
R. 4-JUNI 1994 UTGITT AV RØD VALGALLIANSE 

Landsmøtet 
Landsstyret kaller inn til 
landsmøte 10-12. februar 
1995. Dagsorden, delegatnøk
kel, frister for ut- og innsen
ding av papirer og forslag er 
vedtatt. 
Møteopplegget er klart. 

Side3 

Eli Berg skriver kronikk om 
kvinneperspektivet på EU
kampen. Hun går gjennom 
EUs styringsorganer, som er 
reine «mannsorganer». Vel
ferdsstaten og 6-timersdagen 
tar hun også opp. 

Side 12 og 13. 

Rød Ungdom 

Foto:Klassekampen 

Jorunn Folkvord er valgt til ny 
leder i Rød Ungdom. Hun for
teller om den aktivistiske RU
ungdommen - og kommente
rer de «gamle» revolusjonære. 
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Sides 

Zapatist
OPPROnr 

Zapatistenes januaropprør kom overraskende 
både på den meksikanske regjeringen, på den 
meksikanske opposisjonen og på verden for 
øvrig. Før opprøret var det neppe noen som vis
ste at EZLN eksisterte. Allikevel gjennomførte 
den millitære operasjoner som omfattet over 
1 000 geriljasoldater. Blant annet ble to byer 
med mer enn 100 000 innbyggere og en betyde
lig politistyrke inntatt. 

Side.8 og 9 

Bonderevolusjonens /ører Emiliano Zapata 
med parolen «Jord og frihet». 

Plakatkunst av Mendezf.1902, Mexico 

Uavhengig fa bevegelse 

Faglig leder i RV, Terje Kollbotn, haddeforedrag på Oslo Arbeiderforums 
møte om strategifor fagbevegelsen. (FotoKristin M. Johansen) 

- Retten til å være fagor
ganisert er ikke lenger 
sjølsagt. Kapitalmakta 
forsøker å råde fullt og 
helt, og vi må ta ansvaret 
for å slåss for retten til 
organisering, sa Terje 
Kollbotn i sitt foredrag 
på møtet i Oslo Arbei
derforum. 

Han stilte spørsmål om 
hva vi legger i en fri og 
uavhengig fagbevegelse. 
- Dette må bety at intet 
politisk parti er overord
net fagbevegelsen, og at 
fagbevegelsen ikke blir 
et haleheng til de politis
ke partiene. Vi må få en 
mer politisert fagbeve
gelse som evner å stå 
sammen og slåss for de 
viktige sakene. En fag-

bevegelse som slåss imot 
klassekompromisset til 
LO-ledelsen. Arbeider
partiet går mer og mer 
inn for et markedslibera
listisk samfunn. Tida for 
kompromisser med kapi
talmakta er over, sier 
Kollbotn . 

- Arne Sjølie fra el
montørenes fagforening 
mente at det brukes 
mange maktmidler for å 
holde fagbevegelsen 
nede. Høyresida i Ap og 
LO gjør dette for å styre. 
-Når noen prøver å 

gjøre et lite opprør mot 
dette, viser disse toppene 
metoder som tyder på at 
de er engstelige for mak
ta si, sa Sjølie. 
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De iukser 
Høyresosialdemokratene i Norge har 

ett sentralt motto: Spillereglene må 
følges. Men denne regelen er bare noe de 
bruker mot sine motstandere. For spillere
glene gjelder ikke dem sjøl: Taper de kon
trollen over en fagforening i LO, oppretter 
de en ny fagforening for sitt eget mindre
tall, slik at disse fortsatt har en plattform. 
Dette skjedde nylig hos el-montørene i Os
lo. 

Denne udemokratiske og arrogante stilen 
har høyresosialdemokratene tatt med seg 
over til EU-saka. Gro og co veit at mulig
hetene for å få Norge inn etter Grunnlovens 
bestemmelser, nemlig med to tredels fler
tall, er umulig på å få til på mange år. Men 
inn vil hun nå, sjøl om spillereglene -
Grunnloven - står i vegen. Følgelig må 
Grunnloven settes ut av spill. En rask ma
nøver, godt støttet av en ukritisk presse og 
en uforberedt neibevegelse: Vips, så mente 
de at det var bestemt at vi i Norge har bin
dende folkeavstemninger med simpelt fler
tall. 

Kampen om spillereglene må ikke avskri
ves. De er faktisk en del av EU-kampen. 
Hvordan jasida behandler spillereglene på, 
sier noe om hvor troverdige de er. Etter
hvert tør også flere å stå fram å si det om 
sant er, at Grunnloven gjelder. For eksem
pel de fire professorene. Reglene er for øv
rig de samme som finnes i praktisk talt hver 
eneste organisasjon i Norge. Ja, sjøl en
dring av bestemmelser om klesvask må i de 
neste ooreusn,5 ""oJ~" mc.o u c. nrc.oe-is 
flertall. 

Jukset om spillereglene for innmelding i 
EU, følges opp av juks om Maastrichtavta
len. Ap~toppen hevder at avtalen egentlig 
ikke gjelder, hvertfall ikke det vi ikke liker. 
- Avstemningsrekkefølgen i de forskjelli
ge søkerlanda er en del av det samme juk
set. Ingen tror vel på alvor at Jagland som 
prinsipp heretter vil forlange at han alltid 
skal stemme sist, som en del av demokrati
et? Og forby skriftlige avstemninger? 
Skulle det vært ulike datoer, burde Norge 
stemt først. Nordmenn veit mer om EU enn 
noe annet folk fra søkerlanda. 

Grunnloven er fornuftig, og en skanse. Vi 
må ikke gi fra oss denne posisjonen overfor 
jafolk og tvilere. Da blir resultatet raskt en
da verre. Det blir som statsministeren tru

ende og håpefullt sa i tv-debatten: SV tør 
ikke følge Grunnloven. Underforstått, når 
jasida setter inn et enda større politisk 
press. 

Avslør juksemakerne - hold SVere og 
andre tvilere på plass! 

ANDRES IDA 

RVs innsats i 
EU-kampen 
Her følger utdrag av lands-

styrets vedtak fra begynnelsen 

av juni 

I. Kampen mot norsk medlemskap i den Eu
ropeiske Unionen er RVs desidert viktigste 
oppgave fram til folkeavstemninga. Lands
styret vil understreke at alle organisasjons
ledd må diskutere hva avstemningsfasen vil 
kreve av dem, og legge planer for tida fram 
til folkeavstemninga. Landsstyrets I 0-
punktsvedtak fra mars (se Opprør nr 1/94) 
om RVs oppgave i EU- kampen er fortsatt li
ke aktuelt, og landsstyret ber de leddene i 
RV som ikke har diskutert og fulgt det opp, 
om å gjøre det. 

2. Landsstyret oppfordrer RV-gruppene og 
RV-ledelsene på alle plan til kontinuerlig å 
diskutere den politiske, taktiske og organisa
toriske situasjonen i EU-kampen, og til å ta 
initiativer både i RV-regi, i Nei til EU, fagbe
vegelsen og andre organisasjoner for å styr
ke kampen mot EU-medlemsskap. 
Det er svært viktig å samle EU-motstanden i 
dn felles front lokalt. Landsstyret ber derfor 
RV-gruppene kontakte Nei til EU lokalt og 
be dem innkalle alle Nei-partiene i organisa
sjonene til et samordningsmøte. 

3. Landsstyret ber RV-organisasjonen i de 
fylkene der det er kulturfestivaler om å sikre 
at aet blir aktivhet mol EU på festivalene. 

4. Landsstyret går inn for at det avholdes fyl
kesvise eller regionale RV-konferanser i au
gust eller begynnelsen av september for å 
diskutere kampen mot EU-medlemsskap. 
Målsettinga må være å få de aller fleste av 
RVs medlemmer og et stort antall andre EU
motstandere til å delta på konferansene. 

5. Landsstyret går inn for at RV lager en in
tensiv skoleringskampanje om EU i august
september. Skoleringa skal ta sikte på å få 
flere ut i aktivt motstandsarbeid, og den må 
kombineres med aktiviteter som dørbesøk, 
løpeseddelutdeling, opphenging av plakater 
o.l. 
6. RV-laga lokalt oppfordres til å kontakte 

alle som sto på RV-listene ved kommune
valget -91 for å aktiviserte dem i EU- kam-

pen og i RV. 7. RV skal utgis noen egne lø
pesedler, plakater og brosjyrer i EU-inn
spurten. Minst en plakat, et merke, en agita
sjonsløpeseddel og en grundigere folder skal 
være klart til 1/8. 

Om politiske prioriteringer 
I EU-kampen 

RV vil konsentrere kreftene om å utvikle po
litikk og agitasjon rundt følgende tema i tida 
fram til folkeavstemninga: 

* Forsvaret av sjølråderetten 
* EU som en imperialistisk blokk, for

svars- og sikkerhetspolitikk 
* Angrepene på velferdsstaten - i og uten

for EU. Knytte dette spesielt til kvinners 
levekår og til fagbevegelsens interesser 
og verdier. 

* EU som den europeiske kapitlens pro
sjekt mot arbeiderklassens interesser. 

Arbeidet innenfor fagbevegelsen mot EU 
vil kunne avgjøre resultatet ved folkeav
stemninga. RV vil prioritere arbeidet med å 
få klubber, foreninger, forbund og LO-kon
gressen til å gå mot norsk EU-medlemskap 
og for at de skal delta aktivit i kampen mot 
medlemskap. 

Uttalelser fra landsstyremøtet: 

Forsvar norsk 
siølråderett - Nei til 
salg av Norge! 
Kampen mot norsk medlemskap i den Euro
peiske Unionen handler til sjuende og sist 
om Norge skal fortsette å eksistere som sjøl
stendig nasjonalstat. Gjennom å tilslutte seg 
Unionen vil de fleste lover vedtas i Bryssel, 
EU- forordninger overordnes grunnloven, 
den norske krona vil forsvinne, det kan ikke 
lenger føres en sjølstendig utenrikspolitikk, 
det blir en felles EU-hær, råderetten over 
natturressursene forsvinner eller reduseres 
drastisk, og norske folkevalgte organ må sty
re innenfor et detaljert EU- regelverk som er 
bygd opp for å sikre kapitalens friheter. 

Kampen om norsk unionsmedlemskap 
er ikke en akademisk debatt om hva Norge 

lntemasionalt utvalg er oppreHet 
På landsstyremøtet i begyn
nelsen av juni fikk RV sitt før
ste internasjonale utvalg. I 
mandatet til utvalget står det 
at utvalget skal «knytte kon
takter (ikke formelt) med 
venstrebevegelser i ulike de
ler av verden, skaffe seg 
kunnskap og informasjon om 
venstrebevegelser og konflik
ter, bistå stortingsgruppa i 
utenrikspolitiske saker og 

være med å forme ut RVs 
standpunkt i aktuelle konflik
ter og politiske spørsmål som 
gjelder utenrikspolitikk. 
Utvalget kan ikke på egen
hånd knytte formelle kontak
ter med bevegelser, partier el
ler grupper i andre land. Ut
valget skal heller ikke på 
egenhånd gå ut med stand
punkter i kontroversielle sa
ker, men framskaffe kunn-

skap og informasjon og sam
men med RV-ledelsen kom
me fram til det standpunkt 
RV skal ta.» 
Følgende personer ble valgt 

inn i det internasjonale utval
get: Peder Martin Lysestøl, 
Eva Fredriksen, Berit lag
mann, Ole Smaadahl, og Ru
ne Soma. Arbeidsutvalget 
fikk fullmakt til å supplere ut
valget. 

OPPRØR ., 

OPPRØR 

er best tjent med. Det er en kamp mellom på 
den ene siden nasjonens og flertallet av fol
kets interesser og på den andre sida interes
sene til norsk og utenlandsk storkapital. Re
gjeringa, stortingsflertallet og toppene i store 
deler av næringslivet er villig til å selge 
Norge for å øke profitten. Nedbygging av 
velferdsstaten, angrep på faglige rettigheter, 
senka levestandard og økte miljøbelastning
er er en bevisst politikk fra EU og den nor
ske makteliten for å øke fortjenesten og styr
ke EU i kampen mot USA og Japan på ver
densmarkedet. 

EU er helt og holdent et kapitalistisk 
prosjekt. Opp mot dette prosjektet setter RV 
ekte grasrot-internsjonalisme, hvor arbeider
klassen og folkelige krefter over hele Euro
pa.knytte kontakt og samarbeider mot kapi
talkreftene for miljø og sosialisme. 

RVs landsstyre vil advare mot under
vurdering av Unionstilhengerne. Nei-sida 
må ikke tru at seieren blir lettkjøpt selvom 
forspranget på meningsmålingene er opp
muntrende, og ja-sida står saklig uhyre 
svakt. Til nå har vi bare fått forsmaken på de 
metodene Ja-sida vil bruke. Og de har lært 
fra 1972 - nå er det ikke bare ensidig skrem
selspropagande, men spill på hele registeret. 
Unionstilhengerne vil forsøke dreie debatten 
vekk fra hva et EU medlemsskap betyr og 
over på motiver og utsagn fra deler av Nei
bevegelsen, de vil komme med skremsler 
om nedleggelse av arbeidsplasser, allment 
prat om fred, sikkerhet og miljø, både lokke 
og skremme med økonomiske konsekvenser, 
og utnytte »tilliten til Gro» til siste trevl. 
Statsapparatet og hovedtyngden av media vil 
bli satt inn i en voldsom kampanje for å få et 
Ja-flertall. 

Motstanderne mot unionsmedlemskap 
må møte Ja-offensiven med saklig argumen
tasjon om hva et medlemsskap vil bety, med 
aktivitet på grasrota av titusner av vanlige 
norske kvinner, menn og ungdommer, med 
synliggjøring av motstanden gjennom de
monstrasjoner, stands, prøveavstemninger 
o.l., og gjennom streiker og aksjoner for å 
protestere mot konsekvensene av medlem
skap. Når makthaverne planlegger å legge 
ned tusenvis av arbeidsplasser, rasere norsk 
landbruk og selge råderetten over viktige na
turressurser, så holder det ikke med bare lø
pesedler og argumenter. De vet hva de gjør, 
og må møtes med kamp. 

Rød Valgallianse kaster alle krefter inn i 
kampen mot unionsmedlemskapet de siste 
månedene fram til folkeavstemninga. Vi skal 
gjøre vårt til at det blir et Nei- flertall 28. no
vember! 

Du finnerflere EU-uttalelser 
fra landsstyret på neste side 
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Her fortsetter lands
styrets uttalelser om 
EU-kampen: 

Debattmø
termellom 
Ja-og Nei
sida over 
alt! 
Rød Valgallianse vil arbei
de for at det blir arrangert 
flest mulig debattmøter 
mellom tilhengere og mot
standere av norsk EU-med
lemskap. Det bør bli debatt
møter på skoler og arbeid
plasser, i boligstrøk og i alle 
mulig organisasjoner. Kon
frontasjonsmøter mellom 
Ja- og Nei-folk får fram ar
gumenter og fakta. Mot
standerne av unionsmed
lemsskapet er uten tvil tjent 
med det. Jo flere Ja-folk 
som står fram på konfronta
sjonsmøter, jo mer vil Nei
sida styrke seg. Men vil Ja
folk tørre å stille opp? 

Allmenne og udokumenter
te påstander om styrking av 
norsk økonomi ved BU
medlemskap, mange, gene
relle formuleringer og hon
nøord om velstand, innfly
telse, fred, sikkerhet og mil
jø, og en bagatellisering, og 
omgåelse av alle problemer 
ved et EU-medlemskap -
det er i et nøtteskall innhol
det i regjeingas stortings
melding om EU-medlem
skap som ble lagt fram på 
fredag 3. juni. 

Folk ønsker saklig infor
masjon om hva et EU-med
lemskap vil bety og koste. 
Regjeringas representanter 
har gang på gang advart mot 
ensidig propaganda og 
usakligheter i EU-debatten. 
Men med stortingsmelding 
nr 40, har regjeringa gått i 
spissen for at EU-debatten 
ikke skal basers på fakta, 
men ensidig og allmenn 
propaganda. Ett eksempel 
på det er at ko.stnadene ved 
et EU-medlemskap ikke er 
beregna. 

Stortinget skal om kort tid 
behandle bevilgninger til 
EU- informasjon. Lik for
deling av midler mellom Ja
og Nei-sida er et krav de 
fleste støtter. Alle utgiftene 
til utarbeidelse av stortings
meldinga burde vært dekket 
over bevilgningene til Ja
sida. 
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Landsstyret vil med dette 
innkalle til landsmøte i 
Rød Valgallianse den 
10-12.februar 1995 i Os

lo. Landsmøtet vil starte 
fredag kl 1100 og avsluttes 
søndag kl 1400. Møtet er 
åpent for tilhørere og pres
se med untak av de punkte
ne landsmøtet ønsker å be
handle i lukket møte. 

Landsstyrets 
forslag til dags
orden er: 

1. Konstituering 
a) Godkjenning av innkalling, set

ting av møtet 
b) Valg av møteledelse og referenter 
c) Foreløpig godkjenning av full-

makter 
d) Vedtak forretqingsouf. 
d) Vedtak dagsorden 
e) Vedtak tidsplan 
f) valg av komiteer: 

A: Fullmaktskomite 
B: Revisjons- og 

økonomikom.i te 
C: Valgkomite 
D: Redaksjonskomite 

prinsipprogram 
E: Redaksjonskomite 

arbeidsprogram 
F: Redaksjonskomite 

for andre saker 
2. Den politiske situasjonen og RVs 

oppgaver og utfordringer 
3. Beretning 
4. Prinsipp- og arbeidsprogram 
5. Økonomi; godkjenning av regn

skap og retningslinjer for bud
sjett 

6. Valg av landsstyre og revisorer 
7. Uttalelser og andre vedtak 

Reglerfor 
delegatvalg 
m.m. 

DelegatreH: 

Alle godkjente grupper har rett til de
legater i forhold til medlemstallet 
(vedtektenes paragraf 5). For å være 
godkjent gruppe , må det minst være 
tre medlemmer. Alle grupper som var 
godkjent til LM i 1993 er fortsatt 
godkjent såfremt de har opprettholdt 
sin status som gruppe gjennom betalt 
medlemskontingent i hele landsmøte
perioden. Grupper som ikke er god-

LANDSMØTET 

a 
smø 

RV-landsmøtet er innkalt 10.-12.februar 1995. Her det nyvalgte landsstyrt fra 1993. Foto:Klassekampen 

kjent tidligere, må være godkjent in
nen 15/12 av fylkesstyret (landsstyret 
der det ikke finnes fylksstyre), og 
medlemskontingent må være betalt. 
Grupper som ikke er/blir odk·ent 
om.. ~YP.P m delegatrett. an 

innvilges observatørstatus med tale-
og forslagsrett. 

Delegatnøkkel: 
Delegatantallet fastsettes ut i fra an
tan medlemmer det er betalt konting
ent for til RV sentralt for 1994 pr 
15/12- 1994. 

3-15 medlemmer: 1 delegat 
16-30 medlemmer 2 delegater 
31-45 medlemmer 3 delegater osv 

med· en ny delegat pr nytt påbegynt 
femten medlemmer. 

Gruppene må betale en delegatav
giften på kr 700, pr delegat. Reiseut
gifter blir dekket. 

Frist for p6melding 
til LM: 

Alle grupper må ha valgt delegat(er) 
og meldt i fra til RV sentralt om hvem 
som er valgt (med adresse og telefon
nummer) innen 15/1. 

Sakspapirer 
Sakspapirene vil bli trykket i Opprør 
der ikke annet er nevnt nedenfor. 
Opprør kommer i slutten av måne
den. I tillegg til det som står nedenfor 
vil Opprør løpende ha debattinnlegg 
o.l. om landsmøtesaker og trykke 
innkomne forslag. 

April: 
Forslag til prinsipprogram 
August/september/oktober (? ): 
Revidert forslag til prinsipprogram 

(Programkomiteen har ikke bestemt 
når det reviderte forslaget skal være 
ferdig) . 

September: 
Forslag til arbeidsprogram. 
Artikkel om valg av nytt landsstyre. 
November: 

OPPRØR 

Forslag til vedtak om - RVs oppga
ver og utfordringer, og om - Valget i 
1995. 

Desember: 
Forsla~ til vedtak 9Jil ~U 
Landsstyrets innstimng om prinsip-

programmet og til endringsforslage-
ne. 

Innkomne endringsforslag til prin
sipprogram 

Andre innkomne forslag. 
Januar: 
Landdstyrets innstilling om ar

beidsproigrammet og til endrings
forslagene. 

Innkomne endringsforslag til ar
beidsprogrammet. 

Innkomne forslag om «EU-saker». 
Beretning (sendes bare til delegate

ne og i et par eksemplarer til hver 
gruppe) 

Bare til delegatene: Forslag til for
retningsorden, tidsplan, komiteer o.l. 
og praktiske opplysninger. 

Frister for forslag m.m. 
Landsmøtet er suverent til å bestem
me om det vil realitetsbehandle for
slag eller ikke. Landsmøtet setter og
så sine egne frister for innlevering av 
forslag på landsmøtet. Omfattende 
eller prinsippielle forslag som ikke er 
diskutert i organisasjonen på forhånd 
vil erfaringsmessig ofte bli avvist re
alitetsbehandlet av landsmøtet. For
slagsfristene nedenfor gjelder for at 
forslag skal kunne sendes ut i organi
sasjonen for diskusjon og for at de 
skal kunne behandles i komiteer og i 
landsstyret før møtet. Vi oppfordrer 
innstendig alle grupper og enkeltper
soner om å sende inn forslag innen 
fristene, og ikke komme med dem 
rett på landsmøtet! NB. Her står siste 
frist!! 

1. november: 
Frist for innlevering av forslag til 

prinsipprogrammet. 
Frist for forslag til kandidater som 

nominasjonskomiteen skal vurdere til 
landsstyret. 

1. desember: 
Frist for innlevering av forslag (alle 

sake ~nt · 
program og -saker). 

15. desember: 
Frist for innbetaling av kontingent 

for LM-representasjon. 
Frist for godkjenning av grupper. 
I.januar: 
Frist for innlevering av forslag til 

arbeidsprogrammet, og EU- saker. 
15.januar: 
Frist for påmelding av delegater. 

Behandlinga i 
~ RY-gruppene 

Alle grupper er gjennom vedtektene 
pålagt å ha et eget møte for å diskute
re LM-saker og velge delegat(er). Vi 
håper alle grupper vil bruke mere tid 
på landsmøtesakene, og har derfor 
lagd et møteopplegg for tre møter. Vi 
vil også oppfordre gruppene til å lage 
studiegrupper for dem som er interes
sert av medlemmene ( og andre) for å 
diskutere og jobbe med forbedringer 
av prinsipp- og arbeidsprogrammet. 
Studieopplegg vil komme i Opprør. 
Vi understreker at det er opp til grup
pene sjøl å legge opp forberedelsene 
innenfor de tidsfristene som er satt. 

Forslag til møter i 
RY-gruppene: 

•Møte 1: (juni-oktober) 
Prinsipprogrammet. 
Kandidater til nytt Landsstyre. 

• Møte 2: (oktober - desember) Ar
beidsprogrammet 
• Møte 3: (desember - 15. januar.) 
Valg av delegat(er). 

Forslag til uttalelse om oppgaver/ 
utfordringer for RV, om valget -95, 
og om EU-kampen. 

Landsstyrets innstillinger til prin
sipprogram. 
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LANDSSTYRET 

Uakseptabelt for 
kommuneøkonomien 
Lllndsstyret i Rød Valg
allianse tar avstand fra 
regjeringas forslag til 
økonomiske rammer for 
kommuneøkonomien for 

1995. 

RV vil foreslå at Stortinget ved
tar betydelig større overfø

ringer til kommuner og fylker når 
Stortingsproposisjon nr 50 om 
kommuneøkonomien skal be
handles 16. juni. 

I en situasjon der det daglig 
kommer meldinger i media om 
kriser ved de somatiske sjukehu
sene, manglende tiltak for psykisk 
utviklingshemmede, nedleggelser 
av klasser i den videregående sko
len og store behov for gjennomfø
ring av reform 94 osv, så legger 
regjeringa opp til den minste øk
ninga i kommunenes inntekter på 
mange år. Mens kommunesekto
rens årlige realinntektsvekst i føl
ge regjeringa har variert mellom 
1,5 og 5 prosent de siste fem åra, 
legges det nå opp til en økning på 
bare 0,5 prosent. En stor del av 
økningen skal komme gjennom 
økte egenbetalinger og leieinntek
ter - kort sagt økte betalinger fra 
'-~ -g-g~c.;. iC:>'C'C'tt..'-"C."lrr.-. n e. 

Sammen med meldingene om 

krisene ved sjukehusene og uver
dige forhold innenfor eldreomsor
gen, kommer meldinga om at de 
200 største selskapene nesten har 
doblet overskuddet fra 1992 til -
93, - til 63,5 milliarder kroner. 
Her er det penger åta av til offent
lige velferdsordninger! 

Regjeringa vil at Norge gjen
nom EU-medlemskap skal betale 
ca 10 milliarder årlig til EU. Selv
om en del kommer tilbake som 
EU-dikterte støtteordninger, er 

det også her mye å ta av til sjuke
hus, skoler og eldreomsorg. 

RV går inn for at rammene for 
kommuneøkonomien for 1995 må 
økes fra regjeringas forslag på 0,5 
prosent til minst 5 prosent når til-

takt til arbeidsmarkedstiltak og 
flyktninger holdes utenfor. Det vil 
bety å øke rammene med et beløp 
tilsvarende 10% av overskuddet 
til de 200 største bedriftene eller 
2/3 av en norsk EU-kontingent. 

De svakeste vil rammes av den dårlige kommuneøkonomien, her fra et 
hospits i Oslo. ( Foto: Ola Sæther) 

Motkutt i 
kollektivtrafikken 
T andsstyret i Rød Valgallianse tar 
L avstand fra forslaget fra sam
ferdselsminister Opseth om å redu
sere tilskuddene til kollektivtrafik
ken i fylkene med 140 millioner 
kroner. Dersom forslaget blir god-

tatt av Stortinget, vil det bety dårli
gere kollektivtrafikk, høyere priser, 
større press på miljøet, og forværra 
arbeidsforhold for de ansatte i kollek
tivtrafikken gjennom anbudspress. 
Stortinget må avvise forslaget. 

Amnesti til asylsøkere! 
Stortinget skal den 10. juni be

handle et forslag om å gi opp
hold på humanitært grunnlag for 
barnefamilier og barn under 18 år 
som er asylsøkere på linje med med 
det Sverige har gjort. Forslaget er 
langt i fra det RV mener bør være 
norsk politikk overfor asylsøkere. 
Men det innebærer et minimum av 

anstendig behandling av noen av de 
vanskligst stilte asylsøkerne. Der
som stortingsflertallet stemmer ned 
forslaget, kan de ikke unskyldes. 
Med åpne øyne fører de en mennes
kefientlig og brutal politikk som i 
Norge bare kjenner sitt sidestykke i 
utkastelsen av jødiske flyktninger i 
1930- åra. 

Riv ned reingierdene. 
T andsstyret i Rød Valgallianse kre
L ver at bygginga av reingjerder 
på Finnmarksvidda oyeblikkelig 
blir stoppa og at de gjerdene som er 
bygd de siste åra blir fjerna. I alt er 
det planlagt omlag 800km gjerder. 
Bygginga blei i 1990 vedtatt i all 
hast og godkjent av Landbruks-de
partementet ei uke før plan- og byg
gingslaven krav til konsekvensut
redning ved et naturinngrep trådte i 
kraft. Verken kommunene eller 
Sametinget fikk uttale seg. Rein
driftsagronomen og områdestyret i 
Vest-Finnmark samt reindriftssjefen 
gikk imot planene. 

Reindrifta er i dag inne i ei stor 
krise pga. overbeilting og overme
kaniserings, begge deler et resultat 
ava politikken til staten og Norske 
Reindriftssamers Landsforbund si
den slutten av 70-tallet. Gjerdebyg-

ginga bidrar til å forverre situasjo
nen ennå mer, gjennom at naturen 
blir nedslitt langs gjendeme. I til
legg blir store mengder rype og an
nen fugl drept når de flyr mot gjer
dene. 

Blant rineierne er motstanden mot 
gjerde prosiektet økende, sædi.g, etter 
at det ble klart at reineierene vår og 
høst må betale høye avgifter for å 
flytte gjennom gjerdet. 

NRL - ledelsen er med god hjelp 
fra Landbruksdepartementet, i ferd 
med å privatisere vidda. Dette er også 
en av grunnene til at NRL styrket 
motsetter seg at Sametinget skal for
valte reindrifta. 

RV krever at bevilgningent; til gjer
deprosjektet i Vest- Finnmark rein
beiteområde stanses med øyeblikkel
lig virkning, og at gjerdene som al
lerede er bygget blir revet ned. 

Fosterdiagnostikk og abortloven 
RV vil avgrense seg mot 

de kreftene som bruker 
debatten om f osterdiag
nostikk til et angrep på 
abortloven og kvinners 
selvbestemmelse. 

Abortloven er samfunnets tillit
J-\.. serklæring til at kvinnene 
selv klarer åta vanskelige valg. RV 
mener at kvinnene skal fortsette å 
ha dette ansvaret. 

RV vil ikke støtte en innstrem
ning i gjeldende praksis og regel
verk når det gjelder seinaborter 
(aborter etter 12. uke). I dag tilleg-

ges kvinnens synspunkt avgjøren
de vekt når det skal avgjøres om 
det skal utføres seinabort. RV me
ner at det fortsatt skal være sånn. 

RV mener at det er viktig at det 
nye lovforslaget sikrer kvinnen in
formasjon om hvilke valg fosterdi
agnostikken kan stille henne over
for. Det er også viktig å sikre ret
ten til veiledning ved funn av ikke 
livstruende funksjonshemninger 
for dem som ønsker det. RV vil un
derstreke at det er viktig at denne 
veiledningen er objektiv og livs
synsnøytral. 

Hovedårsaken til at mange i dag 
velger å abortere fostre med »ikke 
livstruende funksjonshemninger» 
(f.eks. Downs syndrom), er ikke 
en abstrakt redsel for et barn som 

ikke er »perfekt». Det er derimot 
en vurdering av hele livssituasjo
nen og den totale belastninga det 
vil være å få et funksjonshemmet 
barn (til). RV mener at det sterkes
te signalet samfunnet kan gi om 
aksept av funksjonshemmede er å 
ta ansvar for »det fødte liv», ved å 
sørge for at de offentlige støttetil
takene til funksjonshemmede, og 
det støtteapparatet som bygges 
opp rundt foreldre og søsken, er av 
høy kvalitet. 

Fra møte i «Ja til livet» 
(Foto: Ola Sæther) 
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Vi appellerer til ungdom

men, sier den nye lederen 

i Rød Ungdom, Jorunn 
f olkvord. Vi bruker ikke tid 

på stortingsmeldinger, 

men på aktivisme 

Av Ove Bengt Berg 

Jorunn Folkvord er valgt til ny le
der i Rød Ungdom. Trass i sine 

21 år har hun vært med i RU i hele 8 
år. Ja, egentlig pressa hun mora si til 
å betale RU-kontingenten under 
trussel om alt det gale hun ellers 
kunne finne på! 

Hun sier at RU har et svar som ap
pellerer til ungdommen. Dessuten 
bruker de ikke tid på stortingsmed
linger, men på aktiviteter. 

«DaHera Til» 
- Politiske verv, er det også noe som 
går i arv i RU? 

- Når du har engasjerte foreldre er 
sjansen større for å bli engasjert 
sjøl. Vokser du opp i et sosialdemo
kratisk samfunn der du lærer at det å 
være kommunist er forferdelig, så er 
det jo lettere å bli kommunist når 
foreldrene dine sier at kommunis
men er ålreit. Men jeg har jo søsken 
som ikke er medlem i RU. Engasjer
, t btc\dt c c1: \~e det vc1:ste som h ar 
skjedd meg, men jeg er lei av å bli 
omtalt som «datteren til». 

- Hvordan ser dere på de gamle 
RV/AKPerne? 

- Det er en utrolig mengde folk 
som har sagt til meg, «at du vokser 
det nok fra deg». Mange skryter av 
at de har vært revolusjonære, mens 
de nå er høyt i systemet og har 
svingt fra nei til ja i EU-spørsmålet. 
Jeg har utrolig liten respekt for de 
folka. De har solgt seg. Derimot, de 
trofaste sliterne i LO, Ap, SV og 
AKP som fortsatt gjør det de alltid 
har gjort, nemlig fortsetter å slåss 
for det de trur på, på fellesskapet, 
det står det respekt av. 

AKP 
- Det er ikke rart at du blir litt mer 
satt med tida. Det må da være for
skjell på å være 40 år og 20 år. Når 
du blir eldre blir du litt mer tilbake
holden, flinkere til å veie ting opp 
mot hverandre og til å se konse
kvenser av ting. Men om det kan 
være noe bra i sånne egenskaper, er 
det helt nødvendig at det finnes 
grupper som ungdommen. Som kan 
se helheten og det vesentlige i ting 
og handle deretter, og ikke drukne i 
nyanser og avveininger. Da blir det 
ikke gjort så mye. 

- Den store revolusjonære beve
gelsen i og rundt AKP er sterkt re
dusert. Sett i tilbakeblikk, hva er din 
forklaring på at det gikk som det 
gikk? 

- Først: Jeg veit for lite, har ikke 
lest så mye om dette. Men jeg ser på 
det som et problem at det ble skapt 
så stor tro på ledelsen i AKP, og at 
medlemmene dermed glemte å tru 

Nr 4•Juni 1994• 
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Til høyre: Jorunn Folkvord, 21 år, ny leder i Rød Ungdom. (Foto: Klassekampen) lllusrasjonsbilde fra demontrasjon mot den italienske fascisten 
Tremaglias besøk i Norge (Foto: Ola Sæther) 

på seg sjøl som sentrale og viktige. 
Jeg tviler vel også på om ledelsen 
tok kritikk uten å stemple den. Mitt 
inntrykk er at folk dreiv mer med 
vekkelse og religion enn politikk. 
Dessuten var det mange som hoppa 
på AKP fordi de trudde at AKP var 
vinnerlaget. 

- Er RU-ungdommen lik annen 
ungdom? 

- Det er fristende å si det, men det 
ville være tull. For RU-ungdommen 
bruker fritida si til å diskutere poli
tikk, lage løpesedler og demonstre
re. Og det gjør jo ikke annen ung
dom. Men hver for seg er likevel 
RU-ungdommene like ulike seg 
imellom som annen ungdom. Og vi 
er ulike som ungdom ellers, vi er 
med i idrettslag, i korps og band. Vi 
liker å gå på konserter og sløve. Øn
skene er også de samme som ung
dom flest: De vil bli sjukepleiere, 
lærere, journalister, snekkere - og 
gjerne reise jorda rundt. Det som er 
felles er grunnsynet, på mennesker 
og på politikken. 

Røykeplikt? 
- RU-medlemmer i idrettslag, sier 
du. Men det virker jo her på RU
kontoret som RU-medlemmene har 
røykeplikt? Og hva med alkohol? 

- Uff, ja, det er mange som røy
ker. Og det er noe som er svært ut
bredt i hele organisasjonslivet i Nor
ge, som jeg kjenner det. Men jeg 

tror kanskje at de yngre røyker min
dre enn de noe eldre. Jeg tror ikke 
våre medlemmer drikker mer enn 
andre, sjøl om jeg ikke kan basere 
meg på noen undersøkelser. Deri
mot er jeg ganske sikker på at ande
len totalavholdsfolk er større hos 
oss enn hos de fleste ungdomsparti
ene. 

Uten forventninger 
- Verdier og visjoner, preger det da
gens ungdom? 

- Det er et vanskelig spørsmål å 
svare på. Undersøkelser har vist at 
for ungdommen går politisk organi
sering generelt tilbake, mens fri
luftsorganisasjoner generelt går 
fram. Når ungdommen blir anklaget 
for å ha en livsoppfatning om at 
«ingenting er viktig», må vi ikke 
glemme at samfunnet er preget av 
håpløshet. Samfunnet gir ikke leng
er ungdommen forventninger, noe å 
se fram til, som det ga dere eldre. Da 
blir det lettere å ikke ha visjoner, så 
får vi ikke så store problemer med å 
ikke å takle at framtida ikke blir som 
vi trudde. Å ikke ha forventninger 
gjør det lettere å takle at ting ikke 
går som vi har trudd. 

- Sosialistiske visjoner, har de 
spilt fallitt hos ungdommen ? 

- Mange ser at forholda i verden i 
dag ikke kan fortsette, at det er be
hov for forandring, men ser ingen 
veg ut. Ungdommen ser at kapitalis-
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men herjer over hele verden, det er 
vanskelig å kunne tenke seg noe 
nytt. Virkeligheten virker inn i hue
ne på folk. En må ha et menneske
syn som går ut på at folk er ålreite. 
Vi må bekjempe tendensen til at folk 
isolerer seg. Sånn som arbeidsløse 
gjør, for det er jo ikke noe stas å gå 
rundt å skryte av at en er arbeidsløs. 
Forholda kommer til å bli verre for 
folk. Da må vi prøve å forhindre at 
de isolerer seg i stedet for å søke 
støtte. Vi må få dem med til å slåss 

Folk er 61reite. 
- Hvorfor rekrutterer RU så bra ? 

-. For det første har vi en ålreit 
løsning på behovet for forandring, 
vi har et godt svar som appellerer til 
folk. Så er vi aktive, vi gjør noe. Vi 
bruker ikke tid på stortingsmelding
er. Vi er ikke «ansvarlige». Vi stiller 
krav som sprenger rammene. 

Menneskesynet vårt, at folk er ål
reite, gjenspeiler seg i åssen vi dri
ver. I det hele tatt har vi en grunn
leggende respekt for folk. Miljøet er 
åpent, det er plass til mange, og alle 
kan være seg sjøl. 

- Hva diskuterer dere internt i 
RU? 

- Vi har mange diskusjoner. Om 
hvordan vi best fører anti-rasistisk 
kamp, og om hvordan vi skal føre 
EU-kampen og derunder forholdet 
mellom nasjonal og internasjonal 
kamp, altså om sjølråderetten. Ar-

gumentene går i mange retninger. 
De finnes noen få ytterpunkter i de
battene, men i hovedsak ender vi 
opp i enighet. 
Jeg mener at vi har ålreite diskusjo
ner med et godt debattklima. Disku
sjonene er ikke på noen måte lam
mende. Er det en tendens, så må det 
være det at de yngre er sterkt mot 
ssss å bruke en del ord og uttrykk 
som de eldre mener at vi må bruke 
for å føre gode nok diskusjoner. 

Gøy før topplønn? 
- RU-medlemskap, blir det bare et 
ungdomsopprør, eller også et livs
opprør? 
- Kanskje kan det gå sånn. Medlem
mene er stort sett småborgerung
dom. Men målet er jo at vi skal fort
sette med politisk arbeid hele livet. 
For å bedre klassetilhørigheten har 
vi satt i verk tiltak for å verve flere 
yrkesskoleelever. Men noen proleta
riseringskampan je mot journalistikk 
og universitetsutdanning for eksem
pel, har vi aldri diskutert å sette i 
gang. Realiteten er jo at mange ung
dommer ender opp som høyt kvalifi
serte arbeidsløse. Det viktigste vi 
kan gjøre er å gi medlemmene et 
ideologisk ståsted. 
- Til slutt, er det noe du vil ha sagt 
som du ikke er blitt spurt om? 
-Nå er det sommerfeire! 
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FAGLIG 

Sterk fagbevegelse 
u for LO? 
Strategi for en sterk og demokra
tisk fagbevegelse var temaet for 
faglig utvalg i RV og Oslo Arbei

derforums møte. 

Av Anne Steinsland 

Sentralt i diskusjonen sto vurderinga av 
den faktiske situasjonen i klassekam
pen, om betydninga partienes innflytel

se i LO og spørsmålet om det var på tide å 
danne en ny og radikal fagbevegelse. RVs fag
lige leder innledet debatten. 

LO m6 politiseres 
Kallbotn sa at retten til å være fagorganisert er 
ikke lenger sjølsagt. Kapitalmakta forsøker å 
råde fullt og helt, og vi må ta ansvaret for å 
slåss for denne retten. 

Han stilte spørsmål om hva vi legger i en fri 
og uavhengig fagbevegelse. Dette må bety at 
intet politisk parti er overordnet fagbevegel
sen, og at fagbevegelsen ikke blir et haleheng 
til de politiske partiene. Vi må få en mer poli
tisert fagbevegelse som evner å stå sammen 
og slåss for de viktige sakene. Som slåss imot 
klassekompromisset til LO-ledelsen. Arbei
deqiartiet går mer og mer inn for et markedsli
bra\istisk samfunn. Tida for kompromjsser 
med kapitalmakta er over. 

AP kiemper for kontrollen 
Ame S.jølie sa at det brukes mange maktmid
ler for å holde fagbevegelsen nede. Høyresida 
i AP og LO gjør dette for å styre. 

Når noen prøver å gjøre et lite opprør mot 
dette, viser disse toppene metoder som tyder 
på at de er engstelige for makta si. 

De som er mest aktive til å påvirke politik
ken er NHO. De har alt, media og penger. 
NHO ønsker å knuse oss, og hvis de lykkes 

med det, er det ved hjelp av NEKF-ledelsen. 
Jeg stiller spørsmålet om hvordan fagbevegel
sen kan spille en mer aktiv rolle enn det de 
gjør i dag. Hele det politiske systemet er bygd 
opp for å holde fagbevegelsen nede. Et ek
sempel er hovedavtalen med fredsplikten. 
Daglig kan arbeidsgiverne trakassere oss, 
mens det eneste vi har lov til er å skrive en ue
nighetsprotokoll ved tvister som det kan ta 
opp til 1,5 år å få avsluttet. Og da er som regel 
saken blitt uaktuell for lenge siden. 

LO m6 fri fra alle partier 
- Det andre hinderet er det klamme grepet 
partiene prøver å ha over fagbevegelsen, sa 
Sjølie. 

Oslo Samorg er et godt eksempel på dette. 
Partiene må slippe grepet på fagbevegelsen. 
Det gjelder også SV og RV. Når fagbevegel
sen blir fri fra de politiske partiene, vil hand
lefriheten bli større og bedre, og hele venstre
siden kan samle seg. 

Hvordan skal vi klare dette? Fagbevegelsen 
må politisere seg selv, så medlemmene kan 
diskutere dette. 

LO radikaliseres, ikke ut n6 
Jon Sjøtveit mente at eksklusjonene enten er 
et uttrykk for styrke eller svakhet. LO-kon
gressen viste at forbundstoppene har mye 
større problemer i dag. LO har blitt en mer de
mokratisk organisasjon i dag enn for 20 år si- · 
da. Han mente også at NHO har tapt for fag
bevegelsen takket være oppegående fagfore
ninger på grunnplanet som har større innfly
telse i LO. Forbundsledelsen preges av mange 
udugelige som er redd for Atle og andre som 
de ser på som en trussel mot makta si. Jeg er 
redd for en oppsplitting nå, som radikalise
ringa skjer innafor LO. 

SAS-klubben på Fornebu er et eksempel på 
at vi kan få et bedre forhold til arbeidsgiver 

ved å være en husforening. Men disse blir ik
ke en del av den politiske delen av fagbevegel
sen. Det blir ingen reell splittelse av LO bare 
en avskalling til utbrytergrupper. 

Det å vinne politiske seire er det viktigste, 
og vi må ikke bli redde for å bli kjørt ut en 
stund. · 

Ut før alle er passivisert 
Britt Bergsund fra klubben på SAS-hotellet 
var ikke enig i denne karakteristikken. Det er 
ikke slik at når det kommer andre folk inn i 
LO-ledelsen, blir det en reell endring. De nye 
folka har de samme avtalene og lovene å for
holde seg til. Det er LO-systemet i seg selv 
det er noe galt med. Arbeidsgiverne har sty
ringsretten og vi har fredsplikten. 

I dag slåss vi for kontrakter, for verdige an
settelsesforhold. Vi driver en konstant for
svarskamp med ryggen mot veggen. 

Vi må lage en ny fagbevegelse hvor de frus
trerte vil være med. LO vil aldri bli noen 
kamporganisasjon. Vi må diskutere når skal 
vil gå ut av LO, og ikke vente til alle har gått i 
pa&sivitet. 

LO en hemsko 
Gjertrud Eggen, førskolelaget, sa at utspillet 
om kvinnelønn var et viktig krav som ble reist 
av 4 kvinneforbund. Vi representerer forbund 
som stiller grensesprengende forslag, men LO 
er en hemsko for å få reist disse forslagene. 
LO virker sterkt disiplinerende. Britts spørs
mål er helt relevant. Når skal vi få til et opprør 
innenfor fagbevegelsen? 

Ta et oppgiør n6 
Per Ame Sala, heismontørene, sa at å ha som 
hovedmålsetting å gå ut av LO er en helt an
nen greie enn å ha dette som en opposisjons
form. Men det er grenser for hvor store kame
ler vi greier å svelge. Vi må ta et oppgjør nå, 
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og da kan vi ikke bøye nakken og krype tilba
ke til forbundet. 

Opposisionen har vokst 
Ame Rolijordet, klubbleder på Ringnes, 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund, 
sa at alle forbund er ikke like ille. Det er noen 
forbund det går an å samarbeide med. Det er 
viktig å se at opposisjonen har vokst innen 
fagbevegelsen. 

LO radikaliseres 
Claus Jervell fra klubben på Plaza, sa at de 
hadde gått ut av LO hvis eksklusjonene hadde 
foregått hos dem. Nye medlemmer bruker 
fagforeningen for å oppnå mål. Lojaliteten til 
forbundet eksisterer ikke hos oss. De mange 
kampene vi har ført i det siste har bidratt til en 
radikalisering. Forbundet er ikke på høyden 
med det som skjer, men de er ikke like ille alle 
sammen. Derfor må vi føre kampen innafor 
LO. 

Utmarsi gleder LO-toppen 
Rolf Utgård, fellestillitsvalgt på Kværner, sa 
at LO ville glede seg stort hvis enkelte radika
le med~emmer og/eller foreninger vil melde 
seg ut. F.eks. ville LO-kongressen få det lette
re hvis de slapp unna opposisjonen. Kampen 
om LO må kunne vinnes på sikt. Hvordan få 
dreid kampen mot NEK.F-lede\sen mot NHO 
istedenfor? Da vil det bli mye lettere å få støt
te i fagbevegelsen. Foreninger utenfor LO er 
ikke så interessante for media som de innen
for. Det er her de politiske kampene føres. 

Utgård stilte spørsmål om hvordan vi får 
NEKF-saken til å bli en viktig sak for hele 
fagbevegelsen. Historisk har forbund eksklu
dert halve medlemsmassen for å beholde 
makta. 

Giør LO til v6r politikk 
Erik Hagen, leder av Vinmonopolet Arbei
derforening: Vi må se denne saken i et per
spektiv på flere år. Vi må sørge for at LO blir 
den organisasjonen vi ønsker den skal være. 
Om noen går ut av LO må det bli kortsiktig, 
og vi må hjelpe dem inn igjen. 

Terje Kallbotn 'avsluttet med å si at det er 
enighet om å styrke aktiviteten på grunnpla
net, men at en foreløpig er uenige om strategi
en. Det er ikke heis- og el-montørene som er 
problemet, men at det ikke er tusener som 
gjør det samme. Det er alles ansvar for å kom
me på offensiven mot NHO og høyresosialde
mokratene. Vi har startet en debatt og en mot
offensiv vi trenger mer av. Faglig Utvalg øn
sker tilbakemelding for å føre debatten videre. 

Truer det LO-toppen dersom radikale går ut? 
(Foto: Ola Sæther) 
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EKSKLUSJONSSAKENE: 
Både fra NEKF og_ fra Tele- og Data 
forbundet har fagforeningsal<tivister 

blitt møtt med eksklusioner den 
siste tida. 

Atle SjØlie, eksklude,t leder fra El-monørenesfagforening (Foto: Ola Sæther) 

Atle Siøle fra 
el-111ontørene: 

Når det gjelder selve saken er det 
slik at 3 fra styret i Heismontørenes 
fagforening og 3 fra styret i Elek
tromontørene avd 1. ble ekskludert 
fordi de ikke ville bøyde av for 
NEKFs landstyret om å avlyse den 
vedtatte politiske streiken mot 
NHO 27 april. De ekskluderte også 
en fra forbundsstyret, og senere 10 
stk til fra styre til de to foreningene. 
I alt er det 17 tillitsvalgte som er 
ekskludert. Denne streiken var for å 
markere seg mot arbeidsløsheten og 
NHOs kjør for fleksible arbeidsti
der. 

Dette var dagen før NEKF startet 
sine tarifforhandlinger med NHO, 
og landsstyret hadde vedtatt at det 
ikke var lurt å streike. Forbundssty
ret ekskluderte de tillitsvalgte. Hvis 
NEKF avdelingene blir presset ut 
av LO ønsker de å prøve å få med 
seg flere ut. Men først og fremst øn
sker vi å bli i LO .De tillitsvalgte 
har 100% oppslutning av sine med
lemmer, som ikke aksepterer eks
klusjonene. 

Dag Nyseter fra 
111ontørklubben: 

Hele styret i klubben for montøre
ne på 12 blitt suspendert for bl.a. å 
ha laget egen 1. mai frokost, for 
klubbens medlemmer 

De har tidligere markert seg som 
en radikal klubb, og for å få danne 
en egen forening rett under T&D. 
Tilstanden i deres forening er helt 
anderledes enn i NEKF. Forening
en i Oslo ønsker nå å bli mer lovly
dig, mens medlemmene i klubben 
er frustrerte og vil melde seg ut. 
Trekkes ikke suspensjonene tilbake 
er det stor fare for at bal vparten av 
montørklubben går ut av LO i passi
vitet og oppgitthet over forbundet. I 
steden for de suspenderte i klubb
styret har nå forbundet satt inn 12 
nye fot å styre klubben. Ingen av 
montørene meldte seg, så de som er 
satt inn kommer ikke fra klubben, 
men avdelingen. 

FAGLIG 

RVs· SOMMERLEIR 
. VASSENDEN DEN 24. JULl-30. JULI. 

RV's første sommerleir avholdes i 1000 meters høyde, øverst i Bøverdalen, ved Høydalsvann. Stedet vi 
har leid ligger på Norges tak, med bratte fjell og flate vidder, badevann og fiskemuligheter. Program
met for leiren kommer ikke til å være stramt. Det blir godt med tid til skikkelig fjellferie. Eller du kan 
lage din egen gruppe og diskutere politikk døgnet rundt. 
Huset vi har leid er ikke av det største, så de med små barn vil bli prioritert til å få rom inne. Vi andre 
får hygge oss i telt. Det blir barnehage ! 

PROGRAM: 
LØRDAG DEN 23. JULI. 
Velkommen til fjells ! De første leirdeltagerne ankommer Vassenden, øverst i Bøverdalen. Kvelden bru
kes til uformelt samvær. 

SØNDAG DEN 24. JULI. 
Oppladning og avslapping før programstart. 

Kl. 18.00 OFFISIELL ÅPNING. 
Kveldforedrag: Hva vil vi med RV ? 

MANDAG DEN 25. JULI. PROGRAMDEBATTEN. 
Dagens tema: Hvem er den revolusjonære krafta og hvorfor ? 
Klasseanalyse ! Hvem er arbeiderklassen ? Det nye kvinneproletariatet rolle. Splittelser, enhet? 
Kveldsforedrag: Sosialdemokratiet i 90-åra. Viking/Askim, et lærestykke for arbeiderklassen. 

TIRSDAG DEN 26. JULI. PROGRAMDEBATTEN. 
Dagens tema: Sosialdemokratiet. Reformismens rolle. 
Kveldsfordrag: Kapitalismens kriser. 

ONSDAG DEN 27. JULI. TINDEBESTIGNING. 
Denne dagen brukes til å slappe av eller ta dagsmarsjen til Galdhøpiggen. Dersom dårlig vær, så endrer 
vi programmet og tar en annen dag fri. 
Kveldsforedrag: Revolusjonære kvinner versus kamerat Lenin. 

TORSDAG DEN 28. JULI. EU-DEBATT. 
Dagens tema: EU-imperialismen. Union eller splittelse. 
EU,kvinner og velferd. 
Kveldsforedrag: Hvordan sloss for at "anneledeslandet", et Nei til EU-Norge, blir sosialistisk ? 

FREDAG DEN 29. JULI. 
Dagens tema: Hva slags sosialisme slåss vi for ? 
Revolusjons-og sosialismeforståelse fram mot år 2000. 
Leiren avsluttes med leik og moro for store og små. Festligheter ! 

LØRDAG DEN 30. JULI. 
Avreise,opprydning. 
Programmet er ikke fastlåst. Det kan skje endringer underveis. 
Det blir eget programverksted for å jobbe inn kvinnepolitikken i prinsipprogrammet. Dette ledes av 
Kristin Johansen. 

Mere informasjon får du ved å kontakte RV-kontoret tlf. 22 38 42 50, 
eller ved å ringe Gjertrud privat, tlf. 22 Sl 29 44. 

Leiren koster kr. 800,- for hele uka. Det haster med å melde seg på! 
Velkommen til fjells ! 

r-------------------------------------------------------------------, 
Ja, ieg melder meg på RVs sommerleir 

Navn- ..................................................................................................................................... . 

Adresse· ................................................................................................................................. . 

Tlf.· ........................................................................................................................................ . 

Sendes til: RV, v/Gjertrud Skarholt, Gøteborggt. 8, 0566-0slo 

L-------------------------------------------------------------------J 
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ZAPATISTENE I CHIAPAS 
Den «zapatistiske død». Zapata er den mexicanske 

bonderevolusjonens store helt. Fra 1910 til 1920 var 
hans dødslegion «spissen av indianer revolusjonens 

sverd». 
Zinkografi, Jose Pasada (1 851-1913) . 

• • e co 
Av Eva Fredriksen 

!januar i år storma og beleira zapatistgeril
jaen flere sentrale byer i Chiapasprovinsen 
i Mexico. Myndighetene ble tvunget til 

forhandlingsbordet, og opprøret rokket ved 
bildet av Mexico som et stabilt «demokratisk» 
samfunn. Zapatistene kontrollerer fortsatt sto
re landområder i jungelen i Chiapas. 

Mayakulturen oppreHholdt 
Det er ikke noe unikt for Mexico at de har en 
urbefolkning som har blitt fratatt det meste og 
undertrykt på det verste. I «den nye verden» 
kom all makt med den hvite mann. Det som er 
spesielt for Sør-Mexico og i enda større grad 
for Guatemala, er at urbefolkningen mayaene 
har maktet å opprettholde en levende maya
kultur. 

Til tross for iherdige forsøk fra imperialister 
opp gjennom tidene, på å utrydde kolonialiser
te lands opprinnelige befolkning, har maya
kulturens etterkommere klart seg bedre enn de 
fleste andre. 

Jade er mayanes skaH 
En av grunnene til at mange mayaindianere 
overlevde spanjolenes herjinger, var at de ikke 
hadde gull, men jade som sitt edle metall. Jade 
hadde selvsagt ikke samme verdi for spanjole
ne, som gullet de fant hos de andre kulturene 
på det amerikanske kontinentet. Hvert år kom
mer tusenvis av turister til Sør-Mexico, for å se 
på gamle mayaruiner og «eksotiske indianere i 
deres små landsbyer». mange indianere opple
ver vel strømmen av hvitøyne (indiansk navn 
på oss hvite), som kommer for å se på dem og 
deres kulturarv, mer som en plage, enn en 
gave. Det er ikke deres samfunn og folk som 
en plage, en nen gave. Det er ikke deres sam
funn og folk som tjener seg rike på turistene. 

Hard undertrykking 
I Chiapas lever i dag ca 1 million indianere, 

m ens det totale folke tallet for delstaten er 3,2 

millioner. 
Indianerne lever under dårlige kår, men de 

fleste har bevart verdigheten av å være india
ner. Det er et stolt folk som nå slår tilbake mot 
årelange overgrep og undertrykkelse. Derfor 
krever de nå jord, helse og arbeid, utdanning 
og ikke minst kulturell respekt. 

Jordløse 
Chiapas har til tross for å være den nest rikeste 
delstaten, den høyeste analfabetprosenten i 
Mexico. 65 prosent av jorda eies av 1 prosent 
av befolkninga. Jord eies også av spanjoler 
som bor i Spania. 

En del jord er nå til salgs, og myndighetene 
har en mulighet til å fordele jord til fattige 
bønder. Siden i januar har endel folk okkupert 
jord. 

Det er brakk jord rundt om i Chiapas og her 
har de tenkt å bli til de får tildelt jord eller blir 
skutt. Ejidos systemet, felles jord til landløse 
bønder, har aldri fungert i Chiapas. Reformen 
fra 1917 som var et av resultatene fra den 
meksikanske revolusjonen. Det var Emiliano 
Zapata som ledet den under slagordet «land og 
frihet». Det vil være et paradoks nå, om jord
løse bønder i Chiapas skulle få tildelt jord. I 
følge Nafta-avtalen, kan ikke lenger ejidos
systemet opprettholdes. 

Opprøret 
I januar i år stormet og beleiret zapatister 
(indianere og jordløse bønder) flere sentrale 
byer i Chiapas. I følge folk fra området ble fle
re tusen mennesker drept, både zapatister, 
militære og sivile. De offisielle tallene er 140 
drepte. 

Det ble også snakket om giftige gasser, mili
tære helikoptre og rådgivere fra USA. Rykter 
fortalte om massegraver. En er funnet i den lil
le indianer- og mestislandsbyen Ocosingo. 
Etter mordet på presidentkandidat Colosio fra 
regjeringspartiet PRI, fikk myndighetene en 

~~;~~' 
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unnskyldning til å kjøre inn nye tropper med 
militære i Chiapas. Det ble satt opp veisper
ringer og militære kontrollposter fra lavland til 
høyland i delstaten. 

Ocosingo ble beleiret med tungt artilleri og 
store militære tropper. Alle kjøretøy og passa
sjerer, på vei inn eller ut av området, ble kon
trollert av de militære. I San Cristobal de las 
Casas ble indianere, som solgte tradisjonelt 
håndverk og zapatistdokker, jaget ut av byen 
og sendt tilbake til deres egne landsbyer. 

De militære menige, som får disse oppgave
ne, er ofte indianere og mestiser, sønner av fat
tige folk som ser (så) hæren som en arbeids
plass. 

Turister og børs 
San Cristobal de las Casas er en slags turist
perle i høylandet av Chiapas. Tusenvis av 
utlendinger besøker normalt denne byen og 
byens næringsliv er lagt opp etter dette. Byen 

ligger i vakre naturomgivelser og det er en rik 
og levende mayaindiansk kultur i området 
rundt San Cristobal de las Casas. Nå er situa
sjonen annerledes. Turistene uteblir så lenge 
det er fare for nye opptøyer. De rike kjører 
rundt i amerikanske pickup-trucks og landro
vere med hvite flagg festet til radioantenna. De 
har hengt opp hvite fredsduer utenfor husene 
sine. 

Opprør hele tida 
Indianerne i landsbyen er sinte og lei av å ven
te på sendrektige myndigheter. 

Det er ikke noe nytt med indianeropprør i 
Chiapas. Det har pågått i mange tiår og rykter 
om en indianske geriljahær har versert lenge. 
Tidligere har myndighetene lykkes i å holde 
resten av verden uvitende om opprør som har 
endt med massakre, mord og vold. Overgrep 
utført av den meksikanske hæren, eller dødss
kvadroner, styrt av mektige landeiere i det 
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demokratiske Mexico. 

Forhalingstaktikk 
Denne gangen fikk verdenssamfunnet vite hva 
som foregikk og resultatene uteble ikke. 
Myndighetene kom fort til forhandlingsbor
det. Zapatistene ble hørt og lovet å få innfridd 
de kravene de satte fram. Stort sett fikk zapa
tistene støtte i utenlandsk media. Det var før
ste gang en urbefolkning hadde gått til væpnet 
opprør. Så trekker forhandlingene i langdrag, 
vestens pressekorps får andre oppgaver og vi 
hører ikke mer fra området. Men i demokrati
ets navn, fortsetter vel forhandlingene. 

Opprøret fortseffer 
Zapatistene kontrollerer fortsatt store områder 
av jungelen i Chiapas. Alle indianergrupper 
støtter zapatistene. Bare lacadone-indianerne, 
som utgjør ei gruppe på 400, stiller seg nøytra
le i konflikten. Stadig fler av Mexicos fattige 

··----.;......;.. .. -·-· __ .;~· 
--•,._., ... 

og intellektuelle befolkning støtter, eller har 
sympati med zapatistene. Det er ikke bare 
indianere som er undertrykt i Mexico. 
Grobunn for opprørsbevegelser er til stede og 
landet har ei revolusjonær fortid. Emiliano 
Zapata lever fortsatt i folks bevissthet, som 
Che Guevara gjør det for Cubas og andre 
latinamerikanske folk. I land med store for- 
skjeller mellom fattig og rik kjemper folk for 
retten til et bedre liv. Og for retten til å bli 
behandlet som et menneske med stolthet og 
verdi i kraft av sin egen identitet. For en rett
ferdig fordeling av ressurser og rikdom. 
Motstanderne av slike reformer er mektige og 
har tradisjoner i å bekjempe opprør. 

Zapatistene har vist at det går å true det 
bestående og få verdenssamfunnets oppmerk
somhet rettet mot seg. 

Så lenge det finnes undertrykking og urett
ferdighet i verden, vil det finnes opprør. Det 
viser zapatistene oss. 

Frihet, demokrati, rettferdighet! 
Zapatistenes januar-opprør kom overraskende både på den mek
sikanske regjeringen, på den meksikanske opposisjonen og på 
verden for øvrig. Før opprøret var det neppe noen som visste at 
EZLN eksisterte. Allikevel gjennomførte den millitære operasjo
ner som omfattet over 1.000 geriljasoldater. Blant annet ble to 
byer med mer enn 100.000 innbyggere (og dermed en betydelig 
politistyrke) inntatt. 
Lite er kjent om EZLNs politiske plattform og program. Under 
januar-opprøret sendte imidlertid EZLN-ledelsen ut et komunike 
som forteller noe om organisasjonens sjølforståelse og målset
ninger. 

Kommunike fra Zapatistenes (EZLNs) undergrunnsledelse -
20. januar 1994 

Til Mexicos folk! Til alle demo
kratiske, ærlige og uavhengige 
mennesker, organisasioner og 

politikere i Mexico! Til verdens folk 
og regieringer! 

E ZLN-soldatenes heltemodige 
kamp har fått sympati fra et stort 
antall enkeltpersoner, organisasjo

ner og sosiale grupper, både i Mexico og i 
utlandet. Den resolutte støtten fra disse 
progressive kreftene har vært det som vir
kelig har åpnet muligheten for å finne en 
rettferdig politisk løsning på konfliktene 
som fyller vår himmel. 

Verken den føderale regjeringens gode 
vilje, eller de ærerike militære aksjonene 
som våre soldater har gjennomført, har 
vært så effektive som de politiske demon
strasjonene som ærlige og uavhengige 
organiasjoner og folk som er en del av det 
meksikanske sivile samfunn har gjennom
ført på gatene, i fjellene og i massemedia. 

1,-{ har i utgangspunktet forstått at våre 
problemer, såvel som hele Mexicos pro
blemer, bare kan løses gjennom en nasjo
nal, revolusjonær bevegelse som er basert 
på tre hovedkrav: firhet, demokrati og rett
ferdighet. 

¼ kampmetode er ikke den eneste. 
Andre kampformer finnes, og har stor 

. betydning. Vår organisasjon er ikke den 
eneste, og dette ville kanskje for mange 
ikke heller være ønskelig. Andre ærlige, 
progressive og uavhengige organisasjoner 
finnes, og har stor betydning. EZLN har 
aldri ment at vår kampform skal være den 
eneste legitime kampform. Men det er den 
eneste som gjenstår for oss. EZLN hilser 
den ærlige og viktige utviklingen av alle 
former for kamp som vil bringe oss i ret
ning av frihet, demokrati og rettferdighet. 
EZLN har aldri ment at vår organisasjon 
skal være den eneste sanne, ærlige og 
revolusjonære organisasjonen i Mexico 
eller Chiapas. 

1,-{ organiserer oss som vi gjør fordi 
dette er den eneste formen som nå er åpen 
for oss. EZLN hilser utviklingen av alle 
uavhengige og progressive organisasjoner 
som slåss for frihet, demokrati og rettefer-

dighet for hele landet. Det finnes nå, og 
det vil fortsatt finnes andre revolusjonære 
organisasjoner. Det finnes nå, og det vil 
fortsatt finnes andre folkelige geriljahærer. 
Vi har intet ønske om å utrope oss til den 
eneste og sanne historiske forttropp. Vi 
har ikke noe ønske om å tvinge ær\ige 
mexikanere inn under det zapatisciske 
banner, selv om vi tilbyr dem dette. 

D et er en større og mer kraftfull fane 
hvor vi alle kan samles: fanen til en nasjo
nal, revolusjonær bevegelse hvor ulike 
tendenser, ideer og kampformer kan leve 
sammen, men hvor det felles ønsket er fri
het, demokrati og rettferdighet. 

E zLN oppfordrer alle meksikanere til 
å heve denne fanen, ikke EZLNs fane, 
ikke den væpna kampens fane, men frihe
tens, demokratiets og rettferdighetens 
fane. Under denne store fanen vil vi også 
folde ut vårt Zapatistiske banner, under 
denne store fanen vil vi også oppmarsjere 
våre våpen. 

K ampen for frihet, demokrati og rett
ferdighet er ikke bare en oppgave for 
EZLN, men for alle uavhengige og pro
gressive meksikanere og ærlige, uavhengi
ge og progressive organisasjoner, med 
sine egne kampformer, organisasjonsfor
mer og ideer. 

s krittene til alle dem som marsjerer i 
sannhet bør samles til et felles skritt: det 
som fører til frihet, demokrati og rettfer
dighet. 

¼ kamp vil utvikles videre fra ropet 
om "Nok!" fra 1. januar 1994. Det er langt 
å gå, men de ulike skrittene er for et felles 
mål: Frihet! Demokrat! Rettferdighet! 

~ vil fortsette kampen inntil vi får den 
friheten som er vår rett, det demokratiet 
som er vår motivasjon og den rettferdighe
ten som er vårt liv! 
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STORTINGET 

TellerskriN for bil .i by 
-Tradisjonelle virkemid
ler for bilbegrensning er 
lite fleksible og fungerer 
ofte urettferdig. Med ny 
teknologi kan bilbrukeren 
i byer og tettsteder be
grenses på en kostnadsef
fektiv, rettferdig og fleksi
bel måte, sier stortingsre
presentant Erling Fol
kvord. 

Han fremmer forslag i Stortinget 
om at regjeringa utreder et nasjonalt 
system for begrensing av biltrafikk i 
byer og tettsteder basert på «køfri
teknologien». 

RV tenker seg at hvert enkelt mo
torkjøretøy i Norge pålegges å ha en 
køfribrikke i tillegg til det ordinære 
kjennetegnet. 

Hver gang kjøretøyet passerer un
der ei lita radarantenne, som kan 
henges opp i ei stolpe, vil et signal 
fra antenna slette tellerskritt som 
ligger lagret elektronisk i en brikke 
på frontvinduet. I prinsippet svarer 
dette til det som skjer når det klip-

pes i et vanlig klippekort for kollek
tivtrafikk. Antennene settes opp 
langs innfartsveger og dessuten i et 
mønster tettere og tettere inn mot 
sentrum i norske byer og tettsteder. 

TellerskriH 
- Vi kan videre tenke oss at hver 
husstand får tildelt 2 000 «bymiljø
tellerskritt» pr hustandsmedlem pr 
år, dvs et slags rasjoneringskort. Si
den tildelinga skjer pr person, får 
barnefamilier flere tellerskritt enn 
ungkaren. En person uten bil får og
så tellerskritt, men en person med 
flere biler får ikke flere tellerskritt 
av den grunn. Hver gang en person 
vil til en by eller et tettsted i bilen 
sin, trekkes det ett eller flere teller
skritt fra brikken når en antenne 
passeres. 

- Det kan trekkes flere tellerskritt 
pr. passering jo nærmere rushtida 
bilisten insisterer på å kjøre, sier 
Folkvord. 

Han mener alle byer og tettsteder 
kan installere dette systemet og at 
det knyttes opp mot et nasjonalt da
tasystem. Dersom en bilist overskri
der sin tildelte kvote, for eksempel 2 
000 tellerskritt, må bilisten betale for 
det overskytende. Dette vil virke be
grensende på lysten til å kjøre bil inn 
til byene, spesielt i rushtida, tror han. 

Rammer ikke 
distrikts-Norge 

Erling understreker at et slikt sys
tem ikke vil ramme folk i dis
triktsnorge som har et rimelig krav 
på å kunne kjøre en del med per
sonbil. De vil betale nesten bare 
drivstoffavgift som før, fordi mil
jøtellerskrittene bare registreres 
og trekkes i byer og tettsteder, for
klarer Erling. I prinsippet kan et 
system basert på «køfriteknologi
en» kombineres med alle mulige 
slags betalingsprofiler. Alt fra rein 
rasjonering og avgiftsbelastning, 
som er mest sosialt rettferdig, til 
full pris fra første tellerskritt. Det 
siste er usosialt, men gir inntekter 
til det offentlige. Poenget er at 
man kaa prøve ,forskjellige vari
anter, uten å gjøre en enste kostbar 
fysisk endring. Man trenger bare å 
omprogrammere datasystemet. -
En innvending mot slike systemer . 
har vært at de kan misbrukes til å 
kartlegge folks bevegelser. Siste 
generasjons køfriteknologi sikrer 
100 prosent mot slikt misbruk, 
fordi systemet ikke lagrer opplys
ninger om hvilke biler eller brik
ker som til enhver tid passerer de 
ulike målepunktene, sier Fol
kvord. 

(Foto: Ola Sæther) 

Fa ev elsen o 

Vi gjengir her Erling Fol

kvords innlegg i Storting
ets replikkordskifte om 
EU-saka. 

Eg sa i hovudinnlegget mitt i går at 
fagforeningane blir ståande igjen i 
avgangshallen mens statsministeren 
og makta flytter til Brussel. 

Det har vori forunderleg lite kon
kret tale om dei utfordringane som 
fagrørsla står overfor i møtet med dei 
multinasjonale selskapa. 

Ingen av dei multinasjonale gigan
tane blir skremt av at statsministeren 
og partifellane hennes slår om seg 
med fagre ord om at dei skal inn i Eu
ropaunionen for å styre kapitalen. 

Dette handlar om makt og om ret-
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tigheter. Gjennom nokre generasjo
nar med klassekamp og faglegpoli
tisk arbeid har vi fått avtaleverk i 
norsk arbeidsliv som innheld ein god 
del konkrete rettigheter for fagfore
nin gane. 

Men vi har enda ikkje fått til ord
ningar som gjer det mulig å få til på
tvers-samarbeid over landegrensene 
mellom dei forskjellige fagforening
ane i eit konsern som har virksomhet 
i mange forskjellige land og somflyt
ter både produksjon, profitt og for
søpling over landegrensene etter som 
det høver. 

Mitt syn er at det er fagforeningane 
som må slåst dette fram nedafrå. Det 
blir ein lang og hard fight, kanskje 
hardare enn den kampen som i si tid 
førte til at vi fekk fagforeiningar i 
kvart enkelt land. 

Men spørsmålet er jo da om dei sty
rande organa i Europaunionen kan 
vere til hjelp for arbeidarrørsla i den
ne saka, eller om dei kjem til å stille 
opp for å forsvare kapitalens friheter 
slik det står skrivi i Romatraktaten at 
dei skal. 

Eg utfordrar derfor stasministeren 
til å opplyse om det finst konkrete re
sultat innafor Europaunionen på det
te feltet. Har Europaunionen innført 
juridisk bindane rettigheter for fag
foreningane, slik at dei får høve til å 
samarbeide på tvers over landegren
sene innanfor eit multinasjonalt kon
sern, slik at arbeidstakarsida får sjans 
til å stille opp mot makta på bedrift
seiarsia, der makta til kvar tid er å 
finne. 

Det første forslaget om slike tiltak 
vart lansert innafor daverenda EF i 

OPPRØR 

EU 
Folkvord stilte spørsmål om kon
sernfaglig fagforeningsarbeid på 
tvers av landegrensene. 
(Foto: Klassekampen) 

1970, to år før den forrige folkeav
stemninga i Norge. Sia da har sosial
demokratar og andre demokratar sik
kert jobba på spreng med å styre kapi
talen og sikre rettigheter for dei som 
er tilsett i dei multinasjonale konser
na. 

Spørsmål er er altså: K va er dei kon
krete resultata, dei rettighetene som 
Europaunionen har innført som gir 
rett til å drive konsernfagleg tillits
mannsarbeid på tvers av landegrense
ne, og som gir konsern-leiingane plikt 
til å møte fagforeningane når dei krev 
det.Det er slike resultat av 24 års ar
beid i EU som eg ber statsministeren 
gjere konkret rede for. Svaret vil vere 
interessant både for dei svært mange 
som i tiår etter tiår har stolt på Det 
Norske Arbeiderparti og for hundre
tusentals andre fagorganiserte. 

Usosial EU· 
tilpasning 

-EUs målsettinger om stabile 
priser og mindre budsjettun
derskudd veier tyngre enn he.q
synet til de 170 000 arbeidslø
se i regjeringas forslag til revi• 
dert nasjonalbudsjett, sier RVs 
stortingsgruppe. 

Budsjettforslaget avslører at 
«Arbeid til alle» ikke er regje
ringas jobb nr 1. Regjeringa vil 
redusere etterspørselen, trappe 
ned arbeidsmarkedstiltakene 
og redusere betydninga av den 
offentlige sektoren. Velferds
staten undergraves av EU-til
pasninga. Lokale myndigheter 
får mindre penger til å redusere 
sjukehuskøene. 

Når regjeringa ikke vil senke 
renta i statsbankene, reduseter 
regjeringa dermed statsbanke
nes betydning som økonomisk 
styringsredskap. 

Forslaget er tvers gjennom 
preget av en usosial holdning. 
Dette understrekes også av at 
tilskuddene til kollektivtrafik
ken i byene reduseres, mom
skompensasjonen for matv$er 
halveres og at egenandelen ved 
legebesøk økes. 

Forslagene som vil ramme 
vanlige folk hardest, bare un
derstreker at regjeringas øko
nomiske politikk først og 
fremstgår ut på å tilpasse $eg 
EUs målsettinger, sier Erling 
Folkvord. 
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RVs kvinnepolitikk kan ikke bare væ
re kvinneutvalgets ansvar, sier Nina 

Aakernes i dette intervjuet 
.lllustrasjon.-Kvinnegruppa -92 de

monstrerer mot toppløs-servering 
(Foto: Eli Skorpen) 

- For meg betyr feminisme forståelsen av at kvinner er 
utsatt for en særegen undertrykking som ikke direkte 
henger sammen med klasseundertrykkinga. Det må fø
res en egen kamp med en egen strategi. Kvinne
undertrykkinga vil ikke forsvinne med kapitalismen. 
RVs nye prinsipprogram må slå fast at RV knytter seg 
til den sosialistiske feminismen, sier Nina Aakernes, i 
dette intervjuet. Hun er leder i RVs kvinneutvalg og va
ra til RVs arbeidsutvalg. 

PROGRAMMET 

• 

Av Kristin M. Johansen 

- Det første forslaget til prinsippro
gram for RV foreligger. Hva er din 
umiddelbare kommentar? 
-Hvis en ser bort fra mangelen på 
kvinnepolitikk, er dette et stort 
framskritt i forhold til det gamle 
prinsipprogrammet. Hovedinnven
dinga mi er at det kan bli så kort at 
det blir uklart. For å intergrere kvin
nepolitikken må vi ha gode og klare 
formuleringer og det krever plass. 
Hvis ikke er jeg redd for at det bare 
blir «rituelle knebøyninger». Et 
godt eksepmel på det er kapittelet 
om sosialismen hvor det ikke sies 
noe om kvinnekampens betydning, 
men hvor ord som «kvinnebevegel
se» og «kvinnefrigjøring» er slengt 
på til slutt et par ganger. Det må og
så inn et eget kapittel om kvinneun
dertrykking, og kvinnekampen må 
inn i de fleste kapitlene, spesielt un
der kapitalismen, sosialismen og 3. 
verden. 

- Hva slags kvinnepolitisk platt
form skal programmet inneholde? 

- Først og fremst en plattform 
som knytter RV til den sosialistiske 
feminismen. RV må begynne å bru
ke dette begrepet. 

-Hvordan definerer dufeminism 
en? 

- For meg betyr feminisme for
ståelsen av at kvinner er utsatt for 
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en særegen undertrykking som ikke 
nødvendigvis henger sammen med 
klasseundertrykkinga. Det må føres 
en egen kamp med en egen strategi. 
K vinneundertrykkinga vil ikke for
svinne med kapitalismen. 

Programmet må også inneholde 
en analyse av årsakene til kvinneun
dertrykkinga, den ideologiske un
dertrykkinga og kjønnsmotsigelsen. 

-Mener du at den historiske ana
lysen skal inn i programmet? 

- Ja, hvor ellers? Den må med for 
at vi skal kunne si noe om kampen 
og strategien for hvordan kvinne
undertrykkinga skal opphøre. 

- Kan vi rett og slett kopiere 

s 

AKPs kvinnepolitiske plattform? 
- Nei ... , men pr. dags dato har ik

ke RV som parti noen egen kvinne
politikk. Og mye av poenget med 
prinsipprogramdebatten er å samle 
og bygge videre på det vi har. Mye 
av AKPs kvinnepolitikk er bra og 
riktig. Men den vil antageligvis bli 
annerledes i RV, fordi RV består av 
mange forskjellige miljøer som har 
jobba med kvinnepolitikk, både i te
ori og praksis. Prinsipprogrammet 
vil derfor bli et uttrykk for dette. 

- Hvilke uenigheter finnes det i 
RV i dag ? 

- Det veit jeg ikke sikkert. Men 
jeg er redd for en situasjon hvor 
folk ikke tør å si at man er uenige. 
Hvis noen mener at f.eks. kvinnepo
litikken blir overfokusert, så er det 
viktig at det blir diskuterte. Hvis ik
ke kan det føre til en enighet som 
ikke er mye verdt. 

- Vil bruken av begrepet feminis
men skape diskusjon? 

- Jeg er usikker på det. For ek
sempel ønsker jeg at vi skal pro
gramfeste at RV må bli et redskap 
for avskaffelse av patriarkatet. Dette 
er viktig i den strategiske kampen. 
En sosialisme uten en strategi for å 
fjerne patriarkatet eller mannssam
funnet blir ingen sosialisme. Men 
vil dette standpunktet skape disku
sjon? Jeg må innrømme at jeg ikke 
ser hvor uenigheten vil gå. 

OPPRØR 
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- Kvinneutvalgets planer for 
prinsipprogramdebatten? 

- Det viktigste nå er å få noe ned 
på papiret og sende ut forslag til 
RVs kvinnenettverk. I tillegg blir 
Opprør et viktig forum. Vi kan også 
tenke oss en samling før landsmøtet 
med folk fra hele landet. Både for å 
diskutere programmet og for å styr
ke RVs kvinneprofil generelt. 

- Er kvinnepolitikker i program
met kvinneutvalgets ansvar aleine ? 

-Nei, RVs kvinnepolitikk må 
være hele organisasjonens ansvar. 
Svakheten i RV er at kvinnepolitik
ken ikke er en integrert del av resten 
av politikken. Det betyr i praksis at 
utvalget må ta dette aleine. Alle er 
enige om at kvinnepolitikk er vik
tig. Men når virkeligheten banker 
på døre og ressurser skal fordeles, 
så skjer ikke dette. Vi opplever store 
ord, men ingen endring i praksis. 
For eksempel har vi ingen ansatte 
som jobber spesielt med kvinnepo
litikk. En sak vi har tatt opp i lands
styret er vår store bekymring over 
kvinneprofilen i EU-kampen, og at 
dette arbeidet helt blir overlatt kvin
neutvalget. Dette mener vi er feil. 
Vi mener at en av de heltidsansatte 
skal jobbe med kvinnevinklinga i 
RVs EU-politikk, eller at noen blir 
kjøpt fri fram til folkeavsternninga. 

- Hva med RV som et kvinneparti? 
- Jeg er kanskje ikke enig i denne 

formuleringa. Det blir for klasse
løst. Jeg ønsker at RV skal bli et ar
beiderparti. Begrepet «kvinneparti» 
usynliggjør at kvinner tilhører for
skjellige klasser og interesser. Alle 
kvinner har ikke interese av en sam
funnsomveltning hvor arbeiderklas
sen tar makta. 

- Tilslutt, en viktig diskusjon 
framover ser ut til å bli RVs syn på 
3. verden. Er 3. verden fortsatt ho
vedkrafta mot imperialismen? 

- Jeg mener problemstillinga er 
feil. Verden er litt mer komplisert 
enn som så. Jeg tror det er viktigere 
å se hvordan politiske krefter påvir
ker hverandre. Ta Vietnam-krigen 
som eksempel; den førte til en 
enorm radikalisering av arbeider
klassen og studenter i den vestlige 
verden. 

Arbeiderklassens kamp uansett 
hvor den skjer i verden, påvirker og 
styrker hverandre. I vurderinga av 
3. verden i dag, er det viktig å se at 
det er den sivile kampen som er 
den dominerende. Dvs. at den fol
kelige motstandskampen, fagfore
ninger og kvinnebevegelsen, har 
større betydning i dag, i motsetning 
til den væpna kampen i 70-åra. 

Hvordan denne klassekampen 
svekker imperialismne og styrker 
vår egen klassekamp, er derimot 
vanskeligere å se i dag enn for 20 
år sia. 

-

11 
www.pdf-arkivet.no (2020)



EU 

************ 

EU-spørsmålet er først og fremst et spørsmål om hva slags samfunn vi 
ønsker oss. Ved f olkeavstemminga er det kvinnene, som utgjør over 50% 

av de stemmeberettigete, som vil avgjøre utfallet. 

Oprør trykker her utdrag av en 
innledning om kvinner og 
EU, holdt av Eli Berg på et 

åpent møte arrangert av Tromsø RV 
11. april i år: 

I denne innledninga skal jeg prøve 
å belyse noen sider ved EU-kampen 
som jeg mener er viktig når det gjel
der å sette den i et kvinneperspektiv. 

Et kvinneperspektiv på EU-kam
pen kan være ulike ting utifra hvil
ket ståsted du har. Det kan være ut 
fra et likestillingsperspektiv eller ut 
fra et kvinnefrigjøringsperspektiv. I 
denne innledninga skal jeg komme 
inn på begge, men først skal jeg si 
litt om hva jeg legger i de to begre
pa: likestilling og kvinnefrigjøring. 

12 

Likestilling eller kvin-
nefrigiøring 

Likestilling dreier seg først og 
fremst om at kvinner skal ha samme 
rettigheter som menn, f eks stem
merett og rett til å ha alle slags posi
sjoner i arbeids- og samfunnsliv. 
Dette er ikke uviktig, men vi har er
fart at likestilling etter denne defini
sjonen ikke gjør oss kvinner virkelig 
likestilte. I Norge har vi Likestil
lingsloven og EU har også 5 ulike li
kestillingsdirektiver. Disse omhand
ler: likelønn, likebehandling, sosial 
trygghet, arbeidsmarkedets over
enskomster om sosial sikring og sel
vstendige næringsdrivende (kvin
ner). 

Hva mener vi så med kvinnefri-

Av Eli Berg 

gjøring? Det kan bli en lang liste. 
Det kan sikkert være ulike meninger 
om hva som bør stå der, men her er 
noen sentrale punkter, som jeg me
ner er viktige for at kvinner skal 
kunne føle seg noenlunde fri og 
sjølstendig: 
- økonomisk sjølstendighet 
- rett til utdanning og arbeid 
- en lønn det er mulig å leve av 
- en arbeidsdag som gir rom for bå-

de arbeid og fritid 
- offentlige velferdsordninger 
- frihet fra kvinnediskriminering 

gjennom reklame, porno osv 
- respekt for kvinners verdighet 

Når vi sier nei til EU, og mener at 
det store flertallet av norske kvinner 
har gode grunner til å gjøre det sam-

OPPRØR 

me, er det først og fremst fordi vi ser 
hvordan EU-tilpasningen og et EU
medlemskap vil gjøre det enda van
skeligere å nå fram i den videre 
kvinnekampen. Da er det den øko
nomiske politikken som blir ført, 
som er av avgjørende betydning. 

EUs styringsorganer 
Men det er likevel interessant å sjå 
på hvordan EU styres og hva slags 
innflytelse kvinner har i EU-syste
met. Derfor skal jeg ta en gjennom
gang av de ulike styringsorganene i 
EU, før jeg kommer tilbake til den 
økonomiske politikken. 

Det europeiske råd består av EUs 
12 stats- og regjeringssjefer, pluss 
Kommisjonens president. De møtes 

minst 2 ganger i året for å drøfte ve
sentlige spørsmål innafor EU-sam
arbeidet. 

Etter at John Major tok over etter 
Maggie Thatcher har dette vært et 
reint "mannsorgan". 

Ministerrådet er EUs lovgivende 
organ. I motsetning til parlamenter 
flest er EUs lovgivende forsamling 
verken folkevalgt eller særlig bredt 
sammensatt. Rådet består av bare 12 
medlemmer, enten statssjefene eller 
fagstatsrådene fra de ulike med
lemslandene, avhengig av hva slags 
lover som er oppe til behandling. 
Antall kvinner i rådet er avhengig 
av hvor mange kvinnelige statsråder 
det er for tida i de forskjellige lande
ne. Og det er vel ingen hemmelighet 
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at Norge er i ei særstilling når det 
gjelder kvinnelige statsråder -

EU-kommisjonen er motoren i in
tegrasjonsprosessen, ei slags regje
ring. Kommisjonen skal: 
- fremme forslag til lover og forord

ninger i hht retningslinjer trukket 
opp av Det europeiske råd. 

- passe på at vedtak fattet av Minis
terrådet følges opp. 

- sørge for at EUs traktater blir fulgt 
opp. 

- forvalte EUs budsjett og felles 
fond. 
Den består av 17 kommisjonærer, 

utnevnt av medlemslandenes regje
ringer for 5 år av ganger. Pr. i dag er 
det ei kvinne som er kommisjonær, 
dvs 6%. 

Kommisjonen har en stab på 20 
000 ansatte. Der utgjør kvinnene: 
- 70% av de lavest lønte 
- 50% på mellomnivå 
- 9% av dem i administrative stil-

linger 
- under 5% av kontorledere, direktø

rer og generaldirektører 
Av de 20 000 jobber noen og tjue 

med kvinnespørsmål, knyttet til 
"Kontoret for like muligheter". 

EU-domstolen er ansvarlig for den 
endelige tolkningen av EUs trakta
ter og bestemmer om de beslutning
er som er fattet på grunnlag av trak
tatene, og lovgivningen som er avle
det av disse, er juridisk holdbare. 
Det betyr at EU-domstolen har 
enorm makt, og den består av bare 
menn! 

EU-parlamentet er det eneste fol
kevalgte organet, og det har kun råd
givende funksjon. Etter valget i 
1994 vil det ha 567 representanter. 
Her er kvinnerepresentasjonen på 
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hele 18%. 
Kvinnerepresentasjon er ikke av

gjørende. Det erfarer vi i rikt monn 
med den politikken som for tida fø
res av den norske "kvinne"-regje
ringa. Men i EU-debatten er det li
kevel et viktig poeng, og noe kvin
ner er opptatt av; at det er stor mang
el både på demokrati og kvinnere
presentasjon i EU. 

Kvinner og arbeid 
Så tilbake til den økonomiske poli
tikken, der de såkalte 4 friheter skal 
råde, og der hovedmålet er å gjøre 
EU til ei økonomisk supermakt. 
Hvilke muligheter gir det kvinner på 
arbeidsmarkedet? Over 75% av EUs 
kvinner regnes som økonomisk av
hengige, og omlag halvparten arbei
der såkalt "atypisk". "Atypisk" ar
beid er definert som alt arbeid som 
ikke er faste lønnede heldagsjobber, 
som deltidsarbeid, midlertidig ar
beid, sesongarbeid osv. 75% av nye 
jobber som er skapt innafor EU de 
siste åra er "atypisk" arbeid. 

Kvinner har rollen som markedsø
konomiens støtdempere. De er med 
på å dempe de vanskelig kontroller
bare svingningene i tilbud og etter
spørsel. De har en tredobbelt rolle: 
1. Som reservearbeidskraft bidrar 

de til å opprettholde stabiliteten i 
markedet. 

2. Som billig arbeidskraft holder de 
prisen på varer og tjenester lavere 
enn de hadde vært om de var be
talt tilsvarende menns lønninger. 

3. Som "atypiske" kan kvinner fort
sette å yte ulønna omsorg i famili
en, og det blir mindre behov for 
offentlige ordninger. 

EU 
Til tross for likelønnsbestemmelser 
tjener kvinner i EU mellom 60 og 
85%, sammenlignet med menn i til
svarende arbeid. 

Velferdsstaten 
I fortsettelsen vil jeg konsentrere 
meg om hva et EU-medlemskap vil 
bety for velferdstaten, og hva det vil 
si for kvinner i Norge. 

Velferdsstaten, slik vi kjenner den, 
ble kjempa fram mot de frie mar
kedskreftene. 

Når en ser på utviklinga i Europa i 
dag er det to hovedmodeller som 
står opp mot hverandre i dag: den 
modellen vi kjenner fra Skandinavia 
og Storbritannia der ytelsene er 
skattefinansierte og gis til alle som 
har behov for dem som en rettighet, 
og den såkalte "bismarckske" mo
dellen, der ytelsene og finansiering
en er knyttet til arbeidsforholdet til 
den enkelte, supplert med privat og 
uformell utførelse av de sosiale opp
gavene. (Jfr. Peter Abrahamson, Ro
skilde Universitet.) 

Det er liten grunn til å tvile på at 
den siste modellen er på offensiven, 
og at den skandinaviske modellen er 
- og har lenge vært - under sterkt 
press. 

Velferdsstaten er spesielt viktig 
for kvinner, av flere grunner: 
- Den betyr mange arbeidsplasser. 

60% av alle offentlig ansatte i Nor
ge er kvinner, innafor kommuner 
og fylker 70%. 

- Den har gitt omsorgstilbud som 
har gjort det mulig for kvinner å gå 
ut i lønna arbeid. 
Kvinner har absolutt mest å tape 

på en svekka velferdsstat: 

OPPRØR 

- vi mister lønnsinntekt 
- vi mister offentlige omsorgstilbud 
- vi taper velferdsordninger 

Hvorfor vil vår velferdsmodell 
måtte gå tapt innafor EU? 

Hva er EUs primære siktemål? Jo, 
det er å skape en økonomiske stor
makt som skal vinne markeder i 
konkurranse med USA og Japan. 
Varer og tjenester skal produseres 
der det er billigst, skatter og avgifter 
skal holdes nede og harmoniseres. 
Det betyr at de offentlige budsjette
ne skal slankes. 

Skatte- og avgiftsharmoniseringa 
vil bety mindre inntekter til staten. 
Atle Seierstad har beregnet inntekts
tapet for Nei til EU, og kommet til 
16 milliarder. Dersom dette skal tas 
av de offentlige forbruket, kan det 
bety en umiddelbar nedgang på 
10%. Dersom nedskjæringene tas i 
form av redusert innkjøp av varer og 
tjenester, vil det gi en sysselsettings
nedgang på 30 000. 
Det er EU-kommisjonens mening at 
det er opp til de enkelte medlems
landene å organisere sine egne vel
ferdsordninger. Dette blir brukt av 
ja-sida for det det er verdt, nemlig at 
vi står fritt til sjøl å bestemme hva 
slags ordninger vi vil ha og på hvil
ket nivå. Men hva hjelper det der
som det økonomiske fundamentet 
rives bort? 

Offensiv økonomisk po• 
litikk 

Litt om hva som har skjedd og er i 
ferd med å skje her i landet. 

Den nye offensiven startet med 
Kleppe-utvalgene, der Kleppe 1 
gikk inn for lønnsmoderasjon for å 

styrke konkurranseevnen. Kleppe 2 
går videre og foreslår konkrete kutt i 
overføringer. Aktuelle områder som 
er foreslått tatt fra er sykelønn, bar
netrygd, forbrukersubsidier, bønda 
og eneforsørgere. 

Nye prinsipper som lanseres: 
- økt bruk av behovsprøving 
- bort med 100% kompensasjon ved 

ytelse 
- bruk av husholdningsinntekt som. 

norm 
Nå i lønnsoppgjøret står NHO 

beinhardt på kravet om å utvide nor
malarbeidsdagen og redusere lønna 
- ei utvikling som vil gjøre Norge 
litt mer kvinnefiendtlig og litt mer 
EU-tilpassa! 

6-timersdag eller EU· 
medlemskap 

Til slutt et lite regnestykke: Innfø
ring av 6-timers arbeidsdag for alle 
er mulig. Dersom vi tenker oss at 
dette ble gjennomført over natta, og 
at omtrent halvparten av arbeids
tidsforkortelsen ble dekket opp av 
nye stillinger, kunne det sysselsatt 
150 000 fler i heltidsarbeid. Dersom 
disse merkostnadene skulle dekkes 
over statsbudsjettet, ville det bety 
15-17 milliarder kroner. 

Til sammenligning kan det nevnes 
at Atle Seierstad ved Sosialøkono
misk institutt har rekna ut at staten 
sine samla kostnader ved medlem
skap i Europaunionen blir omtrent 
16 milliarder. 

Ser vi litt stort og litt forenkla på 
det kan vi si at 6-timersdagen og 
medlemsskap i EU er to tiltak for å 
gjøre Norge "annerledes" som kos
ter omtrent det samme for staten! 
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AKTUELT/DEBATT 

Hordaland RV om løpeseddelsaka 
uttalelse fra fylkesstyret: 
Hordaland RV ble på fylkesstyremøte 1. ju
ni forelagt brev av 25. mai fra Aksel Nær
stad til Sentrum RV og brev fra medlemmer 
i Åsane til Nærstad. Det overrasket oss da 
at både Aksel Nærstad og redaktøren i 
Opprør var vel informert i «løpeseddelsa
ken», mens fylkesstyret i Hordaland _lite 
kunnskap hadde i så måte. 

-Vi mener at løpeseddelen fra Sentrum 
RV har en uheldig form. 

- Vi mener det er kritikkverdig av leder at 
han ikke sikret at vi fikk tilbakesendt saken, 
og at han overlot den til Opprør. 
I en tid der organisasjonsbygging står på 
dagsorden, synes vi det er spesielt beklage
lig at det hele foregår over hodene på oss. 
Vi tror oss i stand til å feie for egen dør. 

(Foto:Klassekampen) 

Silja Støyva Arvola i Bergen Sen
trum RV er opptatt av internasjo
nale spørsmål. Hun stiller spørs
mål om hvorfor internasjonale 

spørsmål og spørsmål om den so

siale pro.filen kommer så lite fram 
i media. 

Fylkesstyret hadde forut for dette møtet, i 
hyrten og styrten innkalt partene i «løpe
seddelstriden», se omtale i siste Opprør, da 
vi fryktet for splittelse og skittentøyvask i 
RVs rekker i Bergen. Vår intensjon med å 
innkalle partene var å prøve å bringe klar
het i det faktiske hendelsesforløpet og ikke 
ta stilling til selve innholdet i løpeseddelen. 
Vi var noe opprørt over at demokratiske 
spilleregler og «kommandolinjer» ikke var 
fulgt, og at noe som kunne vært ordnet i 
minnelighet på lokalt nivå, med ett var bret
tet ut som et problem over det ganske land. 

Vi reagerer sterkt på oppslaget om Sen
trum RV i siste Opprør og mener det funge
rer som uthenging av disse RV-medlemme
ne. Sentrum RV har heller ikke fått uttale 
seg i saken. Det er ille at det brukes journa
listiske metoder som ikke undersøker beg
ge sider i en sak. Formuleringer som «Ryk
ter går om at der .... » hører heller ikke 
hjemme i en avis som denne. 

lnternasionalisme og EU-kampen 

Etter å ha lyttet til partene i saken, Terje 
Valen fra Åsane og Einar Braathen og Silja 
Arvola fra Sentrum, kom vi blant annet 
fram til følgende: 

- Vi reagerer på saksgangen, og på måten 
saken er blitt blåst opp på. 

- Vi reagerer sterkt på stempling av poli
tiske standpunkt og den udemokratiske må
ten en har prøvd å avblåse en politisk dis
kusjon på, blant annet ved å kreve munn
bind på «annerledestenkende» og eventuell 
eksklusjon av disse. Se brev fra medlem
mer i Åsane. 

- Vi vil at redaktøren i Opprør beklager 
oppslaget, og lar Sentrum RV, dersom de 
fremdeles ønsker det, å gi sitt besyv i sa
ken. 

For øvrig er det nå bebudet et fellesmøte 
(fylkesstyret og kontaktpersoner fra de uli
ke RV-gruppene) lørdag 11. juni, der inn
holdet i den nå så famøse løpeseddel blir 
tatt stilling til og belyst fra de ulike sider. 
Diskusjonen om det nasjonale spørsmålet 
kan bli spennende nok den! 

Ha en god sommer! 

P_å vegne av Hordaland RV, 
Asne Myking nestleder. 

- Dette er ei stor utfordring for EU-motstan
derne, sier hun. Paradoksalt nok blir RVs paro
le "Nei til salg av Norge" vurdert som et bidrag 
til å legge EU-motstanden for mye i nasjona
listisk retning. Etter mitt syn burde RVs opp
gave være å sette klassespørsmål og interna
sjonalisme i fokus. 

- Når det gjelder reaksjonene på løpesedde
len håper jeg at Opprør-redaktøren merker seg 
at den negative reaksjonen er marginal og 
kommer fra noen få, absolutt ikke representati
ve enkeltpersoner. Det er lite redelig og jour
nalistisk uholdbart å basere seg på rykter, til 
dels så løse rykter at ingen i Bergen, uansett 
plassering i denne saken eller i Nei til EU har 
hørt om dem. Seriøsiteten i oppslaget hadde 
tjent på at redaktøren hadde sjekket opplys
ningene. 

- Kritikken av formuleringa «det er bedre å 

Redaktørens kommentar: 
Ikke alle RVs medlemmer er 
enig i RVs syn på det nasjonale 
spørsmålet. Bakgrunnen for å ta 
opp Bergen Sentrum RV sin lø
peseddel og motbrevet fra noen 
medlemmer av RV i Åsane, var 
et ønske om ikke å underslå den
ne uenigheten. 

.lugoslavia 

En vedvarende 
skandale 
Peder M. Lysestøl har i RV-miljøet blitt regnet 
som en oppegående person når det gjelder Bal
kan. Etter å ha lest hans kronikk i Opprør nr. 3, 
gir jeg meg ende over og spør meg selv hva RV 
holder på med. SV er jo NATO-sosialister, 
mens Peder M. er FN-sosialist: Det er FN som 
skal rydde opp på Balkan med en fredskonfe
ranse. Det er til å bli sengeliggende av. 

De to gangene RV har kommet med offisiel
le uttalelser om Balkan-krigen har jeg sendt 
inn protestskriv til RV uten at dette har foran
dret det minste på noen analyse. Ikke har det 
kommet på trykk i Opprør heller, derfor bare 
noen punkter: I en leder 8. oktober 91 skriver 
KK: «Skal den krigen som nå raser stoppes, 
forutsetter det et sterkt press mot angriperen, 
som er Serbia. Men det forutsetter også' støtte 
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Det er jo også et poeng at et RV-lag deler ut 
en løpeseddel som mange oppfatter som et 
angrep på RVs vedtatte politikk. 

Oppslaget i forrige Opprør har ført til høy 
temperatur og mye diskusjon blant de enga
sjerte. Styret i Hordaland RV bar krevd at re
daktøren beklager oppslaget, og mener at 
Bergen Sentrum RV har blitt uthengt i forrige 
nummer og at saka for øvrig er oppblåst. 

Det er selvfølgelig ikke galt å basere en ar
tikkel på to skriftlige dokumenter, ett fra hver 

til de nye selvstendige statene som oppstår i 
ruinene av Jugoslavia. Det beste fredsarbeidet 
som kan gjøres slik situasjonen har blitt er å 
anerkjenne Kroatia og Slovenia. Det vil kunne 
tvinge Serbia og generalene i Beograd til å sto
pe den brutale krigen.» 

Denne uttalelsen er helt identisk med hva 
generalene i Bundeswehr og CSU/CDU-poli
tikerne uttalte: Det er en blåkopi av den tyske 
imperialismens linje! 

Det andre skrulleriet i RVs virkelighetsopp
fatning (28/5-93) er at «musUmene som vi al
ler er så bekymra for som ikke får våpen for å 
forsvare seg med. Derfor må våpenemgargoen 
oppheves.» Astor Larsen har også hele tida 
holdt på med dette temaet som har vært en 
planke i NATO-imperialismens propaganda: 
Det er en våpenembargo mot muslimene. Det
te er ikke bare en ulidelig barnslig måte å ana
lysere på, men også formalistisk. 

De bosniske muslimene har en godt utstyrt 
hær på 200 000 mann, væpnet og økonomisk 
støttet av Iran, Tyrkia, Saudi Arabia og Pakis
tan. PoHtisk av USA. I det nåværende øyeblik
ket er de på offensiven mot serberne og har 
framgang på slagmarken. 

Den andre erklæringen fra RV (har blitt bor
te for meg) hevdet at det var på grunn av indre-

av partene. Men når jeg skreiv at <<ryktene 
går om håndgemeng», så burde jeg ha forsøkt 
å bringe på det reine om dette faktisk var til
fellet. Feil var det også å skrive at medlem
mer av RV i Åsane utga en løpeseddel. De 
har skrevet et intemt brev. 

Men alle debattdeltakerne, inklusive for
fatterne av løpeseddelen, er nå enige om at 
løpeseddelen fra Sentrum RV bar en uheldig 
form .. Bergen Sentrum RV burde også ha for
S!ått hvordan form og innhold i Iøpe~eddelen 

politiske årsaker at USA og andre stormakter 
romsterte på Balkan! Ny rekord i flukten fra 
virkeligheten. 

Begrepet den nye verdensorden var startsig
nalet til en imperialistisk omfordeling av hele 
verden basert på de nye styrkeforholdene. Bal
kankrigene er en test og prøvekrig, et laborato
rium for hvordan makten skal fordeles og nye 
allianser smies. I så henseende er det naturlig å 
sammenligne Balkankrigen med krigen i Spa
nia 1936-39 som høyst, høyst misvisende blir 
kalt en borgerkrig. Alle sentrale makter var in
volvert i den krigen såvel som i den pågående 
på Balkan. 

Peder ML ser ganske riktig «kampen om 
eks-Jugoslavia som en del av kampen om Øst
Europa». Men hvem er det som slåss om Øst
Europa? Altså USA, Tyskland, Russland, 
Frankrike etc. Alle landene i FNs sikkerhets
råd som er verdens største våpeneksportør og 
imperialister. 

«FN må avholde en europeisk konferanse 
om situasjonen på Balkan.» Hva er så forskjel
len på dette og SVs politikk om at NATO skal 
ordne opp siden FNs sikkerhetsråd nå er lik 
NATO? 

Klassekamp som politisk metode, den inter
nasjonale arbeiderklassen som en selvstendig 

OPPRØR 

tape EU-kampen på et riktig politisk grunnlag, 
ennå vinne den på et feilaktig .... », er i og for 
seg riktig. Denne type spissformulering hadde 
en verdi for fem år siden, ved begynnelsen av 
den nye EU-striden, men vi burde ikke ha ut
trykt oss slik i dag. Nå står vi midt i kampen, 
og alle ikke-rasistiske nei-krefter må dra sam
men. 

- Vi i Sentrum RV bruker ikke størstedelen 
av vårt politiske engasjement på EU-saken for 
å tape. Folkeavstemninga skal vinnes! Så får vi 
delta aktivt i de politiske diskusjonene, og 
fremme det sosialistiske alternativet som vårt 
bidrag i debatten. Og så får vi håpe at aktivite
ten og alle diskusjonene fører ti l en fortsatt ra
dikalisering av folk på Nei-sida, også etter at 
denne kampen er vunnet i november, avslutter 
Silja. 

ville bli mottatt. 
Jeg er også enig i at debatt om debatten ik

ke er ønskeUg. I Klassekampen 9. juni har to 
fra Sentrum RV skrevet en interessant kro
nokk. Diskusjonen om den politiske hold
ninga RV skal ta til det nasjonale spørsmålet, 
ønsker selvsagt OPPRØR å bidra til. Særlig 
hvis den kan hjelpe oss til seier i folkeav
stemninga. 

Ove Bengt Berg 

uavhengig maktfaktor, finnes i RVs tenking, 
som er så godt som siamesisk tvilling til SVs. 

En marxistisk politikk - om det er noen som 
er interessert - må først og fremst ta sikte på å 
fordrive kolonialistene og imperialistene ut av 
Balkan og arbeide for å forene den balkanske 
arbeiderklassen. 
Parolene må bli disse: 
NATO-imperialistene ut av Balkan. 
Norske soldater ut av Balkan. 
FN ut av Balkan. 
Arbeidere og bønder på Balkan: Foren dere. 

Hvis det er slik at NATO-imperialistene går 
til angrep på en av «statene» på Balkan som al
le er styrt av fascistiske klikker, er vi for at 
NATO-imperialistene får et militært nederlag 
der. Dette betyr ingen politisk støtte til regime
ne i Slovenia, Serbia, Kroatia og Bosnia som 
alle uten unntak er råtne og jævlige. Det er ik
ke FN; kjære kamerater i RV, som skal inn på 
Balkan for å holde en imperialistisk «euro
peisk konferanse om situasjonen på Balkan», 
men FN- og NATO-imperialistene skal ut! 
Folk som er opphisset over bestialiteten på 
Balkan kan begynne med å få hjem våre «eg
ne» norske NATO-soldater. 

Jan Hårstad 
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Hva skal være RVs 
kvinnepolitikk? 
Av RVs kvinneutvalg 
RVs kvinneutvalg har hatt arbeidsmøte der vi 
har diskutert hvordan kvinnepolitikk(?n skal 
ivaretas i prinsipp-programmet. Vi mener at 
kvinnespørsmålene må ivaretas både ved et 
eget kvinnekapittel og under de andre kapitle
ne. Så langt har vi laget et utgangspunkt for 
diskusjon på to områder; sosialistisk feminis
me og enhet mellom kvinner og menn i arbei
derklassen. 

Sosialistisk feminisme 
RV har som utgangspunkt den sosialistiske fe
minismen. Det vil si den retningen innen ny
feminismen som knytter seg til arbeiderklas
sen skamp for et sosialistisk samfunnn. Dette 
innebærer også forståelsen av at kvinner er ut
satt for en særegen undertrykking som ikke 
direkte henger sammen med klasseundertryk
kingen. For å bekjempe kvinneundertrykking
en må det en egen strategi til, og kvinneunder
trykkingen vil ikke forsvinne automatisk med 
kapitalismen. 

Borgerskapet spesielt og merin generelt har 
fordeler av at kvinner utbyttes og undertryk
kes, men dette gir seg forskjellige uttrykk. 
Borgerskapet har fordeler ved at kvinner ved 
sitt gratis omsorgsarbeide for samfunnet blant 
annet reproduserer arbeidskrafta gratis. Menn 
har fordeler psykisk, sosialt og økonomisk. 
Dette betyr ikk at det er et aktivt samarbeid 
mellom borgerskapet og mannssamfunnet, 
men dette er viktig for å forstå hvordan kvin
m::undertrykkingen opprettholdes. 
Dette betyr at kampen mot borgerskapet og 
kampen mot mannssamfunnet må foregå pa
rallelt. RV skal være en viktig drivkraft i den
ne kampen. 

Enhet mellom kvinner og 
menn i arbeiderklassen 

«Kvinnene hører til den mest utbytta og un
dertrykte delen av arbeiderklassen fordi de er 
undertrykt både som klasse og kjønn. Kvinne
ne i arbeiderklassen kombinerer og blir tryk
ket mellom stillinga som arbeider og hoved
ansvaret for det private, ubetalte arbeidet i fa
milien. Denne stillingen tvinger fram radikale 
krav som kampen for 6-timersdagen, økning 
av kvinnelønna og bedre offentlige tjenester; 
og har lagt grunnlaget for at kvinnene i arbei
derklassen har vokst fram,. se;:>~ ei ny ledende 
kraft. Økt kvinnebevissthet spiller en viktig 
rolle for å samle denne delen av klassen til 
kamp. Framveksten av kvinnene som sjølsten-
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dig ledende kraft har styrke! arberklassen. 
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DEBATT 
Samtidig tvinger det fram endringer i arbei
derklassens bevissthet om politisk og faglig 
strategi og taktikk, krav, organmisasjonsform 
og arbeidsformer. Denne prosessen går ikke 
smertefritt, men den er helt nødvendig hvis ar
beiderklassen skal kunne gå i spissen for vir
kelig frigjøring. » hentet fra AKPs prinsipp
program 1990. 
«Det er nøvendig å utvikle de ulike delene av 
arbeiderklassen. Sørlig er det viktig å utvikle 
samarbeidet mellom den tradisjonelt manns
dominerte industriarbeiderklassen og den 
kvinnedominerte arbeiderklassen i servicenø
æringene og innafor offentlig sektor.» Fra for
slag til prinsipp-program RV. 
Enhet i arbeiderklassen må bygge på mang
foldet og en aksept for at den samme kampen 
kan gi seg forskjellige uttrykk. Kvinnen i fag
bevegelsen er ikke lenger villig til å bygge en
het på menns premisser, men vil ha faglige 
spørsmål på kvinners premisser i sentrum for 
arbeiderklassens kamp. 

Eksterne og inter• 
ne hemmeligheter 
Av Einar Holum. 
utvist styremedlem i Kristiansand e-verk 
Ved valget til kommunestyret fikk RV i Kris
tiansand anledning til å få et medlem av styret 
for det lokale elektrisistetsverk. Jeg fikk den 
store ære å bli innvalgt - ikke fordi vi var 
sterke nok, men fordi de andre _partiene vi 
samarbeidet med ikke ønsket et styreverv med 
mange tunge økonomiske disposisjoner. 
Jeg valgte å si ja til å bli medlem fordi jeg har 
en enkel filosofi om at der hvor penger der er 
også makta. Det viste seg å stemme. 
For å gjøre en lang historie kort resulterte det 
hele med at jeg ble utelukket fra styret med en 
rekke manipulasjoner fra trusler om fengsel, 
om å bli gjort økonomisk ansvarlig til en re
duksjon av styreantallet fra 7 til 3. Dette siste 
for å bli kvitt meg fordi jeg åpent hadde gått til 
pressen med hemmelige opplysninger om hva 
jeg så på som et overgrep på den folkevalgte 
styringa av elektrisitetsverket (høsten 93). Sa
ken vakte stor nasjonal oppsikt. 
Det som er viktig i den forbindelse er på reak
sjonen jeg fikk utenfor det politiske miljø. Det 
vil si hos vanlige folk og i pressen her i Kris
tiansand. 
Hos vanlige folk ble det mottatt med skade
fryd at noen torde avsløre noe og at de nå for 
en gangs skyld fikk greie på hva som foregikk 
bak lukkede dører. Pressens holdning med den 
tradisjonelt meget forsiktige Fædrelandsven
nen var meget saklig og de støttet offentlig
gjøring og mot at avgjørelser i offentlig valgte 
organer tas bak lukkede dører. 
Vi sier ofte at vi er med i parlamentariske or
ganer for å avsløre. 

Jeg tror vi i program diskusjonen må erklære 
oss ikke bare som avslørere, men som prinsi
pielt for offentlighet i alle saker og støtte til al
le som avslører avgjørelse tatt bak lukkede dø
rer. 
Med vår felles historie fra et parti som hadde 
hemmeligholdelse som prinsipp er det desto 
viktigere å ikke la seg fange i et spill hvor hen
siktsmessigheten av hvilket resultat som vi 
kan oppnå avgjøre om vi er for offentlighet el
ler ikke. To interne saker viser hva jeg mener. 
Trond Andresen fikk på pukkelen fordi han 
gikk til pressen med frynsegodet til Aksel. 
Han skulle ha hatt alle RVere sin støtte. Aksel 
kom meget dårlig ut av den saken selvsagt. 
Blant annet fikk han seg til å si at lurte på om 
ban ville bruke tida si på RV dersom dette 
skulle være stilen. Etter min oppfatning en 
helt logisk argumentasjon som vi _hører hver 
gang noen blir tatt med buksa nede. Avgjørel
sen var tatt i et lite forum og ikke lagt fram 
som en avgjørelse som landsstyret var stolt av. 
De kunne etter min oppfatning sagt i full of
fentlighet "se hvor flott - vi unner Aksel dette 
godet etter et langt og strevsom liv i RVs tje
neste". Det ville jeg ha støttet med hele mitt 
hjerte. Slik saken nå utviklet seg ble den bare 
en flau affære SOIJ1 offentliggjøring som oftest 
blir for de som tar avgjørelser bak lukkede 
rom. 
Rest-AKPs hemmelige fraksjoner før lands
styremøtene i RV har samme funksjon. Det er 
ødeleggende for det vi ellers sier vi står for. 
Redelige diskusjoner mellom venner/kamera
ter - eller er vi kanskje taktiske fiender vi an
dre? 
I en samfunnsmessig utvikling hvor flere og 
flere avgjørelser skyves ut av samfunnssfæren 
og over i det såkalte markedet tror jeg dette 
prinsippet er desto viktigere. 
Skal folk vinne større kontroll over sin egen 
hverdag og politikken, er innsikt nødvendig. 
Ikke bare som avsløring, men som et helt nød
vendig middel i kampen om makta. Makta tri
ves utmerket i de skulte rom. Etter min opp
fatning kan en ikke tenke seg et sosialistisk 
samfunn uten at alle har full rett til innsikt i al
le avgjørelser. Det er altså et nødvendighet for 
å få til annerledes samfunnet. 
I vårt samfunn med så høy utdanning og sam
funnsinnsikt tror jeg heller ikke det vil være 
mulig å styre et sosialistisk samfunn uten en 
slik rett - og godt er det. 

••• tar pulsen på RV. Fortell oss om hva som skier hos 
deg, så fort eller vi deg hva som skier hos de andre ••• 
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Formøter og 
f raksioner · 
Av Aksel Nærstad 
Per Overrein har et innlegg i Opprør nr 3/94 
om «formøter» og fraksjoner i RV. Jeg vil kort 
kommentere det. 
RV er et spesielt parti i norsk sammenheng 
fordi vi har medlemmer som er med i også an
dre partier og grupper, først og fremst AKP og 
AMG, men også folk som er medlem av NKP 
og vi har i alle fall også hatt medlemmer av 
IS. Internasjonalt er det flere partier og valg
fronter av denne typen. Det venstresosialde
mokratiske/revolusjonære arbeiderpartiet PT i 
Brasil består for eksempel av 17 organiserte 
partier eller grupper. 
Vedtektene til RV setter ikke noen forbud mot 
at grupper eller partier i RV har egne møter. 
Per Overrein er blant dem som har organisert 
nettverk og grupper med egne møter i RV. Det 
har vært og er helt legalt. AKP-medlemmer i 
RV har på samme måte hatt noen egne møter. I 
løpet av alle de åra jeg har sittet i RVs lands
styre har AKP-medlemmene der hatt møte to 
ganger, begge i denne landsmøteperioden. Vi 
har diskutert hva vi tenker om strategien for . 
RV og for AKP, og ikke lagt opp hvordan AK
Perne i landsstyret bør stemme i enkeltsaker 
eller lignende. 
Jeg mener det er en styrke for RV i den situa
sjonen vi nå har i Norge at vi favner flere orga
niserte grupper. Om AKP hadde bestemt seg 
for å gå ut av RV, eller RV bestemt at en ikke 
kunne være medlem av både RV og andre 
grupper, ville det vært en tragedie, og RV ville 
stått ganske ribba tilbake. 

-Om AMG forsvant på samme måte, niener jeg 
det ville vært en svekkelse av RV selvom det 
ikke ville betydd på langt nær så mye. 

Jeg trur det vil være en styrke for RV å opp
rettholde mulighetene til å organisere grupper 
og ha egne møter. Jeg er for flere og ikke færre 
grupper inn i og organisert i RV - revolusjo
nære feminister, miljøforkjempere i RV ... 
Jeg mener partier og grupper i RV bør legge 
fram sine standpunkter og vurderinger i RV. 
Åpenhet i politikken mener jeg er viktig for å 
styrke RV. Jeg kan heller ikke se at verken 
AKP, AMG eller grupper av utmeldte AKPere 
kan være tjent med å skjule det de slåss for. 

Men jeg er i mot å vedta noen regler om mø
ter o.l. for grupper og partier i RV. Per Over
reins forslag betyr vidtgående endringer i RVs 
organisasjonsprinsipper. Det er et omfattende 
spørsmål som vi trenger tid på å diskutere. Vi 
må derfor ta oss tid til å diskutere dem, og ik
ke vedta noe overilt. Kanskje trenger vi noen 
kjøreregler for framtida utover det som står i 
vedtektene. 
Pers innspill bør absolutt diskuteres videre, 
men det reiser mange spørsmål som krever 
debatt. 
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EG BLIR så provosert av folk som vil 
at prøverørsforsøk skal være forbudt 
her i landet, sier venninna mi og bøy

er seg fram over bordet. 
- Det fins vel ikke noen som mener det, de 

kristne, kanskje, sier jeg lettere desorientert. 
Men det er ikke Guds barn hun vil fram til. 
- Hvis du tror det er altruister, Høyre-folk og 

andre reaksjonære jeg sikter til, tar du helt feil. 
Ha, nei, det er selveste Kvinnefronten som har 
vedtatt at de går inn for forbud mot prøverørs
befruktning, det er undertrykkende og påfører 
kvinner et press, mener de. 

Jeg ser at hun er opprørt, jeg ser det på måten 
hun tvinner på den lange, mørke fletta si, hun 
gjør det også når Per Ståle Lønning eller Lud
vig Nessa er på fjernsynet. Hun vil ha seg fra
bedt at noen skal mene at hun er undertrykt for
di hun ikke har lykkes med å få hjelp til å få 
barn, men likevel prøver å få baby ved å sette 
inn befrukta egg. 

- Jeg husker en av de Høyre-damene som sa 
på fjernsyn at barnløse kvinner kunne leve et 
fullverdig liv selv om de ikke hadde barn. Men 
i svarte, selvsagt kan vi det, det får da være 
måte på arroganse. Tilfeldigvis vet jeg at hun 
Høyre-kjerringa har barn selv, og da vet hun 
heller ikke hvordan det er å ønske seg barn. Og 
ikke få det. Kanskje kvinnefronterne også har 
to barn eller ikke har vært i den situasjonen at 
de har ønsket seg barn i det hele tatt. Hva vet 
jeg. Skjønner du? 

Vi bestiller ny runde med kaffe og går over til 
å diskutere klasseperspektivet i det å forby prø
verør. For det er jo vitterlig sånn at prøverør i 
Norge stort sett foregår via offentlig helseve
sen. Det vil si at enhver barnløs kvinne som 
ønsker barn kan få tilbud om tre forsøk. Hva vil 
skje dersom vi skal ha et forbud, slenger hun 
iltert ut i lufta og ser etter kelneren. 

• 
sanse 

- Det er lett å svare på. De som har råd kan 
bare reise til England eller Danmark og få satt 
inn egg - mot å skrive ut en feit sjekk. Og vi vet 
jo alle hvem som ikke har råd til det, jo, Rita og 
Bjørn Hansen i Groruddalen som til sammen 
tjener 300 000 i året. Jeg synes det er dobbelt 
kvinneundertrykkende hvis jeg utsettes for et 
forbud. Jeg er kvinne og tilhører arbeiderklas-

sen, derfor kan velutdanna damer fortelle meg 
at jeg ikke skal få en eggsjanse. Er det revolu
sjonært det da, når vi har teknologien til det? 

Furien har endelig fått kaffen sin og plumper 
sukkerbitene oppi og rører rundt. Jeg sier ikke 
så mye, jeg er den med barn. Kan heller ikke 
være annet enn enig i at kunstig befruktning er 
bra. 

/ 
/ 

- Det er faktisk helt annerledes å velge å ikke 
få barn, det er helt greit. Men å ikke kunne vel
ge å få barn, det er ikke et valg. Dessuten burde 
det brukes mer penger på sykdommer som gjør 
at kvinner ikke blir gravide - kjønnssykdom
men chlamydia for eksempel. Men det blir helt 
feil å stille de to tingene opp mot hverandre -
prøverør og penger til å forske på sykdom som 
gjør kvinner ufruktbare. Da hopper jeg av, jeg 
blir innihelvetes kvinnelig forbanna. 

Og er det ikke sånn, da, at vi damer har det 
litt i oss, urtrangen til å få barn, at vi er lagd for 
å få dem, at vi har behov for det - det å repro
dusere oss selv. 

Venninna mi har tida for seg, vet at kanskje er 
hun så heldig å bli gravid eller hun og mannen 
adopterer et barn. For et barn skal det bli, det 
har de bestemt. Øynene lyser og babydrømmen 
svever over de tomme koppene. 

- Det må være noe av det fineste i hele ver
den, det å ta vare på et lite barn, se det vokse, 
fortelle historier og dra på sommerferie. Fan
tastisk å bli gammel og kunne etterlate noe 
annet etter meg enn papirer og protester på den
ne jorda. 

Vi treffer ei dame på gata som vi kjenner 
godt og som vi vet nettopp har satt inn to egg -
hun venter på utfallet, ler og forteller at sånne 
som henne kalles for trusekikkere på sykehu
set. Eggesamtalen vår fortsetter, men venteda
men tar det litt mer med ro, kanskje er hun gra
vid i dette sekund. 

- Globalt sett er det ingen som helst slags 
grunn til at jeg skal sette en unge til verden, det 
er nok av barn som trenger foreldre. Men det er 
dette med å oppfylle livets lov, da, å oppleve at 
det er noen som følger etter deg, sier hun med 
et bredt flir. 

ASTRID HAMRE 
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