det dersom en er v il 
lig til å lære av historien, lytte til og 
diskutere nye teorier og bruke dette i 
partibyggingen. Å være et kvinne
parti, et parti for kvinner og et parti 
som setter kvinnepolitiske spørsmål 
på dagsordenen må også innebære 
en interesse og en prioritering i den 
praktiske hverdagen fra andre enn 
de få som er «utvalgte». 

For Kvinneutvalget 
Wenche Bjørnebekk 
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Ingvild Ås ( Foto: Opprør) 

For å si noe om forholdet mellom 
kvinnekamp og klassekamp må vi 
vite noe om og mene noe om tre 
ting: 

1. At kampen påvirker alt. 
«Kampen påvirker alt. Da tenker 

jeg ikke bare på revolusjonen, men 
på den daglige kampen, på streiken 
for å få tariffavtale på Mr.Hong-res
taurantene, på kampen for å heve 
kvinnelønna, forsvare abortloven 
osv. Det som vi til hverdags kaller 
«kampen» eller «erfaringene» er en 
prosess som ikke bare føder og næ
rer teoriene, men som forandrer sel
ve sannhetsgehalten i teoriene un
derveis. Dette kan høres abstrakt ut, 
men i praksis så veit vi ofte dette. Vi 
veit at ideer fødes og forandre gjen
nom kamp.» 

«Styrkeforholdet mellom arbei
derklassen og borgerskapet påvirker 
alt. Om det er krisetider eller opp-

gangstider, om arbeiderklassen er 
på offensiven eller må føre en for
svarskamp - slår rett inn i spørsmå
let om hva som er riktig strategi i 
kvinnekampen. Et eksempel på det
te er kravet om 6-timersdagen. Vi
dere veit vi at det fins rike og mekti
ge kvinner, arbeiderkvinner, eien
domsløse landarbeiderkvinner - og 
kvinner på alle nivå i mellom. Kvin
ner tilhører forskjellige klasser, men 
de er annenrangs borgere innenfor 
alle sine klasser. 

Dette medfører at arbeiderklassens 
kamp ikke er kjønnsnøytral. Kvin
nekampen er ikke klassenøytral.» 

2. Om det fins en kvinnebevisst
het? 

« De klassiske radikale feministe
ne påstår at kvinner er den funda
mentalt mest undertrykte gruppen i 
verden, og derfor har det største re
volusjonære potensialet. Er det rik-

Kiersti Ericsson: 

KVINNEKONFERANSEN 

Ingvild As: 

Kvinnekamp på tvers 
av klassegrenser? 

De vanskelige spørsmålene for revolusjonære feminister. 

tig å sette denne påstanden opp mot 
marxisters påstand om at arbeider
klassen er den revolusjonære klas
sen under kapitalismen? Til det vil 
jeg bare si at jeg ikke tror at det ska
pes revolusjonært potensial overho
de av undertrykking og nød aleine. 
Mange vakre ting kan sies om men
neskers heltemot og solidaritet i den 
ytterste nød, men i et fremmedgjort 
og gjennombrutalisert samfunn be
tyr den ytterste nød først og fremst 
at det er logisk å rane din neste, ikke 
å elske han eller henne. Bare hvis vi 
har noe å forsvare/evt å vinne på å 
stå sammen - kan vi snakke om en 
situasjon som utløser det revolusjo
nære potensialet i en klasse eller i 
mennesket.» 

«Kvinner er den meste «interna
sjonale» av alle grupper og en rekke 
av undertrykkingsmekanismene 
mot kvinner er lette å kjenne igjen 
på tvers av store geografiske og kul
turelle grenser. Samtidig er kvinner 
undertrykt i hjemmet og langt opp i 
dobbeltsenga - mao i de minste en
hetene i samfunnet. Denne «totalis
men» i undertrykkinga gjør at bare 
en politikk som tar opp i seg bred
den/hele virkeligheten .... kan ha en 
mulighet til å bli en frigjørende poli
tikk for kvinner, og dermed for 
menneskeheten.» 

«Det er ikke vanskelig å oppleve at 
omskjæring av kvinner, tvangssteri-

lisering, abortforbud, brudebren
ning henger sammen - selv når vi ik
ke har en teori som sier hvordan det 
evt henger sammen. Og kvinner har 
den fordelen at dette kan kjennes 
igjen på tross av at forskjellige deler 
av verden har utviklet forskjellige 
produksjonsforhold, og på tvers av 
geografiske grenser .... Det kan være 
lettere for kvinner å se at de er utsatt 
for det samme på tvers av lande
grensene, enn det er for arbeider
klassen å se at de har felles interes
ser på tvers av de samme grense
ne .... jeg tror det ligger viktige ki
mer til solidaritet i denne gjenkjen
nelsen - i denne typen «kvinnebe
vissthet».» 

3. Hvordan mannssamfunnet 
henger sammen med kapitalismen. 

« .. det er ting som kan tyde på at 
det fins en sånn struktur og at selv 
om den ikke ville overlevd uten ka
pitalismen i dag, så er den bare del
vis sammenvevd og ikke identisk 
med klassesamfunnet som vi kjen
ner under kapitalismen. 

Ting som tyder på dette er selvføl
gelig at kvinneundertrykkinga er så 
mye eldre, og derfor åpenbart har 
fylt andre behov tidligere. Videre er 
det den overveldende mengden av 
erfaringer med direkte kjønnsunder
trykking som ikke kan forklares ved 
kapitalismens behov. Og til slutt den 
forstemmende opplevelsen av at 

selv om vi alle objektivt ville tjene 
på at alle mennesker ville bli fri
gjort, så ville menn som kjønn sub
jektivt også tape noe. Ikke så mye at 
det ville oppveid, men likevel; det 
ville nok bli en del mer arbeid på 
menn.» 

«Jeg tenker vi kan være enige om 
at det fins en kjønnsspesifikk kvin
neundertrykking, uansett om vi me
ner det er kapitalismen aleine som 
står bak eller ikke. Dette innebærer 
at det finnes noen felles interesser 
blant kvinner som kan danne grunn
lag for allianser i akkurat disse kam
pene. At en del av borgerskapets 
kvinner da vil finne ut at deres klas
seinteresser er sterkere, er jo ikke 
akkurat noen ulempe for oss. Uan
sett er det en nødvendighet for ar
beiderkvinners kamp - og dermed 
for hele arbeiderklassens kamp - at 
kvinneperspektivet blir en del av 
fundamentet for all vår organise
ring, alle våre arbeidsformer, tak
tikk og strategi. Dette fundamentet 
må bygges i allianse med menn i 
den grad det er mulig. innforstått at 
det å underlegge seg en falsk enhet i 
arbeiderklassen vil svekke hele 
klassekampen. Konfrontasjonene 
med mannfolka i fag- og arbeider
bevegelsen må tas - på alle områder ' 
- for å oppnå en virkelig allianse og 
enhet på lengre sikt.» 

Likestilling eller frigiøring? 

Oppløses forbindelsen mellom klas
se og mandighet taper denne kultu
ren en viktig kilde til styrken sin i 
klassekampen.» 

«Hva blir så konklusjonen av den
ne gjennomgangen: 

For det første - likestillingskrav, 
om de er aldri så klasseløse, er pro
gressive, borgerlig-demokratiske 
krav som vi må støtte. Men likestil
lingslinja i kvinnekampen bli for 
snever - fordi den ikke vil endre 
samfunnet grunnleggende. 

og det systemet som undertrykker 
dem begge som klasse er riktig. 
Men dersom mennene får diktere 
premissene for denne enheten, så vil 
den bli et middel til å bevare, i stedet 
for å utfordre, en av de viktigste un
dertrykkende strukturene i samfun
net vært, nemlig maktforholdet mel
lom kjønnene. En linje for virkelig 
kvinnefrigjøring må derfor bety 
oppbrudd fra begge de to store ho
vedtradisjonene i kvinnebevegel
sens historie .» 

«Likestilling eller frigjøring er tit
telen jeg har fått tildelt. Hva ligger i 
disse begrepene? 

Likestilling er kanskje det greieste 
- det dreier seg om at menn og kvin
ner skal ha samme rettigheter i et 
samfunn som ellers er omtrent som 
nå. Sjøl om det er greit på papiret, er 
et atskillig vanskeligere å gjennom
føre . Kan vi i det hele tatt tenke oss 
at samfunnet kan bevares omtrent 
som nå dersom kvinner og menn 
stilles likt? 

Frigjøring kan bety flere ting. men 
slik jeg forstår begrepet handler det 
om en mer omfattende samfunns
omveltning som forandrer kvinners 
situasjon og liv fullstendig. Hva 
som skal til for å oppnå dette er det 
ulike meninger om. Den revolusjo
nære bevegelsen opp gjennom his
toria har stort sett ment at det var en 
sosialistisk revolusjon som skulle 
til. Når arbeiderklassen kastet av 
seg kapitalismens åk ville kvinnene 
også bli frigjort. Andre har ment at 
en klasserevolusjon i seg sjøl er til 
liten nytte for kvinnene.» 

Kjersti tar for seg den borgerlige 

kvinnesaksbevegelsen og arbeider
kvinnebevegelsen i et historisk per
spektiv, og sier bl a: 

«På spørsmålet om særvern for 
kvinner hadde den borgerlige kvin
nesaksbevegelsen og arbeiderkvin
nebevegelsen motsatt syn, sjøl om 
det også var arbeiderkvinner som 
var enige med kvinnesakskvinnene. 
Kvinnesakskvinnene mente at sær
vern ville være en ulempe for kvin
nene i konkurransen om jobbene. 
De mente dessuten at det var men
nene i arbeiderklassen som drev 
fram dette kravet for å kvitte seg 
med den kvinnelige arbeiderne.» 

«Arbeiderbevegelsens kvinner var 
i Norge svært aktive i kampen for 
særvern. En av grunnene til dette 
var kanskje rivaliseringa med den 
borgerlige kvinnesaksbevegelsen. 
Arbeiderkvinnebevegelsen la mer 
vekt på klassespørsmål og enhet 
med menn, og hadde ikke uten vide
re likestilling som mål.» 

«Arbeiderkvinnebevegelsen har 
vært tilbakeholdende med å ta opp 
og rette kampen mot den rollen de 
mannlige klassefellene deres spiller 

i å opprettholde kapitalismens 
kjønnssystem. Og har de tatt det 
opp, så har beskyldningene om 
«borgerlig feminisme» sittet løst. I 
den tredje verden har beskyldninge
ne i stedet dreid seg om «vestlig fe
minisme».» 

«Min påstand er at «borgerlig fe
minisme» har vært en god fiende for 
menn i revolusjonære og andre ven
strebevegelser. Med den har de ofte 
lykkes i å bringe kvinner som gjorde 
opprør mot at enheten i arbeider
klassen skulle tuftes på menns pre
misser til taushet. Dermed har un
dertrykkingsmekanismen levd vide
re, i beste velgående. Mitt syn er at 
mannsdominansen ble innebygd i 
det som ble oppfatta som klassepo
litikk og klasseperspektiv, helt fra 
starten av.» 

«Bildet av kjerneproletariatet er et 
mannlig bilde - «mann med hjelm», 
«gutta på gølvet». Det er i kjerne
proletariatet at klassens mannlige 
kjønnskarakter trer tydeligst fram. 
Den tradisjonelt sterkeste delen av 
arbeiderklassen, fagpolitisk og or
ganisatorisk, er også den mandigste. 

OPPRØR. 

For det andre - arbeiderbevegel
sens krav om enhet mellom kvinne 
og mann i kampen mot den klassen 

Kjersti Ericsson (Foto: Klassekampen) 

(For nærmere utdyping: Se for øvrig 
kronikk i Klassekampen l 7 /2-94.) 
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PARTIPROGRAM 

Diskuter programforslaget! 
Prinsipp-programkomiteen har vedtatt å sen
de følgende forslag fra Jørn Magdahl ut som 
grunnlaget for debatten i partiet. Dette inne
bærer ikke at komitee "n har behandla alle 
standpunkt i forslaget eller går god for dem. 

gene/endringene vil bli formulert ferdig til neste møte i Pro
grarnkomitee 'n. 

De enkelte medlemmene av prograrnkomitee 'n har også fore
slått en rekke endringer av mer språklig eller redaksjonell ka
rakter. Dise blir ikke sendt ut. 

og mer omstridt enn andre. Det er naturlig nok særlig viktig å 
få forslag til programformuleringer på disse områdene. Ved å 
gjennonmgå listen med tillegg/endringer, får dere et bilde ay 
hvilke spørsmål komitee 'n anser som særlig brennbare. 

I tillegg til disse mindre endringeene har Programkomitee'n 
vedtatt en rekke forslag til tillegg/endringer i programmet. En 
oversikt over disse følger etter programforslaget. Disse tilleg-

Medlemmer og partilag bør snarest komme med forslag/en
dringsforslag til det utsendte forslaget. For at Programkomi
tee' n skal få tid til å studere forslagene/ør neste møte i komi
tee'n, må forslag være inne innen 7. juni. 

Under komitee'n arbeid har noen spørsmål vært vanskeligere 

Dersom dere sender innferdigformulerte endringsforslag/til
legg er dette aller best. Men, også synspunkter til programmet, 
intensjonsforslag eller synspunkter på formen m.m. er nyttige 
for debatten. 

Lykke til! 
Programkomitee 'n 

Forslag til prinsipprogram for RV 
I. M61. 

Rød Valgallianse kjemper for et 
samfunnssystem som ikke er basert 
på rovdrift av naturressursene - og 
som ikke truer den økologiske ba
lansen. 

Rød Valgallianse kjemper for en 
verden av samfunn uten nød, under
trykking og utbytting. Dette er sam
funn med høyt utvikla teknologi og 
produksjonsmidler. Det er samfunn 
uten klasser, uten systematiske skil
ler mellom styrende og styrte og 
uten kvin_neundertrykking. Det er 
samfunn uten diskriminering på 
grunnlag av «etniske kjennetegn», 
seksuell legning e.a. Det er samfunn 
med en relativt balansert utvikling 
mellom byer og distrikter - og mel
lom ulike regioner. 

Rød Valgallianses mål er samfunn 
hvor menneskenes grunnleggende 
behov styrer produksjonen, og hvor 
alle kan leve et allsidig liv med rike 
muligheter til å utvikle seg. 

Dette samfunnet blir ikke noen 
harmonisk idyll uten interesse- og 
verdikonflikter, ikke et samfunn 
med overflod av unødvendige «for
bruksvarer», eller et «grått» sam
funn hvor alle presses inn i «samme 
form». 

I verden i dag er kapitalismen og 
imperialismen hovedhindrene for 
utvikling i en retning som følger av 
disse langsiktige måla. 

2. Imperialismen. 
Under kapitalismen er målet for 

produksjonen maksimal profitt. 
Kapitalen vokser, konsentreres på 

få hender og ekspanderer utover 
grensene for nasjonalstatene. De 
langt utvikla kapitalistlanda er im
perialistiske. De holder flertallet av 
menneskeheten nede i nød, tyner ut 
naturen - og rivaliserer om markeder 
og innflytelsessfærer. Derfor fører 
imperialisme til krig. 

Imperialismen og den 3. verden. 
De imperialistiske landa, imperia

listiske allianser, de multinasjonale 
selskapene, Verdensbanken og Det 
internasjonale Pengefondet, holder 
det store flertallet i den 3. verden ne
de i den ytterste fattigdom. 40 000 
barn dør av sult og undernæring 
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hver dag - år ut og år inn. Folkene i 
den 3. verden utbyttes ved 

- de er tvunget inn i en ensidig rå
vareøkonomi og et ulikt bytte ved at 
prisene på råvarene stadig faller i 
forhold til prisene på industripro
dukter, 

- gjennom renter på lån som for en 
stor del har gått til den lokale over
klassen 

- ved at de multinasjonale selska
pene trekker ut profitt på investe
ringene sine. 

De imperialistiske landa pådytter 
den 3. verden frihandel, bl.a. gjen
nom GATT, men forsvarer sine egne 
næringsinteresser med tollmurer og 
importbegrensninger. 

De multinasjonale selskapene 
oppretter økonomiske soner hvor de 
kan drive industriell produksjon 
med arbeidere, særlig kvinner, uten 
noen faglige rettigheter. Internasjo
nal kjønnshandel med sexreiser til 3. 
verdenland er vekstnæring. 

Den imperialistiske verden påfører 
3. verdenlanda store økologiske 
problemer og katastrofer. Et eksem
pel er nedhogginga av regnskogen. 
Et annet er 3. verden som dumping
plass for farlig spesialavfall. Et tre
dje er press for en ensidig produk
sjon av få råvareslag for verdens
markedet, som fører til utpining av 
jorda. Et fjerde er hvordan de fattige 
sjøl tvinges til å ødelegge jordsmon
net ved at de må hogge verneskogen 
for å få til brensel. 

Om de imperialistiske landa eller 
de multinasjonale selskapene føler 
interessene sine truet går de ikke av 
veien for militære aksjoner for å sik
re disse. Det fins det utall av eksem
pler på. 

Etter 2. verdenskrig har nasjonale 
og sosiale frigjøringsbevegelser i 
den 3. verden vært hovedkrafta i 
kampen mot den internasjonale ka
pitalismen. I dag er ikke dette like 
entydig. Mange steder er sulten og 
håpløsheten så stor at det det er lite 
krefter til kamp. 3. verdenland og 
frigjøringsbevegelser kan ikke leng
er spille på motsetningene mellom 
supermaktene. Den alliansefrie be
vegelsen er oppløst, Kina er ikke 
lenger noen kraft i den anti-imperia
listiske kampen. Men fortsatt er det 

nasjoner og bevegelser som spiller 
en viktig rolle - og i mange land 
vokser det fram en sterkere arbei
derbevegelse. 

RV stiller seg solidarisk med fri
gjøringsbevegelser og alle i den 3. 
verden som slåss mot imperialismen 
- og mot imperiaismens lakeier i si
ne egne land. Frigjøringskampen i 
den 3. verden - og arbeiderkampen i 
de industrialiserte landa tjener hver
andre gjensidig. 

Imperialismen avler rasisme. 
De internasjonale maktforhold 

som gjør at rikdommen konsentre
res i «nord» og fattigdommen i 
«sør», og som gjør at det er mer enn 
20 millioner flyktninger i verden i 
dag, er et viktig grunnlag for rasis
men. Det gir grunnlag for forestil
linger om at «vi» har høyere verdi 
enn «dem». Statsapparatene i de im
perialistiske landa byger «murer» 
for å holde flyktninger og asylsøke
re ute. Høyreekstreme rasister og 
nazister i de kapitalistiske landa 
spiller på folks utrygghet - og prø
ver å gjøre innvandrerne til synde
bukker for problemer som følger av 
kapitalimen. Mot dette arbeider RV 
for at arbeidere og undertrykte må 
forene seg på tvers av nasjonale for
skjeller - og jobbe sammen mot im
perialisme og rasisme. 

Rivaliseringa mellom imperia
listmaktene. 

Etter sammenbruddet for Sovjet -
og etter «den kalde krigen» mellom 
supermaktene, er den internasjonale 
utviklinga preget av 

konkurransen og rivaliseringa 
mellom tre imperialistiske sentra. 
USA er den eneste supermakta, men 
er relativt sett i økonomisk tilbake
gang - og er helt avhengig av den 
militære styrken sin. Den tysk-domi
nerte og udemokratiske Europauni
onen forsøker å henge med i det 
økonomiske kappløpet gjennom mer 
markedskapitalisme innad, og ved 
toll- og asylmurer og militæropp
bygging gjennom Vestunionen utad. 
Japan står i fremste rekke i et sterkt 
kapitalistisk vekstsentrum med flere 
sterke nyindustrialiserte land - og 
med et kapitalistisk Kina som raskt 
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øker kapasiteten sin. (Russland hev
der imperialistiske interesser over
for de tidligere sovjetstatene). 

Delvis er forholdet mellom de 
sterkeste imperialistlanda preget av 
motsetningsfylt samarbeid, f.eks . 
overfor 3. verden - slik som i Gulf
krigen og i Somalia. Men de åpne 
motsetningene mellom dem blir sta
dig klarere. Det viser seg bl.a. gjen
nom proteksjonisme, tendenser til 
handelskrig, og i at de drar i ulike 
retninger i internasjonale konflikter. 
På kort sikt fører dette til opptrap
ping av lokale og regionale kriger -
som f.eks. på Balkan. På lengre sikt kan 
konflikten mellom de tre sidene være en 
fare for hele verdensfreden. Den inter
nasjonale arbeiderklassen har ingen in
teresse av å støtte noen av «de tre». 

Norge og imperialismen. 
Norge er integrert i det imperialis

tiske verdenssystemet - dels ved sjøl 
å ha en imperialistisk økonomi -
dels ved deltakelse i en rekke impe
rialistiske sammenslutninger (NA
TO, EØS, assosiert medlemsskap i 
Vestunionen) ,og institusjoner 
(Pengefondet, Verdensbanken). 

Gjennom de store oljerikdomme
ne, har Norge styrket sin økonomis
ke og politiske stilling i verdenspo
litikken. Fra først på 80-tallet har 
det vært en økende kapitaleksport 
fra Norge til andre deler av verden. 
Norsk utenrikspolitikk har i de sei
nere åra gradvis orientert seg fra 
USA til Tyskland og EU. De store 
selskapene Statoil, Hydro, Aker
gruppen, Kværnergruppen m.fl. er i 
dag pådrivere for at Norge skal bli 
fullt medlem av EU og oppfylle kra
va i Maastrichttraktaten. 

På samme tid er Tyskland og og 
andre EU-land opptatt av å få kon
troll med de store norske naturres
sursene. Norge har Europas største 
forekomster av olje, fossekraft og 
fisk. Mulighetene for store mineral
rikdommer på den norske kontinen
talsokkelen er betydelige. 

RV vil arbeide for at Norge skal 
bryte forbindelsen med de sterke 
imperialistblokkene - bl.a. ved å gå 
ut av NATO, EØS og Vestunionen -
og ved å holde seg utafor EU. RV vil 
også arbeide for at Norge fører en 

politikk innafor FN som ikke er til 
skade for undertrykte folk og nasjo
ner - og for at Norge gåt mot resulta
tet av GATT-forhandlingene som 
fratar de fattige landa retten til den 
beskyttelsen de trenger for å bygge 
opp en sjølstndig økonomi. 

Flertallet i Norge har interesse av å 
forsvare seg mot at det norske bor
gerskapet selger den nasjonale sjøl
råderetten for å gjøre Norge til en 
del av EU. Dette en del av kampen 
for demokratiet - og må ikke blan
des sammen med den aggressive 
sjåvinismen som ønsker å hevde seg 
på bekostning av andre folk og na
sjoner. 

3. Det kapitalistiske 
Norge 

Sett i historisk perspektiv og i rela
sjon til de fleste andre land har fler
tallet i Norge i tiåra etter krigen kun
net nyte godt av relativt høy leves
tandard, velferdsordninger og de
mokratiske rettigheter. Men grunn
leggende sett er Norge et kapitalis
tisk klassesamfunn bygd på utbyt
ting og undertrykking, og nå angri
pes og undergraves det som blei 
oppnådd for folk flest i den langvari
ge oppgangsperioden. 

Samfunnsforholda i Norge er bl.a. 
kjennetegnet av at: 

- Investeringene ikke er styrt ut fra 
folks behov, men ut fra hva som gir 
kapitalistene høyest profitt. 

- Godene er svært skjeivt fordelt: 
På den ene sida rein luksus, på den 
andre sida et økende antall fattige. 
F.eks. er gjennomsnittlig levealder 
på Vestkanten i Oslo l O år lenger på 
Østkanten. 

- Effektivisering av produksjonen 
blir ikke fulgt opp av en tilsvarende 
reduksjon i arbeidstida. Bl.a. derfor 
er landet inne i en langvarig periode 
med massearbeidsløshet. 

- Det er en utstrakt grad av frem
medgjøring. Arbeiderne har ikke 
makt over sitt eget arbeid eller over 
de verdiene de skaper gjennom ar
beidet sitt. Folk flest flest føler av
makt overfor viktige beslutninger 
som er med på å styre deres liv. Ka
pitalismen omskaper stadig mer til 
varer. Kjøp og salg får en egenverdi 
- og også mange menneskelige reia-
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sjoner er preget av at en bedømmer 
andre ut fra egeninteresse. 

- Det stadig kravet om at kapitalen 
må forrente seg og vokse fører til en 
type vekst og energisløsing som 
truer miljøet og den økologiske ba
lansen. 

- Kvinneundertrykkinga er inn
vevd i det økonomiske systemet. 
Organiseringa i kjernefamilier hol
der kostnadene på reproduksjon av 
arbeidskrafta nede - og øker profit
ten. I familiene gjøres det like mye 
ulønna hus- og omsorgsarbeid som 
alt lønnsarbeidet i det norske sam
funnet. Størstedelen av dette arbei
det utføres av kvinner, og det er en 
nær sammenheng mellom dette og 
at kvinner som «sosialt kjønn» er 
underordna på arbeidsmarkedet - og 
har mye dårligere lønn enn menn. 

- Den samiske nasjonen er under
trykt bl.a. ved at samefolket er fra
tatt sine urrettigheter til land og 
vann. 

- Innvandrere og flyktninger dis
krimineres på arbeidsmarkedet, kul
turelt OSV. 

- Mange av de viktigste avgjørel
sene blir ikke tatt av folkevalgte, 
men i styrerom og bankdireksjoner. 
Statsapparatet er dominert av bor
gerskapets interesser - ikke bare 
gjennom den dominerende borgerli
ge politikken, men også gjennom 
kapitalistisk lobbyvirksomhet, ved 
sammensetninga av ledersjiktet i 
forvaltninga osv. Kjerna i statsappa
ratet er et voldsapparat av militær
og politi som «om nødvendig» set
tes inn mot arbeidere og andre grup
per i kamp. 

- Mye av makta utøves gjennom et 
«toppenes partnerskap» - et korpo
rativt trekantsamarbeid - mellom 
statsapparatet, ledelsen i LO og an
dre deler av fagbevegelsen - og 
NHO. 

- Borgerskapets makt bygger i 
sterk grad på et ideologisk hegemo
ni - dvs. at «deres tanker er de her
skendes tanker». Her spiller media
situasjonen en viktig rolle. Det sam
me gjør kommersialiseringa av kul
tur, idrett og hverdagsliv. 

- Det spiller også en viktig rolle at 
Arbeiderpartiet som det ledende 
borgerlige partiet spiller på sin his
torie som et arbeiderparti - og fram
stiller politikken som en politikk for 
arbeidsfolk. 

-EØS-Norge. 
Gjennom en kuppartet overprø

ving av folkeavstemninga fra 1972 
er Norge blitt innlemmet i EU's in
dre marked gjennom EØS. En stor 
del av lovverket i Norge endres som 
en direkte følge av Unionsvedtak i 
Brussel, som tar sikte på å gi kapita
lens fire friheter et stadig større spil
lerom. Stortingets rolle som lovgi
vende myndighet er sterkt redusert. 
I enda sterkere grad gjelder dette 
folkets muligheter til å påvirke be
slutningene. 

RV mener det er viktig å kjempe 
for å gjenvinne sjølråderett gjennom 
å si opp EØS-medlemsskapet. 

3. Revolusion og sosia
lisme 

Revolusjon. 
Ut fra behovet for en grunnleggen

de endring av maktforholda på ar
beiderklassens, folkets - og naturens 
premisser, er det nødvendig å slåss 
for sosialismen. 

Sosialismen forutsetter en politisk 
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revolusjon med oppslutning og del
takelse fra et flertall i folket. Revo
lusjonen kan ta mange former. 

Arbeiderne kan ikke bare ta over 
det eksisterende borgerlige statsap
paratet, og bruke dette til eget for
mål, men må før maktovertakelsen 
utvikle egne motmaktsorganer som 
kan bli kimen til et nytt sosialistisk 
statsapparat. 

Sosialismen har mektige motstan
dere som vil forsøke å stoppe en 
omveltning med alle midler. Griper 
makthaverne til vold for å bevare 
makta si har et sosialistisk flertall 
en legitim rett til å forsvare seg og 
slå et voldelig angrep tilbake. 

Sosialisme. 
Revolusjonen er bare «døra» inn 

til det sosialistiske samfunnet, den 
første forutsetning for en langvarig 
økonomisk og sosial omforming av 
samfunnsstrukturen. Det sosialistis
ke samfunnet er et «overgangssam
funn» - som lenge vil være preget av 
den samfunnsformen det har opp
stått på grunnlag av. Bare gjennom 
demokrati og klassekamp kan det 
utvikles i en retning som gjør det 
mulig å realisere de måla som er 
skissert innledningsvis i dette pro
grammet. 

De landa som til nå har kalt seg so
sialistiske - har vært udemokratiske. 
De har konsentrert makta i toppen 
av parti- og statsapparatet - og har 
forfulgt politiske motstandere og 
opposisjonelle i egne rekker. Uten et 
oppgjør med stalinisme, og alle for
mer for «ett-partisosialisme» vil alle 
sosialistiske forsøk ende med at det 
utvikler seg en ny overklasse som 
vil herske over arbeiderklassen og 
folket. Heller ikke maoismen repre
senterer noe brudd med en udemo
kratisk ett-parti-sosialisme. 

Sosialismen må være en sosialis
me «nedafra». Arbeider- og folke
makta under sosialismen må kombi
nere indirekte styre gjennom folke
valgte organer med direkte maktutø
velse i lokalsamfunn, på arbeids
plasser osv. Valgte representanter 
må kontrolleres nedafra slik at de 
ikke utvikler tar seg privililegier el
ler ' på annen måte fjerner seg fra 
folks interesser. Over tid må direkte 
arbeider- og folkemakt styrkes. Det
te vil kreve at en del av den tida som 
folk får frigjort gjennom kortere da
ger med lønnsarbeid må brukes til 
skolering - og til å ta del i styre og 
stell. 

Sosialismen må være pluralistisk. 
I det sosialistiske samfunnet er det 
nødvendig med kamp mellom ulike 
interesser og verdier. Det må være 
flere partier, sterke og uavhengige 
fagbevegelser og kvinne- og miljø
organisasjoner. Ingen partier skal ha 
noen slags form for særstilling, 
hverken nasjonalt eller lokalt. Det 
må være en virkerlig ytringsfrihet 
der alle mennesker slipper til og 
oppmuntres til deltaking i sam
funnsdebatten. Streikeretten skal 
være reell og kan ikke hindres av 
permanente eller midlertidige for
ordninger av staten. 

I vårt samfunn og i den tidlige so
sialismen forsvarer sosialister en 
rekke offentlige institusjoner og 
ordninger mot nedskjæring og pri
vatisering. Men etterhvert må «det 
sivile samfunn» ta over mer av 
f.eks. eldreomsorgen, barneomsor
gen - og utdanninga. Viktige funk
sjoner må flyttes fra institusjoner og 

..... 
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tilbake til nærmiljøet. Men da ikke 
på markedets eller på menns pre
misser. ( dvs. ikke kvinnearbeidet i 
familien). 

Den sosialistiske økonomien må 
være en planøkonomi. Sentral plan
legging og overordna politisk sty
ring med basis i en demokratisk be
slutningsprosess, må kombineres 
med med desentralisering av makt 
til de enkelte arbeidsplasser og lo
kalsamfunn. 

Under sosialismen kan markedet 
brukes som «et redskap» til å distri
buere varer eller bestemte typer va
rer. Men en må hele tida være på 
vakt mot at markedslovene skal ta 
over for en styring etter overordna 
politiske mål som økologisk balan
se, rettferdig fordeling, kvinnefri
gjøring osv.. Kapitalisme i større 
målestokk vil være forbudt. 

Imperialismen og kapitalismen ut
vikler seg ujamnt. Sosialistiske om
veltninger kan derfor komme i ett 
eller få land av gangen. Men det er 
svært vanskelig å tenke seg at «sosi
alisme i et land», som f.eks. Norge, 
kan overleve og utvikle seg særlig 
langt - uten å bukke under for pres
set fra imperialismen og verdens
markedet - eller uten å utvikle kon
trollordninger som er lite ønskelig 
ut fra et demokratisk ståsted. En ut
viklingsdyktig sosialisme må ha en 
internasjonal basis i samarbeidet 
med andre sosialistiske og/eller an
dre vennligsinnede land. land. 

4. Kreftene for sam
funnsforandring 

Klasser er grupper av mennesker 
som står i grunnleggende samme 
stilling mht. 

- eiendoms- og disposisjonsretten 
til produksjonsmidlene, 

- plassen i organiseringa av arbei
det (overordna/underordna), 

- måten en oppnår sin del av av de 
samfunnsmessige rikdommene, og 
hvor stor andel en oppnår av disse. 

Ut fra disse kriteriene går hoved
motsetningen i det norske klasse
samfunnet mellom borgerskapet 
(som eier eller rår over produksjons
midler, som har ansatt lønnsarbeide
re og som kan akkumulere kapital 
på grunnlag av det de tjener på dis
se) - og arbeiderklassen (som ikke 
eier produksjonsmidler og som be
står av lønnsarbeidere i underordna 
stillinger). 

Mellom disse fins det to «mellom
klasser». Det er for det første 

«småborgerskapet» dvs. de sjøl
sysselsatte bønder, fiskere og hånd
verkere uten ansatte. Dernest er det 
«mellomlaga» dvs. ansatte med en 
viss sjølstendighet eller innflytelse i 
arbeidsprosessen. 

Arbeiderklassens frigjøring må 
være dens eget verk. 

Det er utenkelig med noen grunn
leggende sosialistisk samfunnsmes
sigforandring i Norge - uten at ar
beiderklassen «setter seg i bevegel
se». Arbeidernes frigjøring må først 
og fremst være deres eget verk. 

I de siste tiåra har arbeiderklassen 
vokst, men den er mindre konsen
trert, mindre homogen, mindre sjøl
bevisst og mindre organisert for 
kamp enn tidligere. Da den lange 
oppgangsperioden etter krigen tok 
slutt innledet kapitalistene en offen
siv mot oppnådde rettigheter og vel
ferdsordninger - og for arbeiderne 
er det lite å oppnå gjennom det insti-
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tuasjonaliserte samarbeidet med stat 
og arbeidsgivere. Den prosessen 
skyter fart gjennom den stadig kla
rere tilpasninga til EU-systemet. 

- Det er nødvendig å utvikle enhe
ten mellom de ulike delene av arbei
derklassen. Særlig er det viktig å ut
vikle samarbeidet mellom den tradi
sjonelt mannsdominerte industriar
beiderklassen - og den kvinnedomi
nerte arbeiderklassen i sercicenæ
ri ngene og innafor offentlig sektor, 
og mellom dem som har arbeid og 
de arbeidsløse. Det er nødvendig at 
arbeiderklassen bekjemper tenden
sen til 2/3 eller 4/5-delssamfunnet, 
og ikke gir slipp på solidariteten 
med dem som er fattige eller som 
blir satt varig utafor produksjonen. 

- Arbeidernes oppfatning av seg 
sjøl som en egen klasse med grunn
leggende felles interesser og verdier 
må styrkes. 

- Det er nødvendig å utvikle sam
arbeidet og enheten med arbeidere 
og undertrykte i andre land. Det er 
f.eks. ikke mulig å få fullt gjennom
slag for en deling av arbeidet for å få 
ned arbeidsløsheten uten at dette er 
en kamp som reises på internasjonal 
basis, som en motmakt til kapitalens 
internasjonalisme bl.a. gjennom 
EU. 

- Det er nødvendig at flere og flere 
fagforeninger blir utvikla til kamp
organisasjoner for medlemmenes 
interesser, og at fagbevegelsen som 
helhet blir fri og uavhengig gjen
nom å løsrive seg fra Arbeiderparti
dominansen og fra lovverk og avta
ler som binder den «på hender og 
føtter». I dag er dette bare mulig 
gjennom å styrke ulike tendenser til 
«fagopposisjon». 

Allierte. 
Samtidig som arbeiderklassen er 

blitt mindre enhetlig enn før - har 
mulige allierte blitt flere og mer 
nærstående. Flertallet av sjølsyssel
satte bønder og fiskere har alt å tjene 
på å slåss mot kapitalistisk struktur
rasjonalisering - og spesielt mot 
EU-utviklinga. Leveforholda og 
egenoppfatninga til et flertall av de 
høyt utdannede «mellomlaga» gjør 
at forskjellene i forhold til arbeider
klassen er minkende. Her er det vik
tig at sterk profesjonsbevissthet ik
ke får utvikle seg til gruppesjåvinis
me eller ensidig streben oppover i 
samfunnet, men at kampen knyttes 
sammen med interessene til det sto
re flertallet. 

For arbeiderklassen er det også 
mulig å spille på motsetninger innad 
i borgerskapet. EU-saken er et ek
sempel på dette. 

De systemkritiske bevegelsene. 
Viktige bevegelser retter seg mot 

ulike sider av kapitalismen eller den 
kapitalistiske utviklinga. Det gjel
der NEI-fronten mot EØS og EU, 
kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, 
den anti-rasistiske og anti-impera
listiske solidaritetsbevelsen, ulike 
ungdoms-aksjoner osv. Innad i disse 
bevgelsene er det viktig å slåss for å 
utvikle kritikken av kapitalismen, 
og forståelsen for at sosialisme 
«nedafra» er nødvendig for at disse 
bevegelsene skal oppnå måla sine. 
Samtidig er det viktig å innarbeide 
perspektiver fra disse bevegelsene 
inn i den sosialistiske strategien. 

Disse bevegelsene og sakene deres 
trenger oppslutning i arbeiderklas
sen - og allianser med den radikale 

delen av arbeiderbevegelsen, for å 
få gjennomslag for sakene sine. In
nad i arbeiderklassen og arbeiderbe
vegelsen må vi også arbeide for alli
anser med disse bevegelsene. 
Strømninger i arbeiderklassen som 
står mot riktige miljøkrav, som er 
rasistiske eller som bidrar til å opp
rettholde kvinneundertrykkinga, må 
bekjempes. 

5. RVs rolle 
På 1990-tallet har RV utvikla seg 

fra en valgallianse til et parti med et 
allsidig arbeid. 

RV er revolusjonært parti og an
vender marxistisk teori og metode i 
en udogmatisk analyse av dagens 
virkelighet. 

RV forsøker å knytte sammen 
dagskampen og kampen for det so
sialistiske samfunnet. Folk må slåss 
for livsbetingelsene sine her og nå, 
og gjennom denne kampen kan de 
bli bevisst de maktforholda og de 
drivkreftene som styrer vårt sam
funn, og behovet for alternativ. For
uten å delta i de mange store og små 
kampene, må RV bidra til teoretisk 
klargjøring - og propagandere for 
det sosialistiske alternativet. 

Gjennom mangeårig representa
sjon i de folkevalgte organene har 
RV vist hva vi står for i det parla
mentariske arbeidet. Vi går ikke av 
veien for å å avsløre korrupsjon, 
maktmisbruk eller forvaltningsfeil -
eller for å utfordre MAKTA på an
nen måte. Lojaliteten med «folk 
flest» er større enn med «spillere
gler» som tjener de få . 

RV'erne i de folkevalgte organene 
arbeider sammen med og utveksler 
kunnskap og informasjon med fag
foreninger, velforeninger, folkelige 
organisasjoner osv. - og bruker ta
lerstolen og forslagsretten i de par
lamentariske organene til å støtte 
opp om deres utenomparlamentaris
ke kamp. Vi tar også opp sakene til 
enkeltmennesker som ikke har fått 
rettferdig behandling. 

Alle som støtter RV's grunnsyn og 
betaler kontingenten er velkomne 
som medlemmer i partiet. Samtidig 
er det ønskelig at flest mulig av 
medlemmene er aktive i utforminga 
av politikken -og i det utadvendte 
arbeidet. 

RV er demokratisk oppbygd. Par
tiet har også tendensfrihet - dvs. at 
grupper av medlemmer som synes 
de trenger å samordne seg for å iva
reta bestemte interesser eller syn 
kan organisere seg innad i partiet. 
Denne organiseringa skal skje i 
åpenhet - og ha som mål større en
het i og større slagkraft for partiet. 

RV ønsker å bli et arbeiderparti og 
kvinneparti som den mest radikale 
delen av arbeiderklassen ser som 
sitt. Samtidig arbeider RV for større 
støtte i andre deler av fagbevegel
sen, i motstandsbevegelsen mot EU, 
i kvinnebevegelsen, og i miljøbeve
gelsen - og solidartietsbevegelsene. 
Partiet arbeider for å knytte sammen 
klassekampen 

og kampene som føres av de andre 
folkelige bevegelsene. 

RV vil arbeide for å utvikle parti
kulturen som skal gjøre det mulig å 
bryte det vanlige mønsteret med at 
partilivet domineres av middelal
drende middelklassemenn. Dette er 
en forutsetning for å bli et arbeider
parti - og et parti for kvinner og nye 
generasjoner av radikale. 

I dag er det spesielt viktig å vinne 
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Uttalelser 
fra komiteen 

Kap.1. M61 
1. Formuleringa « ... samfunn med 

høyt utvikla teknologi og produk
sjonsmidler», må utdypes. 

2. Det må henvises til Marx' kom
munisme. Begrepene sosialisme og 
kommunisme må brukes. 

3. Programmet bør først si noe all
ment om samfunnet vi kjemper for: 
RV kjemper for et samfunn uten 
nød, undertrykking og utbytting av 
menneskene og naturen. Det er et 
samfunn uten klasser, uten systema
tiske skiller mellom styrende og 
styrte og uten kvinneundertrykking. 
Det er et samfunn uten diskrimine
ring på grunnlag av kjønn, etnisk 
bakgrunn, seksuell legning. Det er et 
samfunn med en produksjon som ik
ke truer den økologiske balansen. 
Det er et samfunn med en balansert 
utvikling mellom byer og distrikt og 
mellom ulike nasjoner. 

Kap. 2. Imperialismen 
1. Følgende skal stå i programmet: 

«Nasjonale og sosiale frigjøringsbe
vegelser i den tredje verden er frem
deles hovedkrafta i kampen mot den 
internasjonale kapitalismen.» 

Vedtatt, 3 for, 3 mot, 2 avh. 
2. Det skal være et eget avsnitt om 

E U 

Kap. 3. Det kapitalistis• 
ke Norge 

1. Følgende må tas opp i program
met: Kapitalismens sjølødeleggelse, 
statens økonomiske rolle, det parla
mentariske systemets betydning for 
borgerskapets makt. 

2. Kjønnsmotsigelsen må vies stør
re plass, kvinneperspektivet må in
terg reres bedre i de andre kapitlene 

txt: 1. Følgende må stå i program
met: «Den sosialistiske regjeringa 
må straks nasjonalisere de økono
miske kommandoposisjonene som 
bankene og de store industrimono
polene.» 

I dag er det spesielt viktig å vinne 
ungdom for en revolusjonær poli
tikk. Her samarbeider RV med sin 
ungdomsorganisasjon Rød Ungdom, 
og har også som mål å utvikle egen 
organisering blant studenter. 

«Omgruppering.» 
For RV må partiet aldri bli noe mål 

i seg sjøl. Det har bare eksistensbe
rettigelst! så lenge det gjør en nyttig 
jobb i klasse-kampen og i kampen 
for sosialismen. 

Foruten å rekruttere nye medlem
mer arbeider RV for en «omgruppe
ring» i arbeiderbevegelsen og på 
venstresida, som kan samle flere på 
et sosialistisk grunnlag. Det er flere 
tendenser som kan gjøre dette mulig 
på sikt: 

- I de seinere åra har Arbeiderparti
et mer og mer ført en tradisjonelt 
borgerlig politikk, samtidig som ut-

r 2•aprll 1994 • 

2. Programmet må beskrive de pro
gressive revolusjonene og under
trykkinga i de sosialistiske landa. 

3. Punktet om «sosialisme», andre 
avsnitt , tredje setning erstattes med 
følgende: «Uten et oppgjør med alle 
former for «ett-parti-sosialisme vil 
alle sosialistiske forsøk ende med at 
det utvikler seg en ny overklasse 
som vil herske over arbeiderklasen 
og folket. » Det bør i tillegg sies noe 
om de positive erfaringer som er 
gjort med sosialistiske forsøk 

Nedstemt, 7 mot 1 for 
4. I avsnittet om planøkonomi må 

det sies noe om gradvis overgang fra 
bytteverdi/vareproduksjon til bruks
verdiproduksjon. 

5. Det må sies noe om rettstatsprin
sipper. 

Kap. 5 . Kreftene for 
samfunnsforandring 

1. I beskrivelsen av borgerskapet 
må det sies noe om stats- og organi
sasjonsledere (nomenklaturen). 

2. Det må inn at mellomlaga er et 
voksende sjikt. 

3. Følgende må inn: «Store deler 
av de som har vært regna til «mel
lomlaga» hører til arbeiderklassen. 

Nedstemt, 2 for, 4 mot, 2 avh. 
4. Nytt pkt. under «RV mener»: 

«Fagforeningene er arbeiderklas
sens viktigste kamporganisasjoner 
og sloss mot stadige angrep på fagli
ge rettigheter og velferdsordninger. 
Fagbevegelsen må være fri og uav
hengig, og løsrive seg fra partidomi
nans, og fra lover og avtaler som 
binder den «på hender og føtter». 
Fagforeningene er de viktigste orga
nisasjonene i kampen for et sosialis
tisk Norge» 

Intensjonen støttes 

Kap. 6 . RVs rolle 
Avsnittet om tendensfrihet strykes 
4 mot, 4for 

viklinga av kapitalismen skaper et 
større behov for at arbeiderne slåss 
for interesene sine. 

- Samtidig har ledelsen i SV ført 
partiet sitt til høyre - på en kurs som 
er en blanding av sosialdemokratis
me og klasseløs populisme. Dette 
åpner større rom til venstre for SV
ledelsen (1994). Dette kan føre til at 
oppbrudd fra Arbeiderpartiet ikke 
nødvendigvis knytter seg til SV. Det 
kan også føre til avskallinger i SV av 
krefter som ønsker seg et alternativ 
til venstre. 

- I miljøbevegelsen, kvinnebeve
gelsen etc. kan det etterhvert skille 
seg grupper eller miljø som har be
hov for et mer opprørsk og sosialis
tisk alternativ. 

I omgrupperingsprosessen vil RV 
både være både «motor» og «arena». 
Dette krever både teoretisk klargjø
ring og dialog mellom ulike miljø. 

PRINSIPPROGRAM 

RV1S PROGRAMKONFERANSE 
OSLO DEN 7 . OG 8. MAI 1994. 

Konferansen skal være i Sagene Samfunnshus - og varer 
fra lørdag kl. 10.00 til 19.00 • og søndag fra 10.00 til 15.00. 

LØRDAG. 

10.00. ÅPNING : Utfordringer i RV's programarbeid: Jørn Magdahl. 
Hovedtema: «Hvem skal forandre Norge»? 

OM ARBEIDERKLASSEN I DEN SOSIALISTISKE STRATEGIEN. 
Problemstilling :Arbeiderklassen har spilt en sentral rolle i sosialistisk strategi for samfunnsforandring. I de 
siste tiåra har arbeiderklassen (som «klasse i seg ») blitt større, men mindre homogen. Den har gått tilba

ke både i sjølbevissthet og kampkraft (som «klasse for seg »). Viktige systemkritiske bevegelsene står 
sterkere i andre sosiale lag. Samtidig er det fortsatt vanskelig å tenke seg grunnleggende samfunnsfor
andring uten at arbeiderklassen spiller en avgjørende rolle. Det holder ikke for venstresida hverken å ro

matisere eller å neglisjere arbeiderklassen . Vi må forholde oss til «den virkelige» arbeiderklassen slik 
den er», og til de reelle utviklingsmulighetene som fins . 

10.15 • 13.00: Innledninger/Spørsmål/Korte kommentarer. 
Historisk innfallsvinkel : Harald Berntsen (25 min.) 

Sosiologisk innfallsvinkel : Jon Ivar Elstad (25 min .) 
Faglig-politisk innfallsvinkel : 

Bl.a. - Veien framover for fagopposisjonen . Hvordan oppnå sterk og uavhengig fagbevegelse? 
- Forholdet mellom menn og kvinner i arbeiderklassen . 

- Forholdet mellom arbeiderklassen - og radikale bevegelser. 
- Synet på det faglige tillismannssjiktet. 

- Forholdet mellom arbeidsløse og folk i arbeid . 
- EU-kampen - og kampen for 6 timers arbeidsdag som prøvesteiner. 

- Kan RV bli et parti for arbeidere? 

Innledere: - Terje Kallbotn/FU (20 min.) - Nina Aakernes/Kv.utv. (20 min)- Siri Jensen - FU/AKP. (20 min) 

13.00 • 14.00 Spisepause. 
14.00 • 15.00 Gruppedisk. 

15.15 -16.15 Plenum. 

18.30 - 19.00. 2. tema. Er sosialisme og arbeidermaKt mulig? 
- Demokrati og klassekamp, plan og marked - og økonomi og økologi To innledere. Hvem???? (Noen i 

komiteen som melder seg). (20 min. pluss 20 min.) 
- «GAFS». Det gjennomautomaitserte framtidssamfunnet. Trond Andresen (20 min.) 

SØNDAG. 

10.00 • 12.00 Seminarbolk. 
Begrenset til fire (av disse) 

A) Stortingserfaringer - og arbeidsprogram: Anne Minken eller Erling Folkvord . 
B) Venstresida. 1) Enhet eller kamp. 2) Omgrupperingsperspektivet - Fruktbart eller reformistisk? 

Bergen RV v/? og Hans Ebbing . 
C) Miljøseminar 1) Målet og veien . 2) Synet på økonomisk vekst. (Bl.a. Miljø« - og «faglig » - kol lisjon eller 

allianse.) 

Heidi Sørensen og Aksel Nærstad. 
D) Rosa Luxemburgseminar - 75 år etter attentatet i Berl in. 

Lenins eller Luxemburgs revolusjonsstrategi . 

Innledere? 

Andre alternativ til seminar: « Programfor «6 timersdag og deling av arbeid» (Gjertrud Skarholt) -
EU og velferdsstaten: Britt Unni Arntsen. 

12.00 - 12.30: Pause. 

12.30 - 15.00: 3. tema:«Fra indre marked til felles hær. » 

EU - OG IMPERIALISMEN ETTER DEN KALDE KRIGEN . 
Problemstilling: Etter sammenbruddet for Sovjet er de internasjonale maktforholda drastisk endra. Dette 
er delvis registrert på venstresida i Norge, men krever grundigere analyse og debatt. Samtidig nærmer vi 
oss folkeavstemninga om norsk medlemsskap i EU - dette gjør det spesielt viktig å se på EU's internasjo-

nale rolle. 

«Nye maktforhold krever nye analyser» - hva bør stå i RV-programmet. Peder Martin Lysestøl. (20 min .) 
og Ebba Wergeland . (20 min.) - Den tyske imperialismens strategi. Jan Hårstad. (20 min) 

Forberedte innlegg (1 O min.): 
- «Festung Europa»-Asylpolitikken i Norge og EU. Kaja Storvik og Marte Ryste . 

- Europahæren bygges opp. Peter M. Johansen. 
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KRONIKK 

Er arbeiderklassen 
en klasse for seg? 
Mitt utgangspunkt er på mange 
måter det samme som Tron 
Øgrims bok «Grisen før jul» fra 
1985, skriver Siri Jensen. Innleg
get ble holdt på medlemsmøte i 
Oslo RVijanuar som oppstart til 
programdebattet i RV. 

Aller først til begrepsbruken .. Arbeiderklas
sen som en klasse i seg, betyr at den objektivt 
eksisterer som klasse .. Å være en klasse for 
seg betyr at arbeiderklassen er seg sjøl subjek
tivt bevisst om at den er en klasse med interes
ser, oppgaver og mål atskilt fra borgerskapet. 
Og som er organisert for disse måla. 

Så til Tron Øgrims «Grisen før jul»: «Den 
viktigste svakheten til arbeiderne i Nord er de
res politiske svakhet. Arbeiderne i Nord ser 
ikke seg sjøl som noen enhetlig klasse, med en 
felles historisk oppgave. Med et stort mål, 
som er politisk ad-skilt til alle de ulike frak
sjonene i herskerklassen: Arbeidernes revolu
sjon, sosialisme. 

Oppsplitta og desorganisert 
Mitt svar på spørsmålet må derfor bli både ja 

og nei . Arbeiderklassen bærer preg av å ha 
vært organisert som klasse, samtidig som den 
i dag er oppsplitta og desorganisert. Det er 
nødvendig med en ny konstituering av arbei
derklassen som klasse, og egentlig er det den 
prosessen vi står midt oppe i. Denne proses
sen vil ta tid. 

* Den teknologiske utviklingen splitter ar
beiderklassen, i kjernearbeidere, randarbeide
re og arbeidsløse. Grunnlaget for velferdssta
ten rives bort, forskjellene, også i arbeider
klassen, øker. Når kapitalismen ikke lenger er 
i vekst, skjerpes konkurransen om arbeids
plassene, en konkurrerer mer direkte med ar
beidere over hele verden; kapitalen flyter og 
flytter der den kan få de gunstigste forholda. 

Det er nødvendig å stille spørsmålstegn ved 
om hele grunnlaget for fagbevegelsen i den 
formen vi kjenner den vil bli revet bort, og om 
forsvar av faglige rettigheter må kombineres 
med en strategi for å bygge opp igjen fra grun
nen en bevegelse som forener alle delene av 
arbeiderklassen. 

Kvinnebevissthet 
* Utviklinga av den kvinnelige delen av ar

beiderklassen som en ny ledende kraft (ved si
den av det tradisjonelle kjerneproletaria- tet), 
bygd på både kvinnebevissthet og klassebe
vissthet og med bevissthet om egen rolle, kre
ver en ny felles klassebevissthet. Det holder 
ikke å basere seg bare på de gamle uttrykka, 
«vi som skaper verdiene», og på at bare verdi
skapning i offentlig sektor er virkelig arbeid. 
En ny felles klassebevisshet må ta opp i seg 
både kvinnene og deres doble bevissthet, inn
vandrere og arbeids- løse/arbeidsløs ungdom. 

Klassesamarbeid 
*Borgerskapet har makta i arbeiderklassens 

organisasjoner, den er ikke organisert med eg
ne mål atskilt fra borgerskapet. Og tvetydig
heten i fagbevegelsen går langt nedover i ap
paratet. Tillitsvalgte er valgt av sine arbeids
kamerater for å ivareta deres interesser, men 
de er samtidig en del av et system som er bygd 

Mei 
til 
Ef 

Kampen mot EU/EØS er en samlende felles kamp mot borgerskapet, skriver Siri Jensen 
( Foto: Klassekampen) 

opp med spilleregler for å holde arbeiderklas
sen i ro, med bl.a fredsplikt og klassesamar
beid på alle plan. De er i posisjo- ner, men må 
samtidig være i opposisjon til systemet de er 
en del av om de skal kunne bidra til å utvikle 
arbeiderklassen som en klasse for seg. 

Over hele verden mobiliseres arbeiderklas
sen for borgerskapets mål: økt konkurranseev
ne. Euro - LO heier på EFs konkurranseevne 
opp mot Japan og USA, LO heier på Norges 
gjennom bl.a. å støtte og bygge på Kleppe
strategien med moderasjon, økt fleksibilitet og 
kutt i overføringer. Trusselen om arbeidsløs
het presser klubber lokalt til å satse på å øke 
sin bedrifts konkurranseevne. Dette er kanskje 
den aller viktigste hindringa for utviklinga av 
arbeiderklassen i dag. 

Hva er det som virker mot 
splittelse og for enhet mot 

borger- skapet? 
*Økende kampvilje på grunnplanet, Toll

post, Linjegods, bussjåfø- rene i Trondheim, 

SAS-hotellet, Chinatown, McDonald, hjelpe
pleierne, lærerne, kampen mot toppløs serve
ring - her er tradi- sjonelt kjerneproletariat og 
uorganiserte arbeidere, nye kvinne- grupper, 
ekstravakter og allianser på tvers . Og kampe
ne blir ikke bare lokale, de blir politiske og 
retter seg også mot lovverk og myndigheter. 
Støtten virker organiserende på den virkelige 
opposisjonen til LO-ledelsens politikk, og 
fremmer utviklinga av samarbeid på tvers. 
Som f.eks. Forum for verdige arbeidsforhold i 
Oslo. 

P6 tvers 
Trondheimskonferansen i høst, med repre

sentanter for et bredt spekter av fagforeninger, 
også utenfor LO, er en form for begynnende 
uorganisert organisering av en slik bevegelse 
som bidrar til å støtte opp om viljen til å slåss 
og skape ny felles bevisshet. Derfor var det 
også så viktig at den både hadde en kvinnepo
litisk innledning og en innvandrer som tals
person fra SAS-hotellet, at den gikk på tvers 
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av organisasjonsgrenser og at den tok opp hel
heten i borgerskapets strategi - Kleppe-strate
gien og ikke bare tok opp deler. Og at det var 
en form for organisring utafor det offisielle 
LO-systemet. Det er mange elementer, men så 
komplisert er det om det skal være mulig å ut
vikle en bevissthet som fanger opp hele arbei
derklassen, atskilt fra borgerskapet. 

Offensiv og deffensiv 
*Framveksten av den kvinnelige delen av ar

beiderklassen. I løpet av de siste 30 åra har 
over 1/2 milliard flere kvinner gått ut i lønna 
arbeid - i et land med 4 milliarder innbyggere. 
Og de har langt på vei gjort felles erfaringer 
og lagt grunnlag for en bevegelse på offensi
ven med krav om et samfunn og et arbeidsliv 
der kvinner er hele, fullverdige mennesker. 

Denne prosessen, en kvinnelig del av arbei
derklassen i framvekst, ble møtt av kapitalen 
på offensiven. Dette har skapt en situasjon 
som er både offensiv og defensiv, uklar og 
kanskje forvirrende, både backclash og ikke 
backclash, slik også den store Backclash
konferansen egentlig konkluderte. 

Kvinnekrav 
Styrkeforholda innafor arbeiderklassen en

drer seg. Dette sees f.eks. på LO-kongressen, 
der det i fjor var Kommuneforbundet og Han
del og kontor som spilte sentrale roller i de 
store sakene som EF-saka og organisasjonde
batten. Og det sees i kampviljen i hjelpe
pleierforbundet, Handel og kontor og Hotell 
og restaurant. 

Og bevegelsen for kvinnekrava finnes fort
satt. Kvinnene fremmer krav som er avgjøren
de for hele arbeiderklassen og for organise
ringa av den som klasse: 

- 6 timersdagen som kanskje har sprengstoff 
i seg til å spille rolle som det sentrale samlen
de kravet i en ny internasjonal arbeiderbeve
gelse. 

-Heving av kvinnelønna og avvisning av 
moderasjonslinja og øking av konkurranseev
nen gjennom å senke lønnsnivået, særlig for 
det store flertallet av lavtlønte kvinner 

EU/ EØS 
* Kampen mot EFÆøS er også en samlende 

felles kamp mot borger- skapet som utvikler 
felles bevissthet, der en møter hele maktas 
forsvar for dagens kapitalistiske utvikling. 

Samtidig er kampen mot EUÆøS en nasjo
nal kamp, som også omfatter deler av borger
skapet. Dette utfordrer også arbeiderklassen 
som klasse til å alliere seg med andre deler av 
det arbeidende folket, arbeiderklassens poli
tiske ansvar for klasseallian- sen. 

lnternasionale arbeider 
klassen 

* Et siste moment som må være med, men 
der vi har relativt lite å vise til, er den aktive 
kontakten med og støtta til den internasjonale 
arbeiderklassen. Det ble prøvd noe med 
Timex, men med relativt små resultater i for
hold til mulighetene. 

«Av og til seirer arbeiderne, men bare for ei 
tid. Det egentlige resultatet av kampen deres 
er ikke den umiddelbare framgangen, men 
den stadige omseggripende sammenslutninga 
av arbeiderne.» 
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Vedtektsforslag 
Av Jan Hårstad. 

Det store flertallet av RVs medlemmer står 
for det syn at det å bygge RV som et parti også 
betyr å bygge en ny politisk kultur som styrer 
unna skavankene og feilene ved tidligere 
praksis. Ser man på den såkalte «kommunis
tiske» tradisjonen, er det helt åpenbart at disse 
organisasjonsmodellenes svakhet er at Sen
tralkomiteen-Sentralstyret kan bli en verden 
for seg og fotfolket, dvs de vanlige medlem
menes liv, kan bli vegeterende ved siden av 
dette. Dette er et så klassisk problem at vi alle 
må legge hodet i bløt for å løse dette. 

Klassekampen skriver 14/2 om de store ue
nigheter som har oppstått i RVs sentralstyre 
angående Aksel Nærstads reiseliv til Brasil. 
Og medlemmene i RV får i første runde stole 
på KK-journalistens informasjon. 

Om man skal snu denne spente situasjonen 
til noe politisk fornuftig i forbindelse med 
partiprogram og vedtekter, har jeg kommet til 
at følgende formulering må opp til debatt, 
dvs: Jeg stiller det som vedtektsforslag for RV. 

• RVs landsstyremøter varsles minst en 
måned før de skal avholdes. 

• Ethvert medlem av RV har anledning 
til å overvære landsstyremøter. 

• Det skal i landsstyret ikke avholdes 
noe møte som ikke åpner for tilstedeværelse 
av RV-medlemmer som måtte ønske det. 

RVs gordiske knute 
Av Arne Roll/ordet. 

Etter min mening må dette vedtektsforslaget 
øyeblikkelig trekkes. Det gjør mer skade enn 
gagn selv om det riktignok artikulerer stand
punktene til en god del folk i det som popu
lært kalles «høyrefløyen» i RV. Sånn sett fun
gerer det til å henge bjelle på katta og få mot
sigelsene opp i dagen. Men resultatet av en or
ganisasjonsmessig behandling av forslaget 
kan ikke bli annet enn skjebnesvangert for RV. 

Forholdet mellom AKP og RV kan beskrives 
på ulikt vis. Etter min oppfatning er det helt 
riktig å si at RVs «AKP-binding» er et hinder 
for framgang for RV. Ved flere anledninger 
har AKP benyttet flertallet sitt til å stemme 
ned vettuge forslag både på politikk og folk til 
verv som ville ha brakt AKP framover. RVs 
historie som «AKPs parlamentariske uttrykk» 
henger fortsatt i. Men samtidig er det også 
helt riktig å si at uten AKP ville RV ikke vært 
der RV er i dag. Vi ville ikke vært på Storting
et, vi ville vært uten flertallet av våre kommu
nerepresentanter og flertallet av våre partilag 
og partiorganer. Å jage AKP ut av RV er det 
samme som å legge ned RV. Dette er RVs 
«gordiske knute». 

La oss nå si at Ekelands vedtektsforslag 
kommer opp til behandling på landsmøtet. 
Det finnes da to muligheter. 

Den første er at forslaget blir vedtatt. Etter
som RV ikke vedta at AKP skal legge seg ned 
som parti, betyr dette at RV-landsmøtet vedtar 
at alle AKPere i RV må gjøre opp status og 
velge mellom de to partiene. Dette er et umu-

Neste nummer: 

DEBATT 
lig valg for AKPerne. Grunnen til at de er med 
i RV er jo nettopp at de som kommunister og 
AKPere mener det er riktig å være medlem av 
og jobbe i RV, ikke omvendt. Så vender RV 
dem ryggen. Da har de ikke lenger grunn til å 
være med aktive i RV. De går ut og RV knek
ker ryggen. 

Muligheten er også til stede for at forslaget 
ikke blir vedtatt. I så fall vil det være et ende
lig signal til «høyrefløyen» om at det ikke er 
mulig å gjøre noe med AKP-dominansen i RV. 
Vilken grunn er det da til å fortsette som med
lem der? Resultatet blir utmarsj til høyre, dvs 
det verst tenkelige signalet RV-landsmøtet kan 
gi til opinionen. Vi går på et valgnederlag i -
95 og RV degenererer til ei sekt. 

Så hva gjør vi? Ei gordisk knute kan spreng
es med øks.javel. Men nøkkelen til RVs fram
tid ligger i utviklinga i AKP sjøl. Der er pro
sessen i full gang, og det er vel heller med 
skam å melde sånn at vi har ikke alle svara vi 
andre heller. Å løse politiske motsetninger 
med vedtektsmessige krumspring har aldri 
heller vært noen god medisin. De intellektuel
le år seg ofte vill i sine egne resonnementer. 
Kamerat Anders er dessverre heller ikke noe 
unntak. 

MAO - debaH 

Maoismens 
gienfødelse? 
AvRuneSoma 

AKPs teoretiske tidsskrift «Røde Fane» har 
gjenoppstått. Prisverdig nok har oppstandel
sesnummeret Mao Zedong som tema. Prisver
dig fordi en drøfting av Mao og maoismen går 
rett til kjernen for nu-bevegelsens (og histo
risk sett RVs) politiske fundament. Men om 
utgangspunktet er bra, er gjennomføringen 
dårlig. I steden for en kritisk drøfting av Mao 
både som teoretiker og politiker, legges det ny 
ferniss på Mao-glansbildet. Den Store Ror
mannen hylles som marxist og teoretiker, 
mens hans forsøk på å sette teoriene ut i prak
sis i Kina forblir uforståelige kulisser. Det ka
tastrofale Store spranget, de massive overgre
pene under Kulturrevolusjonen, ettpartidikta
turet, det ekstremt udemokratiske partiregi
met, persondyrkelsen, den kulturelle ensret
tinga, den knallharde undertrykkinga av en
hver folkelig opposisjon: Var disse hendinge
ne fullstendig uten sammenheng med Maos 
og KKPs teoretiske og politiske fundament? 
Kan maoismen som politisk ideologi uten vi
dere renvaskes for den reelle samfunnsutvi
klingas smuss? Kan en gjenfødt maoisme 
fortsatt tjene som fundament for revolusjonær 
politikk? I debatten om nytt prinsipp-program 
for RV er ikke dette uvesentlige spørsmål. 
AKP er fortsatt på godt og vondt en sentral ak
tør i RV-spillet og har stor teoretisk innflytelse 
på Rød Ungdom. 

Mao Zedong var den ledende skikkelsen i 
den kinesiske revolusjonen, et imponerende 
og storstilt forsøk på å bryte ut av kapitalis
mens og imperialismens jerngrep. Maos ana
lyse av klasseforholdene i Kina og bonde
spørsmålets betydning, og KKPs fleksible 
taktikk i forhold til Kuornintang, var uten tvil 
sentrale elementer i revolusjonens seier. 

KKPs revolusjonsstrategi og taktiske disposi
sjoner måtte også kjempes gjennom i direkte 
konflikt med Stalin og Komintern. Sånn sett er 
Mao en selvsagt figur i revolusjonens «Hall of 
farne», i kompaniskap med såvel Tito som Ho 
Chi Minh, Fidel og Che. Men det er allikevel 
ikke tvil om at Mao, både som teoretiker og 
politiker, var en fange av stalinsimen, og at det 
var ettpartistaten som var KKPs sosialisme
modell. Derfor kunne Mao og KKP aldri for
stå den russiske revolusjonens degenerering, 
og derfor ble den kinesiske «sosialismen» i 
siste instans en variant av den sovjetiske med 
mange av de samme ekstreme utvekstene; 
persondyrkinga, historieforfalskninga, fange
leirene og partidiktaturet. Og derfor har RV i 
dag fortsatt mer å lære av Trotskij enn av 
Mao, og vi bør knytte oss til den anti-stalinis
tiske tradisjonen og ikke til maoismen i pro
gramarbeidet. 

Moss RV som et vir
kelig parti 
Av Erik Tveiten 

1. mai i Moss 1993 var en merkelig greie. 
Det var ett tog i regi av Moss Samorg., men 
enheten hadde kostet: Toget tok ikke stilling i 
EU spørsmålet, og av de to hovedtalerne var 
den ene for og den andre mot EU. 

Samlet antall deltakere i dette ene 1. mai to
get var færre enn de to 1. mai togene i 1992, 
hvor Samorg. toget hadde 200 og Uavhengig 
1. mai: 240 deltakere. 

I medlemsbladet til Moss og omegn RV 
(Rød neRVe) ble 1. ~atbeidet 3 opp
summert som bå e dårlig og godt, og toget var 
dominert av Nei Til EU-paroler. 

Moss Samorg. sendte tidlig i januar -94 invi
tasjon til AP, SV og RV om felles 1. mai drøf
tinger. Moss RVs medlemsmøte valgte to av 
medlemmene til å representere RV og det ble 
understreket at "på det nåværende tidspunkt" 
var dette et sonderingsmøte. Våre to represen
tanter hadde ikke mandat til å fatte vedtak på 
vegne av Moss RV. 

På dette sonderingsmøtet (hvor SV ikke del
tok) ble det tidlig klart at de samme probleme
ne i forhold til EU som hadde preget fjorårets 
1. mai, også ville prege årets forhandlinger. 
Lederen for Moss AP uttalte "For Moss AP vil 
det være uakseptabelt med tog som ikke gir 
plass til Ja og Nei paroler til EU." Moss AP 
gjorde også kjent at de kunne tenke seg at en 
lokal faglig tillitsvalgt (en navngitt tillitsvalgt 
fra Kværner som er EU-forkjemper) burde 
være eneste hovedtaler. Møtet uttrykte enighet 
i at rasistiske, fascistiske og nazistiske stand
punkt og holdninger var nektet i 1. mai arran
gementet. Alle de andre spørsmål ble (i flg . 
protokollen) bare "drøftet". Møtet var enige i 
at Samorg skulle invitere til nytt 1. mai møte i 
begynnelsen av mars og at også representanter 
fra organisasjoner med tilknytning til "Uav
hengig 1. mai" var velkommen på dette møtet. 

På et godt besøkt medlemsmøte i Moss og 
Omegn RV i slutten av februar ble protokollen 
fra Samorg. møtet og erfaringene fra tidligere 
år diskutert 

Abonnement: 

Det var en saklig og god politisk diskusjon 
hvor det ble lagt vekt på RVs forhold til arbei
derklassen, at vi nå er inne i en sannsynlig av
gjørende fase i EU saken og våre tidligere er
faringer med både ett og to 1. mai tog. 

Møtet fattet deretter følgende enstemmige 
beslutning: 

1. Moss RV ønsker primært ett tog i regi av 
Moss og Omegn faglige Samorg. 

2. Moss RV kan under ingen omstendighet 
godta annen hovedparole i EU saken enn "Nei_ 
til EU". 

Møtet vedtok derfor at RV skulle fortsette 
forhandlingene med Moss Samorg., men at vi 
ville sette igang forberedelsen til å arrangere 
"Uavhengig 1. mai" i Moss. Møtet fastsatte 
dato for stiftelsesmøtet til "Uavhengig 1. mai" 
til samme dag som neste Samorg. møtet litt 
tidligere på dagen. Møtet slo fast at det var øn
skelig at Moss Samorg. "uformelt" ble infor
mert om RVs standpunkt. 

Til stiftelsesmøtet for "Uavhengig I. mai" 
kom det representanter fra Moss RV, fra Moss 
SU, Moss RU, Moss og Omegn Nei til EU og 
Moss lokallag av Ungdom mot narkotika. I til
legg hadde Moss LAG og Moss IS gitt be
skjed om at de var forhindret fra å delta på ak
kurat dette møtet. 

"Uavhengig 1. mai" -1994 ble stiftet og det 
ble valgt talskvinne. "Uavhengig 1. mai-orga
nisasjonene" var enige i at vi først og fremst 
ønsket ett tog i regi av Samorg på 1. mai, men 
at "Nei til EU" måtte være en av hovedparole
ne. Vi var også enige om at leder i Moss Sam
org (for første gang en kvinne og EU-motstan
der) burde være eneste hovedtaler og at leder 
av Moss UMN burde ha ungdomsappellen. 

"Uavhengig 1. mai -94" bestemte deretter at 
to fra RV (var alt invitert av Samorg.) en fra 
SU, en fra RU, en fra Nei til EU, og en fra 
Moss UMN skulle delta på Samorg. møtet sei
nere på kvelden. 

Samorgmøtet 2. mars, ble åpnet og ledet av 
leder i Samorg. Det forelå kun ett forslag til 
hovedparole otn E.U: "Nei til E.U." \...ede1: fu1: 
Moss AP som også er 1e er for oss Fag or-
eni ng, som er byens største fagforening) frem
met forslag om "Parolefrihet i EU-spørsmå
let". Etter en nokså lang debatt ble det foretatt 
avstemning, og med betydelig flertall ble det 
vedtatt at en av hovedparolene i Samorg.-to
get er "Nei til EU". Det ble samtidig under
streket at det ikke er anledning til å bære un
derparoler i toget som strider mot hovedparo
lene. Deretter ble det vedtatt en hovedparole 
om arbeidsledighet. I avstemminga på denne 
parolen tapte det opprinnelige forslaget om å 
legge ansvaret på regjeringa (leder for Moss 
AP truet med å trekke seg dersom møtet ved
tok en slik "ensidig" uthenging av regjeringa.) 
Til hovedtaler ble den nyvalgte kvinnelige le
der av Moss Samorg valgt, mens ungdoms ap
pellen skal holdes av leder for Moss UMN. 
Moss SV fikk i oppdrag å skaffe kvinneappel
lant. Det ble drøftet på Samorgmøtet og aner
kjent av alle "parter" at vedtakene på dette 
møtet var bindende og at seinere Samorg møte 
ikke kan forandre dette. 

Et seinere Samorg møte skal behandle tre 
hovedparoler til: På områdene kvinnespørs
målet, anti-rasisme og internasjonal solidari
tet. 

Ennå kan det skje mye med 1. mai arrange
mentet i Moss. Av erfaring vet vi at sosialde
mokrater hater å tape, og at de ofte kan bruke 
ufine metoder. Men i 1. mai arbeidet til nå har 
Moss RV opptrådt med verdighet og enighet 
slik et virkelig parti skal gjøre. 
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• 
inn 

I disse EU-tider er det på 

sin plass å grave fram det 

som finnes av stoff om 

kvinner og EU. Vi har 

valgt å gjenngi et utdrag 
fra RVs hefte «Fra indre 

marked til felles hær -
RVs NEI» av Jørn Mag

dahl. 

e bare i Norge, men også i 
verige og Danmark (unions-

spørsmålet) er det klart flest 
kvinner både blant EU-motstande
rne og blant dem som ikke har 
bestemt seg. ( 40% JA blant menn, 
27% blant kvinner, var vanlig i 
Norge i 1992. Dette utlegges ofte 
som at kvinnene har "for lite kunn
skap", men den virkelige forkla
ringa ligger i at kvinnene generelt 
sett er blitt mye mer radikale enn 
menn, noe somogså gir seg uttryk
ki partipreferanse. Verdiforskjelle
ne er langt på vei en avspeiling 
avinteresseforskjeller. Flertallet av 
kvinnene er i en situasjon som «del 
av sosial ldasse» (arbeiderklasse 
og lavere «mellonlag») og som 
«sosialt kjønn», som gjør at de har 
mye å tape på EU-utviklinga. Det
te må «Nei til EU» og Nei-fronten 
forøvrig, ikke bare de aktive kvin
nene, ta svært alvorlig om kampen 
skal vinnes. 
Noen argumenter fra kvinnesyns

vinkel: 
Skatteharmonisering truer den nor
diske velferdsmodellen. Forskyv
ning i retning av en forsikrings
og/eller subsidaritetsmodell,truer 
mange kvinner som offentlig 
ansatte, og enda flere som hoved
ansvarlige for hus- og omsorgsar
beidet. Dette er et hovedspørsmål. 
-I EU-landa er det en mindre andel 
avkvinnene som er i lønnsarbeid 
enn i Norge (henholdsvis 51 % og 
71 %). I EU er det atypiske» arbei
det, dvs. alt arbeid som ikke er 
fastlønna heldagsjobber det typis
ke for kvinner,og det griper stadig 
mer om seg. I EU-land er det mye 
av dette arbeidet som ikke gir 
varnlige sosiale rettigheter. I Bel
gia hadde kvinnene tidligere indi
viduell rett til arbeidsledighets
trygd. Nå er denne gjort avhengig 

av husstandsinntekt. 
Kapitalistenes styrke og taktikk 

for å øke fortjenesten, er hoved
grunnen til at det «atypiske» arbei
det øker. Her inngår bade mer 
sesongarbeid, mer ubekvem 
arbeidstid, flere deltidsansettelser, 
mer innleie av arbeidskraft og 
hjemmebasert kontraktørarbeid -
alt virksomhet som tar sikte pa å 
utnytte kvinnenes særegne stilling 
som hovedansvarlige for hus- og 
omsorgsarbeidet, og med «spe pa 
lønn» og karakter av «reserveal
me»på arbeids markedet. Det 

ers 
stemmer derfor godt når ldubble
der på SAS-hotellet Brit Berg 
sund, kalte det«EU-tilpasning» da 
hotelledelsen ville sparke fast 
ansatte stuepiker, og erstatte dem 
med innleid arbeidskraft. 
Også i Norge er det mange kvin

ner som jobber del tid, men mange 
flere har fulle sosiale rettigheter, 
og det er fortsatt mindre ukurant 
arbeidstid, kontraktarbeid etc. 
Noen kaller fri flyt av arbeidstid 
for EUs femte frihet. 
-I forhold til antallet kvinnelige 
lønnsarbeidere er kvinnearbeids-

✓ionene. krever . . 

•• • 

løsheten på ca. 7 millioner, dobbelt 
så stor som mannsarbeidsløsheten. 
EU har ca. 15 millioner arbeidssø
kende kvinner(= 1/4). Dette illus
trerer at mange kvinner hører til 
«arbeids- markedets reservearme». 
Det kan være et stridsspørsmal i 
hvilken grad en skal gi EU-syste
met «ansvar» for at kvinnenes 
posisjon på arbeidsmarkedet er 
blitt svekka. Det er helt i tråd med 
de reindyrka markedsliberalistiske 
pnnsippene. Det er det primære. 
Men på den annen side så foregår 
det en kamp innafor EU-systemet 

om utviklinga av 
sosialpolitikk og 
likestillingspolitikk. 
Situasjonen likner 
mye på den som var 
i en tidligere fase av 
kapitalismen i de 
europeiske nasjo
nalstatene: Detøko
nomiske systeme 
tproduserer sosiale 
forhold, som «stats
apparatet» må holde 
innafor visse gren
ser. F.eks. har 
ministerrådet ved
tatt fem direktiver 
som styrker kvin
ners formelle stil
ling i arbeidslivet, 
og så seint som i 
juni 1993, et 
arbeidstidsdirektiv 
som setter ei grense 
på 48 timers ukent
lig arbeidstid, med 
overtid inkludert. 
Storbritannia reser
verte seg som van
lig i slike saker. 
-EUs regionspoli
tikk, som generelt 
er svakere utbygd 
enn den norske dis
triktspolitikken, har 
ingen ordninger 
som er retta inn mot 
kvinner, og gir hel
ler ikke tillatelse til 
å støtte enkelttiltak 
(fordi disse er «kon
kurranse- vriden
de». Nettopp 
enkelttiltak rettet 
inn på kvinner har 

Fra Indre marked til felles hær. 

ofte vist seg vellykka i Norge, sier 
Else Skjønsberg. 
-Et eget felt som er under utred
ning bl.a av Kvinnefronten i Norge 
er hvordan reglene om «fri flyt» 
slår ut på distribusjonen av porno
og prostitusjon. 
-Toppen av EU-systemet er svært 
mannsdominert, den ligger 20-30 
år etter utviklinga i Norge nar det 
gjelder kvinner i ledende posisjo
ner i politikken og byråkratiet. 
F.eks er det ingen krinner i «Det 
europeiske råd» av statsministere, 
det er bare en kvinne blant de 17 
mektige medlemmene i Kommi
sjonen, blant de 19 dommerne ved 
EU-domstolen er det ingen kvin
ner, i EU-parlamentet er det 18% 
osv. I EU-administrasjonen utgjør 
kvinnene 70% av de lavest lønne
de, under 5% av kontorlederne, 
direktørene og generaldirektører. 
Høyrekvinnene har litt snedig gjort 
dette til et argument om at Norge 
må inn og påvirke. Uten a gjenta 
debatten om påvirkningsmulighe
ter eller mangel på sådanne innafor 
systemet, må det være opplagt at 
norske kvinner kan oppnå mer ved 
fortsatt «å være eksemper», og at 
det dessuten er viktigere å samar
beide på organisasjons-og grasrot
nivå. 

(EF er byttet ut med EU. red.) 
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