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Liste- og kommunestyrearbeid

Utvikler RV politisk
- Våre representanter har betydd mye for
den generelle politiske utviklinga i Norge
for mange enkeltsaker.
Vi har skapt politisk rom for opposisjon, vi
har brutt med det parlamentariske kameraderiet, kravet til «budsjettbalanse» og mye
mere.

Men det har også vært svært viktig at vi
har ·v ært der avgjørelsene tas. Vi har blitt
tvunget til å ta stilling til politikk og gro
fast i norsk virkelighet, i stedet for å sitte
utafor og bare ha meninger. Dette oppsummerte ksel Nærstad i en innledning på RVs
siste landsstyremøte.

110 lister: Fristen er 1. juni kl. 24.00

Likt med skjemaet fra 1991
Det er ingen lett oppgave å stille 110 lister.
Men umulig er den heller ikke ..
Omtrent 10 uker før fristen løper ut, er det
godt over 42 lister som er klare. Flere lag
lista tidligere klar enn vanlig.
Dette er et godt tegn. Seks uker før fristen
ved forrige kommunevalg, hadde vi 64 lister, og likevel greidde vi kravet på 110 lister.

Rygge
stiller
i år!
Ved forrige kommunevalg stilte ikke RV
liste i Rygge. Men det
skal de gJøre denne
gang. I kommunen er
forbannelsen ekstra
stor over at en av landets rikeste kommuner er gjort til en av
landets fattigste på
grunn av en gavepal<l<e til en eiendomsspekulant.

Side 3
Situasjonen er ikke uten lyspunkter: Flere - - - ----fylker hadde få lister forrige gang.
Dessuten vil mange ungdommer denne
gangen være villig til å stå på listene.
Ste111 p.4.rn opp1·øre1'!' .,
For at-det ikke skal være noen tvil: Fristen
for å stille liste er 1. juni, den 1/6, kl. 24.00, Med folket 111ot 1~~,{~tj}J
hjemme hos valgstyrets leder, som regel
ordføre ren.
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Vrir venstre kri tikk Alt 250 milliarder
før oljefondet
til kutt
Regjeringa tar utgangspunkt i venstrekritikk mot trygdeog sosialsystemet for å begrunne nedskjæringer. Dette påviste Siri Jensen i ei innleiing på RVs landsstyremøte.

Allerede før de nye store oljeinntektene ventes å komme inn, har den norske staten allerede 250 000 000 000 kroner på bok.
.
Det viser at det ikke er benov for de sosiale nedskjæringene. Vi trenger heller ikke offensiven for mer produksjon av olje og gass, den er miljøfinedtlig og tjener bare imperialistiske
hensyn.

Frigjøringsjubileet
Antifascistisk kamp!
Regjeringa legger opp til en upolitisk og generell frihetsfeiring av det verdensomfattende nederlaget
for de fascistiske og imperialistiske regimene i Tyskland, Italia og Japan, og den tyske kapitulasjonen i
Norge. ·
Rød Valgallianse markerer seieren over nazisvina.

Den pinlige historia:
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Krigen er en pinlig og avslørende historie for borgerskapet:
Deres politiske omfavnelse av fascismen i Tyskland, Italia og Spania i 30-åra, de tyskvennlige offiserenes manglende kampvilje, hindringa av militær motstand mot tyskerne på norsk jord i alle krigsåra og
den innbringende og krigsforlengende råstoffleveringa til Hitler.
Midtsidene
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FRA LEDELSEN

Gjørpolitikken kjent:;

Bygg RV, still lister!

Velgere
girstyrke
RV er for et breitt samarbeid med andre
krefter om alle tiltak som kan hindre en
forverring, og bidra til en forbedring. Det
er imidlertid bare RV som har en helhetlig
analyse av den kapitalistiske utbyttinga, og
som dermed kan gi den politiske kampen
en riktig retning.
I valgkampen er dreier det seg om å gjøre
kjent og få oppslutning om RVs krav og
forslag, og få flest mulig stemmer for vår
politikk. Etter valget kan vi med denne
styrken inngå samarbeid med andre om
konkret politikk og posisjoner.
Uten den styrken som stemmer for RV kan
gi ossi en slik forhandlingssituasjon, står vi
svakere.

Foto: Ove Bengt Berg

Der hvor vi er svake?
Strategisk betydning
Den revolusjonære bevegelsen
har i det store og hele greid seg
best der hvor RV har vært representert i kommunestyrene.
Derfor er det av stor strategisk
betydning hvordan det går i
kommunevalget.
«Med folk - mot MAKTA» er
varemerket for «KommuneRV» og har mange steder gitt
oppslutning langt ut over
«grunnfjellet». Det tydeligste
uttrykket for dette mottoet har
vært avsløringene av snusk,
maktmisbruk og dårligforvaltningsskikk. Men mer grunnleggende dreier det seg om å ta
enkeltpersoner, interesseorganisasjoner, velforeninger og
fagforeninger på alvor: Varsle

Marker den antifascistiske kam.pen!
Det tyske imperialistiske og nazistiske styret måtte kapitulere i Norge 8. mai 1945.
Men fortsatt står det strid om historia. Det
norske borgerskapet, med full kontroll
over historieskriverne, vil avpolitisere feiringa, og gjøre den til en upolitisk holm enkollsøndag.

I Tromsø, Trondheim og Bergen 22.
og 23. april:
20 års erfaringer i kommunestyrene - hva har
vi lært? Stille p å lister d er
vi ikke kommer inn?
Valgkampprofil, angrep

Marker den antifascistiske seieren!

I forrige nr sto det i reportasjen
om Enhedslisten i Danmark at
økologiske landsbruksprodukter ikke var til salgs. Det riktige
skal være at det er vanskelig å
få kjøpt slike landbruksprodukter på grunn av for liten
produksjon. Enhedslisten har
bidratt med å gjøre det lettere
for folk å få tilgang til økologiske produkter.

dem når en får greie på forslag
og planer som angår dem, opplyse om rettigheter, gi råd om
hvordan de kan jobbe for å få
gjennomslag, målbære synet
deres i kommunestyrene, påvise hvorfor makta ter seg som
den gjør. I mange kommunestyrer står RV og SV sammen i
et flertall avstemninger, men
ulikt syn på MAKTA gir seg
uttrykk i store forskjeller i arbeidsmåten.
Mange av RV's kommune-representanter har gjort en meget
god jobb og har opparbeida
stor tillit. En hake ved dette har
vært at mange lokale RV-velgere oppfatter at de stemmer
på p ersoner, når de t faktisk
d reier seg om at de st~mmer på

Mange steder er problemstillingen over mindre aktuell, fordi vi er svake og har liten sjanse til å komme inn. Tidligere
har representasjon i NRK vært
et viktig argument for å stille
lister i flest mulig kommuner.
Vi veit foreløpig ikke sikkert
hvordan dette blir i år. Men
uansett må vi skjerpe motivasjonen rundt andre argumenter for å stille liste. Vi må se listestilling i sammenheng med
andre målsettinger.
- Listestillingsarbeidet kan bli
starten på å starte eller bygge
ut lokallag på et sted.
·- Listestilling kan kobles til
mål om å starte eller utvikle
ungdomsarbeid, gjerne RUlag.
- I noen fylker, åpent uttalt i

Kommunevalgkonferanser

Krigen er en pinlig og avslørende historie
for borgerskapet:
Deres politiske omfavnelse av fascismen i
Tyskland, Italia og Spania i 30-åra, d e tyskvennlige offiserenes manglende kam pvilje,
hindringa av militær motstand mot tyskerne på norsk jord i alle krigsåra og den innbringende og krigsforlengende råstoffleveringa til Hitler.

Retting

den delen av RV-politikken
som de er kjent med. Et annet
problem er at det kan oppleves
som et for stort ansvar å ta over
stafettpinnen, når noen av de
populære representantene frasier seg nominasjon. Men ingen begynner som utlærte. For
RV som parti er det av større
' betydning at noen nye folk kan
«gå ei mil», enn at de gamle
traverne går det dobbelte. Det
er den holdninga til folk og til
makta som er beskrevet over,
som må være det avgjørende
kravet til våre representanter
- ikke «flinkhet».

på velferdsstaten i kommunene.

For Østlandet/
Sørlandet 22. og 23.
april
I-foldes i Osterh au s gt 27
i Oslo (p artikontoret),
lørd ag kl 10.30 til 18.30

Turistboykott av Tyrkia!
RVs leder Jørn Magdahl oppfordrer norske myndigheter
og den menige mann og kvinne til å protestere mot Tyrkias
krigføring mot kurderne.
- Norsk våpeneksport må
opphøre straks. I tillegg bør
presset trappes opp til også å
gjelde
turistboykott
av

Tyrkia, sier Magdahl.
RV-lederen mener Tyrkias invasjon i Nord-Irak gjør det
nødvendig å intensivere presset mot NATO-landet Tyrkia
- Regjeringas våpeneksport
må stanses umiddelbart slik
som stortingsvedtaket av
1959
slår
fast.

Våpenboykotten må vare helt
til at angrepene på den kurdiske befolkninga opphører.
- I tillegg til våpenboykott
bør utenomparlamentariske
virkemidler vurderes for å
presse tyrkiske myndigheter.
Fordi turisme er en stor næring i Tyrkia vil en boykott

og søndag kl 10-14.

Foreløpig program:
Lørd ag:
1. b olk: Mange lister - aktiv
valgkamp.
Parlamentariske
erfaringer. Valgkampprofil.
Riktig å stille lister der vi
er svake?
2. bolk: Alternative semi-

ramme landet økonomisk
dersom den blir vellykka, sier
Jørn Magdahl. Han viser også
til at ERNK - Kurdistans nasjonale frigjøringsfront - tidligere har oppfordra nordmenn til å legge sydenferien
sin til andre steder enn
Tyrkia.
Jørn Magdahl mener at det er
viktig å bygge opp et press
mot Tyrias forfølgelse av kurdere i eget land og i Irak, både

Hordaland, kan det samla resulta tet i kommune- og fylkestingsvalget være en målestokk
på om det er mulig å stille mål
om stortingsmandat ved neste
valg.
- Viktig: RV har nå utvikla
mye politikk og har blitt mer
kjent gjennom stortingsarbeidet til Erling Folkvord og co.
Samtidig sammenfatter vi
kommunestyreerfaringer, som
også vil bidra til en rikspolitikk. Mulighetene er større der
hvor vi har vært svake før.
Demokratiargumentet som vi
før har brukt i forhold til NRK
bør nå også få en annen vri:
Den demokratiske retten til å
stemme RV uavhengig av hvor
du bor.

Ta ansvar
Antall lister avhenger dels av
om vi greier å utvikle politisk
motivasjon, dels av at mange
nok tar ansvar. Politisk blir regionskonferansene den 22. og
23. april viktige, men også i
hvilken grad en legger opp til
politisk diskusjon og utvikling
av politikk lokalt. I arbeidsutvalget og i landsstyret har vi
tatt personlig ansvar i forhold
til å stille lister - og vi har fordelt fylkesansvarlige. Men som
vanlig vil det være antallet ildsjeler som avgjør.
Jørn Magdahl. leder

narer: 1. Pengene flommer, men velferden kuttes
i
kommunene.
Dokumentasjon og dilemmaer. 2. Miljøvern på
kommunenivå.
Søndag: 1. Kurs i møkkagraving og avsløringer. 2.
RV P.å Stortinget- en
politikk å sp re?
3. Hvordan bruke valgkampen til kamp mot rasismen og nazismen?

RV/AU.

i Norge og i andre land.
- Den tyrkiske regjeringa
skaffet seg nylig en avtale om
tollunion med EU. Denne avtalen - og NATO-medlemskapet - har gjort Tyrkia «stuerein» i vesten. Både myndigheter og allmennheten i vestlige land bør derfor samle seg
om aksjoner som tvinger tyrkiske myndigheter til å respektere kurderens rettigheter, slutter Jørn Magdahl.
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!Forbannelse i Rygge

Rygge RV stiller igjen!
- Ann-Iren Leuba Svendsen,
ryktene går om at det blir ny RVliste i Rygge?
- Ja, det stemmer. Vi hadde
ikke liste ved forrige valg, men
regner med å få liste nå. Folk
her ute er ganske forbanna nå.
Rygge har blitt redusert fra å
være en av landets rikeste
kommuner til å bli en av landets fattigste. Dette fordi denne høyrestyrte kommunen

med en varaordfører fra
Fremskrittspartiet kjøpte opp
et konkursbo fra eiendomspekulanten Osvold, som kommunen syntes synd på. Osvold
hadde et næringsområde,
Årvoll, som kommunen kjøpte. Nå får kommunen bare
solgt tomter med tap.
Forbannelsen over dette er stor
i kommunen, og vi har fått
overraskende mye støtte på

vår kritikk av dette gjennom
avisene og ellers.
I tillegg er det jo elendig omsorgspolitikk her med trangt
eldrebudsjett som andre steder
i landet.
Den militære flyplassen gir
nok arbeidsplasser, sjøl om
den også blir redusert med 100
arbeidsplasser bare i år. Men
etter min mening kunne fly-

lArne Rolijordet om 1. mai i Oslo

Større rom for RV
- Rolijordet: Ifjor sa du at den store suksessen for fagforeningene
var å enes om å "få sine egne" inn
i bystyret. Nå har Oslo Samorg
foran 1. mai stilt en rein valgkampparole. Er ikke dette beviset
lfor at samarbeidet i samorg har
skjedd på høyresosialdemokratenes premisser, og at deres linje nå
har seira?
- Nei. Det som er vår vinkling,
samarbeid i hele fagbevegelsen, har stått fas t. Det er den
~ dTe
s\da;- ·og ' særlig
Arbeiderpartiet, som har vur-

dert sitt forhold til oss.
Arbeiderpartiet hevder på vulgært vis at RV er udemokratisk
og ikke hører til arbeiderbevegelsen. Samtidig har SV gått
lange skritt til høyre.
- Dette er også et dårlig valgkampopplegg. Med SVs tilbakegang
vil
ikke
Arbeiderpartiet kunne få flertall i bystyret uten å måtte stø tte seg til høyre. For fagorganiserte er det bedre å søke støtte
til venstre enn til h øyre.
Dette åpner for mer rom for

RV i forhold til SVs glideflukt
til høyre. Nå vil den beste garantien for arbeiderklassen i
Oslo være en sterk RV-gruppe
i bystyret.
- Oslo Sam.org er nå satt tilbake til nivået det var på i 1987.
Det var maktpåliggende å holde RV ute, og med det politikken vår med EU. EØS, kritikken av Ap for arbeid sløsheten.
Angrepa
på
RV
fra
Arbeiderpartiets side vil jeg
karakterisere som vulgære, avslu tter Rolijordet.

Lokallaget er raskare klar med
kommunsestyrelista enn før.
Ole Andre Enggrav ventas å
gå til hans 3. kommunestyreperiode. Lokallaget har som
mål ein representant til i
Kragerø.

de som vanligvis bestemmer.
- Vi brenner for liste i år. For
fire år sida klarte vi det ikke,
men i år skal vi igjen klare det.
For åtte år sida hadde vi Jon
Michelet på andre plass, det
året Jon kom inn i fylkestinget.
Vi har også noe å vise til, blant
annet fikk vi forhindra at det
ble bygd golfbane på et freda
område. I stedet foreslo vi å
bygge banen på Årvoll næ-

ringsområde, noe vi ikke fikk
gjennomslag for.
Dette forteller en entusiastisk
34-årig RVer som nå er arbeidsledig, etter å ha vært
hjemmearbeidende i 10 år med
et hyperaktivt barn.
Er det så mange kommuner
som vil være dårligere enn
Rygge?
OBB.

Sør-Trøndelag RV
velger styre og nominerer
RV i Sør-Trøndelag har nominert liste til kommunevalget i
Trondheim og fylkestinget og
valgt nytt fylkesstyre.

4. Hilde Larssen, høgskolelærer /biolog
5. Hugo Sandovahl, student / morsmålslærer
6. Berit Berg, forsker

De seks første på lista i
Trondheim er:

Astri Holm, som har representert RV i bystyret i 8 år, trakk
seg etter eget ønske.

1.
Jann Krangnes, pros
jektleder
2. Sylvia Pettersen, hjelpepleier
3. Kåre Myran, smelteverksarbeider

De seks første på RVs
fylkestingsliste er:
1. Peder Martin
Trondheim

Lysestøl,

2. Ingunn Grande, Meldal
3. Irene Tarnnes, Røros
4. Mads Løkeland, Orkdal
5. Heidi Klokkervold, Malvik
6. Dawood Athrushi, Trond heim

Det nye styret består av
følgende:
Magne Vågsland (leder), Kari
Hansen, Ole Roger Berg,
Kristin Bjørlykke, Lisen Ue,
Svein Olav Aarlott, Liv Ingjald
Gaare.

Nytt styre i Oslo

Kragerø: Lista klar
Kragerø RV har vald ny leiar,
Terje
Mindrebø.
I styret elles: Ole Andre
Enggrav (nestleiar og media),
Mona Rygh (kasserar), Lasse
Lyng (sekretær) og Ingrid
Forberg
(styremedlem).

plassen brukt litt av penga på
kommunen her, i stedet blir de
brukt til flybensin så snart det
er noe penger der til overs.
- Vi har et tøft ungdomsmiljø
her med mye stoffmisbruk, der
kan vi bidra med andre løsninger enn høyreflertallet.
Så vil vi ha folkeavstemning
om kommunesammenslåing.
Dette må folk sjøl kunne avgjøre, vi er mot å overlate dette til

Laget har gåande studiesirkel i
marxisme, og det vil halde
fram mot EU og EØS, mellom
anna i kommunestyresamanheng.
Helge Rykkja

Oslo RV har valgt nytt styre.
Ny lederer:
Olaf Svorstøl.
Kasserer:
Steinar Øksnes.

Styremedlemmer:
Sissel Hallem,
Cemile Algiinderhan,
Torbjørn Kristoffersen,
Kari Celius,
Kaia Glenne Lund.

i;J-) Di lit§ li t i;

Varamedlemmer:
Per Arne Salo, Magnhild
Folkvord, Egil Bøym, Jorun
Gulbrandsen, Juan Carlos
Orieta, Gjertrud Skarholt, Jan
R. Steinholt.

RVsnye
arbeidsutvalg

Nei til EUfortsetter

Jørn Magdahl (leder)

Nytt tap for EU-tilhengerne

Berit Jagmann (nestleder)
Charlotte Kristiansen (nestleder)
Finn Olav Rolijordet (sekretær)
I

Jo Ryste (ungdoms og org.ansv.)
Ledelsen i Nei til EU har gått
på et totalt nederlag overfor sine egne medlemmer. Med et
overveldende flertall har medlemmene over hele landet sagt
nei til ledelsens forslag om å
legge ned organisasjonen.
Det betyr at tilhengerne av
norsk EU-medlemskap har
lidd nok et nederlag. Men det
betyr også at borgerskapet innafor neifronten har lidd et ne-

derlag. De hadde sett fram til å
legge ned organisasjonen med
de brysomme medlemmene
som en ikke kunne være sikker
på å kontrollere. Partienes
søvndyssende aktivitet skulle
etter deres plan sørge for å lose
EU-kampen inn de de parlamentariske organer der de sjøl
har full kontroll. Sånn kunne
EU-kampen underordnes partienes valgkamp.

Borgerskapet bruker ofte store
ord om sitt demokratiske sinnelag. Men aktive medlemsorganisasjoner er noe de frykter.
Som en framtredende stortingsrepresentant fra et av neipartiene sa til meg i vinter: «En ,
kan jo ikke vite hvem som er
aktive i slike medlemsorganisasjoner ... »
Problemet nå er at neipartiene
på Stortinget har valgt en sær-

lig lav profil på EU- og EØSmotstanden. Og om de tapte
den formelle kampen om å legge ned Nei til EU, har den reelle aktiviteten i Nei til EU foreløpig ikke kommet i gang med
noen særlig kraft.
RV-medlemmer bør være
blant de første som kaster av
seg passiviteten i EØS-motstanden.
Ove Bengt Berg
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Nærstad: Still til valg!

N orge uten RV: Helt annerledes

Landsstyremedlem Aksel Nærstad innleda til debatt om kommunevalget.
Foto: OBB

Et Norge uten RV
hadde
sett
helt
annerledes ut, sa Aksel
Nærstad i si innleiing
om kommunevalget på

landsstyremøtet. - Våre
representanter
har
betydd mye for den
generelle
politiske
utviklinga i Norge, og

for mange enkeltsaker.
Vi har skapt politisk
rom for opposisjon, vi
har brutt med det
parlamentariske
kameraderiet, kravet
til «budsjettbalanse»
og mye mere. Men for
oss sjøl har det har
også vært svært viktig
at vi har vært der
avgjørelsene tas. Vi har
blitt tvunget til å ta
stilling til politikk og
gro fast i norsk
virkelighet, i stedet for
å sitte utafor og bare ha
meninger, konkluderte
Nærstad.

Valgresultatene våre viser at vi
har stor støtte, og Nærstad viste til sin egen kommune der
500 velgere stemte på RV. Vår

utenomparlamentariske innsats gjennom år er også viktig
for mulighetene til å bli valgt
inn. I år kan vi viser til EU-innsatsen vår.
Videre er det mulig å oppnå et
godt valgresultat sjøl med et
d årlig_ utgangspunkt - det er
også erfaringa. ,
Vi har bygd år på å bygge opp
RVs profil, men den er god og
den er viktig for å gi oss oppslutning, også der vi ikke holdt
på så lenge.
Foran dette valget har EUkampen, vår innsats der og
storingsmandatet økt våre
sjanser.
Muligheten for å bli valgt betyr mye for å få stemmer. Vi
må understreke mulighetene.

et

~ .!'må has
nytt valgl<am:pmotto, mente
Nærstad. <<Stem.inn en opprører», ei:. fortsatt et
godf og innarpeida motto, men vitreng-er noeh
nye i ti\legg:;.I-;Ian,.kasta fram:

•

,En stemme for folk flest

•

Forsvar og utbygg velferdsgodene

•
•

,, Stopp .EU-tilpasninga
6-timers normalarbeidsdag

Fra før har vi:

•

Når du synes det har vært nokprat

Jørn Magdahl foreslo

•

Med folk mot makta.

Noen bedre?
Send inn forslaget til RV/AU.

RV-represetantene har sett p å
seg sjøl som talspersoner for
folks bevegelser. Aksjoner utafor kommunestyret har vi sett
på som noe gunstig som vi skal
føre inn i parlamentene. Vi har
tvunget de andre partiene til å
ta stilling ved at nedskjæringene ikke lenger blir vedtatt enstemmig der vi har kommet
inn. Vi reiser saker som ingen
andre partier reiser: som EØS,
EU og våpenboykotten av
Tyrkia.
Når vi snakker om imperialismen, kan andre snakke om
samfunnsomveltning. Når vi
tar opp korrupsjonen, blir det
også legitimt for andre å ta det
opp. Sånn utvider RV rommet.

Kontakt med folk
Plassene i folkevalgte organer
har gitt oss kontakter med folk

og organisasjoner som vi ellers
ikke ville fått. En plass i kommunestyret har vi kunnet bruke til å grave i offentlige dokumenter og stille flere til veggs.
Våre saker blir mer interessante for media når vi er med i d et
organet der avgjørelsene skal
fattes.

Grorrøtter
For en revolusjonær bevegelse
er det viktig å gro røtter til
norsk
virkelighet.
Kommunepolitikken tvinger
oss ut på gata. Der vi sitter i
kommunale organer har den
revolusjonære bevegelsen blitt
bedre opprettholdt, der har vi
også gjort mer utenomparlamentarisk
arbeid,
hevda
Nærstad.
Vi må også begrense oss, og
gjøre grundig og konsekvent
arbeid på noen saker. For den
politiske innflytelse er grundig

arbeid viktigst. Jf Odda, der d e
har arbeidd grund ig med saker fagbevegelsen har vært
opptatt av, og Folkvords arbeid m ed Tyrkia i Stortinget.

Også problemer
Kommunestyrearbeidet
har
vært en mannsdominert arena
med lite kollektivt arbeid. Mye
har skjedd på menns premisser, også innad i RV.
Kvinneandelen kan vi få alvorlige problemer med: Det ville
være pinlig om fremskrittspartiet skulle ende opp med flere
førstekandidater
kvinnelige
enn oss!
Det er ikke lett å propagandere
for sosialismen i kommunestyreorganer, men samtidig gir
representasjonen oss flere muligehter nettopp til slik propaganda.
OBB

RVs landsstyre

Hva må gjøres?
Nærstad viste til at vi
ved hvert valg fikk
og
større
større
problemer med å stille
liste. Stadig vekk faller
gamle
slitere
som
listefyll fra. Samtidig
kommer nye til som
mer enn gjerne står på
liste, og det gjelder å se
mulighetene.

RV utvider det politiske
rommet

Hva vi gjør i valgkampen er
sjølsagt helt avgjørende. Vi må
synes på gata, på skolene.
Glem ike at svært få kan gjøre
mye av seg og RV!
Til slutt mente Nærstad at RV
måtte lage et valgkampprogram.
I lokalvalg må lokalpolitikk

være viktigst.

Underordna saker måtte
være:
Storsatsing på miljø
Stopp rasismen - for et flerkulturelt miljø
En bedre skole for alle
Bruk oljemilliardene til
velferd, miljø og internasjonal solidaritet.

Blomster
til
Bjartmar
Gjerde!
- Bjartmar Gjerde burde
fått blomster for sin innsats for RV, m ente Aksel
Nærstad.
Når NRK i 1983 skreddesydde sine regler for å holde RV u te av valgkampen
i NRK, lå RV bare an til å
stille rundt 30-40 valglister. NRKs krav førte til at
RV i stedet stilte 125 lister!
Både måtte NRK finne seg
at RV kom med i valgkampsendingene, og at
NRK hadde bidratt til at
den revolusjonære bevgelsen i Norge vokste
kraftig. Bjartmar har aldri
fått noen skikkelig takk
fra RV for dette, sa
Nærstad.

Stans oljedirektivet
Nærings- og energiminister
Jens Stoltenberg bekreftet i
15.
mars
at
Stortinget
Petroleumsloven må endres
dersom Norge godtar EUs oljedirektiv. Statsråden opplyste at
"de endringer i petroleumslovgivningen som vil følge av innlemmelsen av konsesjonsdirektivet i EØS-avtalen, vil selvfølgelig bli lagt fram for
Stortinget" fordi "regjeringen
kan ikke endre norsk lov uten
Stortingets samtykke". Men
samtidig opplyste han at stortingsbehandlinga
av
Petroleumsloven først skulle
komme "etter at (oljedirektivet) er vedtatt i EØS-komiteen". Dette betyr at regjeringa
planlegger først å forplikte
Norge forfatningsrettslig overfor EU og deretter invitere
Stortinget til å foreta "implementering" av EU-direktivet i
EØS-avtalen og norsk lovgivning.
Da Oljedirektivet - eller konsesjons- eller lisensdirektivet
som det også kalles - ble vedtatt av Den europeiske union i
mai 1994 ble det av statsminister Gro Harlem Brundtland karakterisert som en "uvennlig
handling". Direktivet skal innarbeides i medlemslandenes
interne lovgivning innen 1. juli
1995. Fordi direktivet ble vedtatt etter at forhandlingene om
EØS-avtalen var avsluttet, er

dette direktivet ikke en del av
EØS-avtalen
pr.
i
dag.
Oljedirektivet er imidlertid nå
oppmeldt for innlemmelse i
EØS-avtalen. Regjeringa har til tross for. statsministerens
tidligere u ttalelser - orientert
Aps stortingsgruppe at den ikke vil legge ned veto mot det
omstridte direktivet.
Dette er i tråd med oljeselskapenes ønsker, som nå investerer for fullt internasjonalt. I
kampen om verdens petroleumsressurser er de norske
selskapene avhengig av fri
konkurranse. Nasjonal styring
som den norske petroleumsloven vil svekke den viksende
norske oljeimperialismen og
redusere mulighetene for rask
uttapping av verdens petroleumsressurser. Ved å svekke
petroleumsloven følger derfor
AP oljeselskapenes ønsker.
1Saka om oljedirektivet viser at
EØS-avtalen er en dårlig avtale
for Norge. Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er av
stor betydning, både i økonomisk og økologisk forstand.
Direktivet - slik det nå er utformet - kolliderer fullstendig
med par. 3, 2. ledd i den norske
petroleumsloven der heter det
at "petroleumsforekomstene
skal forvaltes slik at de kommer hele det norske samfunn
til gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen av norsk

næringsliv og ivareta nødvendig hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og miljøvern".
Oljedirektivet skiller seg fra loven ved at det fratar norske
myndigheter muligheten til å
stille krav overfor oljeselskapene når det gjelder å ta hensyn
til norske bedrifter eller distriktspolitiske interesser. De
hensynene direktivet tar er
langt snevrere enn de som er
lista opp i par. 3.2, som er selve
"faneparagrafen"
i
Petroleumsloven. I tillegg
kommer at EU - med simpelt
flertall - senere kan endre direktivet ytterligere.
Fordi
EØS-avtalen
fratar
Norge muligheten til nasjonal
styring over landets ressurser,
bør av talen øyeblikkelig sies
opp.
1 Oljedirektivet er en for alvorlig sak til at den bare skal overlates til hemmelig behandling i
Stortingets
konsultasjonsorgan, regjeringa og EØS-komiteen i Brussel. Nå som det er
klart at oljedirektivet faktisk
betyr endringer i Petroleumsloven, bør saka i det minste
legges fram for Stortings- .
plenum før regjeringa forplikter seg forfatningsrettslig overfor EU. Dersom ikke RV får
Stortingets støtte for å si opp
EØS-avtalen, vil RV gå inn for
å nedlegge veto mot oljedirektivet.

EU-materiell
Rødt forlag og materiellformidling selger følgende:
_ _ _ stk
Buttons «Forsvar folkeavstemninga - Nei til EU» kr 5,- pr stk.
_ _ _ stk
Klistremerker «Forsvar folkeavstemninga - Nei til EU» kr 0,50 p r stk
_ _ _ stk
Hefte fra Rød Ungdom om asyl og flyktningepolitikk. Aktuell i forbindelse med
Schengen-avtalen kr 30,- pr stik.
_ _ _ stk
T-skjorte «EU er ikke Rock N'Roll» kr 10,- pr stk.
_ _ _ stk
NEI - CD, kr 50 pr stk.
_ _ _ stk
LP med Gatas Parlament «Autobahn til Union» kr 60,- pr stk.
I tillegg kommer Postens avgifter.
Alt materiell sendes i oppkrav.
Materiellet bestilles fra:
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Rødt forlag og materiellformidling
Postboks 610 Sentrum, 0106 Oslo
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Siri Jensen: Fjerning av velferdsstaten:

Redningsoperasjon for profitten
Omlegginga
av
velferdsstaten skyldes
behovet for en stor
redningsoperasjon for
profitten, sa Siri Jensen
i si innleiing på RVs
landsstyremøte i mars.
Hun påviste at nedskjæringene begrunnes ideologisk med
argumenter som tar
utgangspunkt i venstrekritikk av velferdsstaten.
Alternativet til
offentlig sosialt ansvar
er å gjøre det til
kvinners
private
ansvar, sa hun.

Statens nye oppgave
Etter krigen har staten både
vært en klassestat, og en strategi som har tatt seg av store
samfunnsoppgaver som har
motvirket markedskreftene.
Nå er dette snudd helt opp
ned. Grunnprinsippet for statens eksistensgrunnlag er at
det er statens oppgave å fremme marked og konkurranse.
Vi ser nå en utvikling i retning
av offentlig private partnerskap. Taktisk begrunnes dette
med at staten skal ha kontroll,
for eksempel mer enn 50 prosent av aksjene. men når virksomheten legges om til at profitt og fortjeneste er målet, m å
neste ledd bli full privatisering.

Vanskelig for kapitalen
Grunnleggende er at det dreier
seg om å begrense det statlige
offentlige ansvaret. Dette har
kapitalinteressene holdt på
med i flere år i hele Europa.
Men det er vanskelig for kapitalen å få gjennombrudd på
dette området. Velferdsstaten
har stor folkelig oppslutning i
hele Europa.
Både de ansatte og de som er
avhengig av tjenestene h ar in\e~esse av l opp rettholde eh al-

lianse. Det skjer nå et kraftig
angrep på de ansattes rettigheter med en voldsom disiplinering. Det påstås at det er usosialt å identifisere seg med klientene. Alle ledere med et faglig
sektoransvar, og som ofte føler
et ansvar for de oppgavene de
er satt til å løse, blir fjerna til
fordel for reine administratorer som kun tenker på å overoppfylle budsjettkrav.

RVs krav må ikke bare være
bevaring, en tilbakevending til
50-åra. Da mister vi kvinnenes
rettigheter. RVs krav må være
å
utvikle
velferdsstaten.
Kvinnene er i dag svært avhengig av velferdsstaten for å
opprettholde sin sterke stilling.
I sosialsektoren finnes det et
stort antall kvinnelige arbeidsplasser, velferdsstaten er basert på universelle rettigheter
og skattefinansiering, og det
finnes støtte til kvinnelige eneforsørgere. Det er også klart
sagt av mange at det er nød-

fordel for desentralisering
og kommunalisering, og for
det siste med
• mer vekt på uformell omsorg, det vil si familien og
kvinner.

Avansert taktikk
Borgerskapet bruker en avansert taktikk for å få dette gjennom. Sentralt blir det lansert
forslag på forslag. Få veit hva
som er gjennomført og hva
som er forslag. Poenget er at
alle disse forslaga fungerer
som en modningsprosess på at
forandringene må komme, at
de kommer og at de er uunngåelige.
Administreringa av ordningene blir overlatt til kommunene.
Sånn sikrer en nedskjæring.
En satser på konsensus for å få
det hele gjennom. Utvalg settes ned, og det avgis bare innstillinger som er enstemmige
eller uten konklusjon i det hele
tatt. Sånn kan en bruke disse
utvalga til å begrunne stadig
nye nedskjæringstiltak. SV er
med i en rekke slike utvalg
som blir tatt til inntekt for nedskjæring. Bare RV kan si nei.
Alle andre blir sugd inn i den
store enigheten for politiske
endringer som begrunnes med
"som
det
sies
i
Kleppeutvalget", i "sysselsettingsutvalget" eller er foru tsatt

ven dig å bryte ned velferdsstaten for å få kvinmfn e tilbake til

i "solidaritetsmilliarden".

hjemmet.

Fra
samfunnsansvar
til
den
enkeltes ansvar

Norbomutvalget, som har
vært lite framme i lyset, går
inn for følgende nye prinsipper:
• mer forsikringsprega tilleggspensjon,
• ytelsene skal knyttes til jobben (og dermed dem som
har arbeid),
• statlige ytelser reduseres til

Arbeidslinja
De viktigste nedskjæringene
nå tar utgangspunkt i venstrekritikk mot trygdeordningene.
Kritikken er fortsatt riktig,
men regjeringa snur den og
bruker den til å kutte stønade-

Siri Jensen påviste hvordan regjeringa tok utgangspunkt i venstrekritikk av dagens sosialpolitikk, og vrei denne kritikken til argumenter for nedskjæringer.
Foto: Ola Sæther.
ne. For eksempel argumentet
om «arbeidslinja»:
Vi er for at folk heller skal få
arbeid enn trygd. Men regjeringa sier nå at gode trygdeordninger hindrer folk i å jobbe. En gjeninnfører skillet mellom de verdige fattige, de arbeidsuføre, og de uverdige arbeidsuvillige. Utviklinga går
fra en samfunnsforklaring til å
bli den enkeltes ansvar og moral.
Det er nok bra å slå sammen
trygdekontor, sosialkontor o g

arbeidskontor. Men regjeringas formål er å få mer kontroll
med de fattige.

Treffsikkerhet
Dette begrepet fra Thatchers
politikk tar fatt i enkle oppfatniner. Matz Sandmann trenger
da ikke barnetrygd, han som
tjner så mye? Men virkeligheten er sånn at de som trenger
stønadene mest, har størst fordel av at stønadene er univer-

Dette er selvfølgelig utmerket,
men situasjonen har også andre sider. RVs sentrale økonomi er fullstendig avhengig av

Lokale penger
RV-økonomien er bygd opp

RV-fond
RV-fondet bygger på et system
med autotrekk. For å greie
budsjettet må 165 nye betale

organisasjonene skal gjøre for
kommunene.
Alternativet til offentlig sosialt
ansvar er kvinners private ansvar, avslutta Siri Jensen.
Denne kampen må knyttes
sammen med et helhetlig arbeid, der EØS/EU-kamp er
viktig.
OBB

skattepenger ?

egeninntektene våre!
slik at viktige tilbakebevilgninger til fylker og lokallag, er
avhengig av egeninntektene
lokalt. Skal vi finansiere kommunevalgkampen må inntektene på loddsalg og RV-fond
opp i til sammen 520 000 kroner. 14 av 20 loddkroner blir
beholdt av lokallaget. 90 prosent av innbetalingene til RVfondet går tilbake lokalt (kontakt kontoret om lotteriet).
Budsjettet balanserer med at
innbetalingene til RV-fondet
som nå ligger på vel 100 000, er
forutsatt økt til mye mer enn
det dobbelte, det vil også si at
inntekter fra laga for sentralt
valgmateriell skal dekke produksjonskostnadene.

nes ledere og organisa51onenes
ledere der det skal ved tas hva

får beholde

Vimåøke 1
offentlige midler (nesten 6/7).
På kort sikt betyr dette at et
dårlig kommunevalg kan føre
til betydelige nedskjæringer.
Det kan også bety at vi må
skjære ned på antallet ansatte.
I tillegg kommer de strategiske
betenkelighetene ved å være så
avhengig av klassestaten.
En annen side ved saken er at
mange i RV nå trur at vi har
god økonomi. Det fører for det
ene til at det er en del interessekamp mellom ulike gode saker og sektorer i partiets arbeid. Både faglig, ungdom m.
fl. trenger mer penger. Men det
er ikke riktig at vi har «nok
penger». «Myten om god råd»
fører dessuten til at det er fristende å ta det rolig med økonomiarbeidet lokalt.

Brukermedvirkning
Såkalt brukermedvirkning tar
også utgangspunkt i venstrekritikk. Dette er uttrykk for
snikinnføring av markedet.

Pengene skal følge sjukehuspasienten, skoleeleven osv og
ikke være universelle ordninger.
Vi har et individuelt samfunn
der vi gjør lite sammen.
Dugnad er et godt tiltak. Men
regjeringas hensikt er sjølsagt
å spare penger for det offentlige. Å stille krav til organisasjoner om at de skal yte noe igjen
for penga, må vi være mot.
Også å tvinge dem med et frivillige råd mellom kommune-

Sosialklienter -

Magdahl: RV har ikke god råd!

Et godt kommunevalg
i
1991, betydelige
ressurser som tilflyter
oss gjennom stortingsrepresentasjonen - og
et
meget
solid
har
økonomiarbeid,
ført til at RV har
kunnet bygge opp et
apparat av ansatte,
investere i nytt hus og har kunnet øke
bevilgningene
til
ungdomsarbeid og til
fylkes- og lokalarbeid.

selle, at alle får uten behovsprøving. Blir det vurdering,
blir det sånn at noen betaler,
og noen får. Da blir det med
nødvendighet kontroll: Går
penga «vi» betaler til øl?
Eneforsørgere skal gis kommunal stønad for da blir det
lettere å kontrollere. På dette
området har vi et typisk tilfelle
av det Kjersti Ericsson har kalt
krymping: Det finnes alltid noen som trenger stønaden enda
mer.
- Merkelig ellers at samfunnet
er så opptatt av om en eneforsørger bor sammen med et
menneske som hun ligger
med. Om h un bor sammen
med mora si, tanter eller andre, betyr ikke noe, bemerka
Jensen.

minst 750 kroner i år. Det vil
igjen si at mange må verves i
nær framtid.
Landsstyremedlemmene har
nå forplikta seg hver til å forsøke å verve fem nye før 1. mai.
Flere må følge opp.

Et forslag fra RVs
Erling Folkvord om å
fjerne den såkalte
«konfiskasjonsparagra
fen» i lov om sosiale
tjenester kan få flertall
i Stortinget.

Ekstrakontingent
I tillegg vil jeg fremme forslag
om at det i kontingentinnkrevinga i april går ut forespørsel
om å betale inn betydelige beløp i ekstrakontingent.
Tidligere var det mange flere
av RVs medlemmer som betalte inn svært høye kontingenter
til AKP. Her må det ligge et betydelig potensiale for egeninntekter. Det er da også bevist i
Sør-Trøndelag som gjennom
systematisk arbeid aleine står
for over halvparten av inntektene til RV-fondet.
Jørn Magdahl, leder.

I
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Det er klart etter at iallfall Ap
og SV i sosialkomiteen støtter
forslaget. RV fremmet forslaget etter at det ble kjent at
Tromsø kommune tok skattepengene som 400 sosialklienter hadde tilgode etter likningsoppgjøret i juni i fjor.
Stortingets sosialkomite i begynnelsen av april ta stilling til
Folkvords forslag om å oppheve den omstridte paragrafen
som ble vedtatt i 1991, men
som trådte i kraft 1. januar
1993. Til Aftenposten forteller
leder av komiteen, Sylvia
Brustad (Ap), at hennes frak-

sjon vil støtte forslaget. Det
samme
uttaler
Magnar
Sortåsløkken fra SV.
- Kommunenes praktisering
av
konfiskasjonsparagrafen
har ført til brudd på kravene til
individuell og skjønnsmessig
behandling av sosialhjelpssøkerne.
En undersøkelse av Juss-hjelpa
i Nord-Norge har gjennomført, viser at 8 av 10 kommuner
overhode ikke vurderer refusjonstrekkene individuelt.
Praktiseringa av paragraf 5-10
i Lov om sosiale tjenester har
ført til store feil og alvorlig forskjellsbehandling. Bl.a. har
forsørgerbidrag for funksjonshemmede barn blitt inndratt,
sier Erling Folkvord om bakgrunnen for forslaget.
Han mener det er spesielt alvorlig når vilkårlig og uforsvarlig saksbehandling rammer dem som har minst og står
dårligst rusta til å forsvare sine
rettigheter.
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Harald Berntsen

Fra

LO - et problem for Ap
En frf og uavhengig
fagbevegelse er Aps
sentrale krav nå, for å
kvitte seg med de
bremser LO kan påføre
Aps politikk.
Den automatiske støtten Apledelsen får fra LO-toppen er
selvfølgelig velkommen. Men
det store problemet er ordninga med det kollektive medlemskapet. LOs arbeid for kollektive lønnsavtaler står i vegen for de planer Ap har for
sin framtidige politikk. Derfor
er ikke svekkinga av LO et problem for Ap. Dette var en av
historikeren Harald Berntsens
påstander i et foredrag på et
møte faglig utvalg i RV arran-

gerte i Oslo noen få dager før
RVs landsmøte.
Berntsen avviste at LO-toppen
fryktet for sin sosiale posisjon
på grunn av Aps markedsliberalistiske politikk. Det vil være
nok av oppgaver for den gamle LO-ledelsen å leve av.
Hans vurdering av Ap-toppens politikk førte ham til den
konklusjonen at han ikke kunne se at Ap-ledelsen så noen
som helst framtid i det politiske fellesskapet med LO, kanskje snarere en trussel. I representantskapet
i
Oslo
Arbeiderparti har for eksempel kollektivt innmeldte fagforeninger mange stemmeberettigete representanter. Andre
velgergrupper og andre sosiale basiser var nå et viktigere

debatten
Problem
hvem?

felt for Ap. Også i kampen om
støtte fra disse gruppene kan
LO være en klamp om foten.
Berntsen begrunna dette med
den enorme omlegginga av
politikken som hadde skjedd i
Norge nå. På få år er det i
Norge blitt gjennomført inntektsulikheter som er større
enn de var før 1935. Generelt
sa han at det skjer mye som vi
må bli flinkere til å ta inn over
oss. Glem ikke at verden ikke
står stille, minte han forsamlinga om. Her viste han til utviklinga i verden de siste 5 åra.
Hvem hadde trudd for 5 år sida at det skulle gå sånn?
Derfor må vi heller ikke bruke
gamle fordommer på å vurdere aktuelle utviklingstrekk.
OBB

Magnhild
Folkvord
spurte om hvorfor det
er så farlig å si at
Hågensen hører til borgerskapet. Hun mente
at folk flest ikke har tillit til Hågensen og at de
overhodet ikke bryr
seg om han blir stempla som borger. Hvem
blir det et problem for,
spurte hun.

Den tidligere studentlederen og historikeren Harald Berntsen
innleda på Oslo Faglig-RVs møte om sosialdemokratiet noen få
dager før RVs landsmøte . .I den historiske bakgrunnen for debatten, kom han også med den interessante påstanden at LOs innflytelse i AP i dag er et problem for Ap-toppen.
Foto:OBB

Bare sosialdemokratene har lykkes

Omgruppering eller fascisme
Arne Rolijordet
framholdt at sosial-

Sammenlikna med hva som
hadde skjedd hvis den kommunistiske linja hadde fått

demokratiet hadde

vært svært vellykka
for folk.

opp Utgårds utsagn, og
sa at AKP mente at den
egentlige arbeiderklassen er den som er organisert utafor LO, det vil
den
gule.
si
Fagbyråkatene, det egne sosiale sjiktet som
utgjør de heltidstillitsvalgte, er i dag de
fremste representantene for fagbevegelsen og
arbeiderklassen,
og
dem vi må utvikle.

For det tredje
lar vellykketheten seg ikke utvikle videre. Det er ikke rom
lenger for en sosialdemokratisk politikk.
Når alle disse linjene er feil,
står det bare ett tilbake. Og det
er omgrupperingsalternativet.
Klarer vi ikke å utvikle det,
kan arbeiderklassen få et historisk tilbakeslag av dimensjoner. Fascisme kan ta over, var
Rolijordets dystre spådom.
OBB

Torbjørn
Kristoffersen
hevda i si innleiing at RV
må få en
fagligpolitisk
linje
der
folk
kan
kjenne seg
igjen.

Han viste for
øvrig til en artikkel i Røde
Fane fra 1984
der faglige tillitsvalgte blei karakterisert som
intellektuelle
innafor arbeiderklassen.
Torbjørn Kristoffersen tok opp hvem vi
bør alliere oss med.
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AKP lammer
Det er lammende AKPdogmer å hevde at
DnA er borgerskapets
viktigste bastion i dag,
var ett utsagn.

Vi er jo enige

ling, mente Kristoffersen. Regjeringas
politikk er markedsliberalistisk og på
veg bort fra arbeider bev egelsens
tradisjonelle politikk.
Det er da vi må
ha ei linje for
handling
der
folk kjenner seg
igjen, var hans
mening.

Skal RV få oppslutning
hos
folk må vi alliere oss med de
gruppene som
er mot Ap-ledelsen i dag,
hevdahan.
Poenget med en
analyse er å
spore til hand-

Fagbyråkrater
-et gode
Andre i debatteni:ulgte

Kamp, ikke klassesamarbeid Folk må kjenne seg igjen
ge samarbeidet i stedt for å slåss sjøl.
I dag er det ikke klassesamarbeid som
Organisasjonskulturen i LO er prega av
kan gi oss sosiale goder, bare hard klaså «ordne opp på
sekamp, sa AKPs
folks
vegne»,
faglige leder Siri
hevda Jensen.
Jensen i sin innLO-byråkratiet
ledning.
slåss for folks retHun tok utgangstigheter, men de
punkt i den særegne motsetninga
havner også i et
hun kalte LOs
forhold der de
dobbelthet:
På
forsvarer fredsplikten. De helden ene sida den
tidsansatte får et
viktigste masseorannet klassemesganisasjonen for
den daglige klassig forhold, de
sekampen, på den
står i et annet forhold til produkandre sida de bånsjonen enn arbeida som hovedavderne.
talen og fredsplikten ga på det fagliDen daglige klassekampen skjerge arbeidet.
Problemet
med
per splittelsen i
LO-toppen,
slo
LO er at det prøver å få folk til å
Siri Jensen, faglig leder i AKP, pekte på
Jensen fast.
LOs dobbelthet.
Foto: QBB
stole på det fagliOBB

Rolf Utgård mente åregistrere en grunnleggende avsky mot alt
_ som hørte LO til i AKPtradisjonen. Dette mente han var helt feilaktig,
samtidig som denne
feilen var kombinert
med en nesegrus beundring for gule forbund
somOFS.
I følge Kværners hovedtillitsmann var årsaken til dette klar: det
uttrykte en småborgerlig avsky mot arbeiderklassen.

fattige, sa Rolijordet. Den
kommunistiske linja har historisk spilt fallitt, konkluderte
han.

var dette en retning innafor arbeiderklassen, med et program skapt i arbeiderklassen.
Ideen var velstandsøkning ved
å styre kapitalen gjennom
klassesamarbeid.

var dette den mest vellykka
retninga. Vi har fått en fantastisk velferdsutvikling gjennom
sosialdemokratiet.

De
gule
AKPs helter

overta, da hadde vi alle blitt

For det første

For det andre
Over 40 personer møtte opp for å høre på diskusjonen om sosialdemokratiet tre dager før RVs
landsmøte.

for

OBB

Når vi er enige om å
jobbe
sammen
på
grunnplanet, er det da
noe problem å avsløre
LO-toppen? DnA- og
LO-toppen knytter seg
jo sammen med det internasjonale borgerskapet, sa en annen.

Fagbyråkratene sosialiseres
Det er ikke noe nytt at
fagbyråkratene sosialiseres på borgerskapets
premisser. Det er nærmest en materialistisk
lov, hevdet en tredje.
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Torstein .Dahle: Nok penger til kommunene!

~taten har alt 250 mrd på bok!
• Statenhar nesten 250
milliarder på bok:
Det er et «oljefond»,
og vi trenger ikke et
nytt!
• Økt vareproduksjon
er miljømessig
katastrofalt, og er
sosialt urettferdig
overfor 3. verden.
• Økt forbruk i Norge:
Bare gjennom
offentlig forbruk!
• RV bør foreslå å
bruke milliardene til
folks beste:
Framtidsretta
investeringer i
utdanning og
omsorg

Stort oljefond finnes
- Av frykt for at landets oljeressurser skal komme folket til
gode, planlegger politikerne å
opprette et oljefond. Poenget
er at det h ar vi allerede, og det
er p å nærmere 250 milliarder!
Det er siviløkonom Torstein
Dahle som sier dette til
Opprør. Dahle viser til St. m.
nr 1 1994-95, N asjon al-budsjettet 1995. l figur 2.5 p å side 33
går d et her fram at sta tens nettofordringer er p å rundt 250

milliarder kroner i 1995, og
forventes å holde seg på det nivået fram til 1998 (figuren er
gjengitt). - Dette er statens
oppsparte midler som i all hovedsak kommer fra oljeinntektene i perioden 1978-1990, opplyser Dahle.

Trenger ikke oljepenga
- Dette viser at vi egentlig ikke trenger å ta opp mer olje og
gass nå. Miljømessig er det
åpenbart det beste. I dag er vi
teknologisk ikke i stand til å ta
ut mer enn en del av ressursene på hvert enkelt felt, mesteparten må ligge igjen. Feltene
ødelegges, og det blir atskillig
vanskeligere for seinere generasjoner å få utnyttet resten av
ressursene. Dette er rein sløsing.
Vi trenger heller ikke forbruke
så mye olje- og gass nå, de går
jo nå til en vareproduksjon
som er feil innretta, med et
sterkt miljøskadelig forbruksmønster. Ytterligere vekst i
produksjonen av fysiske varer
i vår del av verden må føre til
en miljømessig katastrofe. Det
er dessuten usolidarisk overfor
den tredje verden som virkelig
trenger økt vareproduksjon.
Fram tidige generasjoner
kan opplagt bruke olje- og
gassressursene bedre enn vi
kan i d ag. Det beste er derfor å
spare di.sse ressursen e. Vi kan
godt unnvære de n ye oljeinntektene i de nærmeste tiåra.
- Men hvis vi ikke kan få redu-

sert utvinningstakten, hva da?
- Bruken av penga vil fortsatt
være et politisk spørsmål.
Regjeringa vil bruke penga til å
bygge opp privat og statlig
storkapital internasjonalt, dvs.
til imperialisme. RVs krav må
være både at penga skal brukes på en miljømessig forsvarlig måte og på en sosialt rettferdig måte. Vi må få en framtidsretta bruk av disse midlene. De bør bl. a. brukes til offentlig forbruk som utdanning
og omsorg.

Økt offentlig forbruk
- Økt forbruk, det betyr i praksis
flere nye biler?
- Først må vi si noe om hva
forbruk er. I offentlige dokumenter skilles det ikke mellom
forbruk til utdanning og kultur, og for eksempel kjøp av
private goder som bil. Jeg synes vi skulle øke det offentlige
forbruket. Deler av det private
forbruket kan åpenbart reduseres.
- Vi må ta utgangspunkt i at
det er grenser for hvilken nytte
vi har av flere materielle ting,
foruten at det er miljøskadelig.
Det vi trenger i vår del av verden er mer vekt på livskvaliteter - på at folk kan få bedre
forutsetninger for å utfolde
skaperkrafta si.

Bilkjøp viser forskjeller
-

Det at økt forbruk viser seg i

økt bilsal g, uttrykker d en store
økninga i lønnsforskjeller m ellom folk som har fått utvikle

seg. Mange har mer enn nok
med å klare å betale gjelda, og
andre har falt utafor. Mens de
som har god råd sjølsagt vil
tenke på å kjøpe nye biler, luksusbåter eller andre dyre ting.
- Penga må brukes til å bedre
økonomien blant de dårligst
stilte, i tråd med en miljømessig forsvarlig politikk.

Oversikt over statens penger
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Arbeidsplasser, ikke i industri
- Vi kan vel bruke disse penga til
å få flere sysselsatte?
- Ja. Men da må vi huske på at
heller ikke her er rein fysisk
vareproduksjon til noen særlig
nytte. Den industrielle produksjonen er nå blitt så effektiv at det ikke kan bli mange
arbeidsplasser av å satse på
økt industriproduksjon. I stedet må vi satse på offentlig tjenesteyting og bruke flere ansatte i omsorgssektorer, i utdanning osv. Kort sagt i jobber
der maskiner ikke kan erstatte
mennesker.

Mer allsidig produksjon
- Norge er i dag for avhengig
av import. Mye av de importerte varene kunne vi produsert sjøl. Noe av oljep enga
kunne vi brukt p å å bygge opp
en ny miljømessig forsvarlig
produksjon . Lundteigen har
her
et
godt
poeng.
Industriproduksjon er i dag så
lite arbeidskraftkrevende at
høye lønninger ikke er et argum ent m ot mer norsk produk-

150
.../
_... •················

Statskassen

100

Statsforvaltningen
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50
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Kilde: Finansdepartementet.

Fra Stortingsmelding nr. 1 (1994-95) Nasjonalbudsjettet 1995:
I løpet av 1980-årene bygde statsforvaltningen opp til dels betydelige finansielle reserver. Store årlige overskudd på statsbudsjettet pga. høye petroleumsinntekter var den vesentligste årsaken til dette. De store finansielle reservene på statens hånd gjorde det mulig å føre en aktiv finansplitikk for å dt:mpe effektene
på aktivitetesnivået da den private etterspørselen falt.
sjon. Dessuten er det ikke riktig at lønnskostnadene er så
mye høyere i Norge. I
Tyskland er de for eksempel
høyere.

Ta tilbake penga!
- Foran valgkamp en er det
viktig å vise båd e til de midla
staten alt h ar og til de framtidige. Lokale sjukehus, eldreomsorgen og skolene trenger verken å bygges ytterligere ned eller gå for lut og kaldt vann.

Dette er midler som hele det
norske folket har skapt, og det
må komme alle til gode.
Sjølsagt ikke ved en miljøskadelig kjøp efest, m en nettopp i
investering i ei god sosial
framtid, m ed vekt p å livskvaliteter. Vi burde ha h att en unik
mulighet nå. Det er en historisk forbrytelse å drive rovdrift
p å olje- og gassressursene og
aksellerere miljøød eleggelsen e
- for at noen få m ennesker
skal opp nå internasjonal makt
og rikdom.

Linjer i Aps historie
Harald Berntsen innleda om
Arbeiderpartiets politiske historie på det faglige RV-møtet
om sosialdemokratiet.

To retninger
Det var to retninger innafor Ap
og sosialdemokratiet fram til
1945:
1. Den parlamentariske og
gamle retninga som mente at
sosialismen kunne gjennomføres gjennom folkeflertall i valg
og vedtas av parlamentet.
Denne retninga la vekt på det
faglige arbeidet. I 1905-07 ble
det inngått landsomfattende
og bindende tariffavtaler.
Dette uttrykte et klassekompromiss: Mot anerkjenning av
fagorganisasjonen anerkjente
fagforeningene og arbeiderbevegelsen det bestående og kapitalens styringsrett.
2. I 1911 kom Tranmæls fagopposisjon. Denne retninga så på
det politiske som underordna
den faglige kampen, og må
regnes som halvsyndikalistisk.
Den var uenig i klassekompromisset fra 1905-07. Det var ei
tid med stigende høykonjunktur, og den fikk gode vilkår.
Denne retninga får hegemoni i
arbeiderbevegelsen fram til
1935 da det skjer et reformistisk skifte. Stortingsarbeidet
blir fra da av viktig. Johan
Nygaardsvold var den eneste
som de borgerlige ville ha akseptert som sta tsminister fra
Ap.

«Statskupp» i 1945
Trarunæl-retninga kommer tilbake i 1945 på en måte som
minner om et statskupp, hevdet Berntsen. Det blei utarbeida et program for overgang til
sosialismen med røtter i den
gamle tranmælismen. Dette
slutta også NKP seg til.
Overgangsinstitusjonene var
utenomparlamenta riske .
Basert på organer for klassesamarbeid som samordningsråd og bransjeråd skulle disse
gjennomføre en planøkonomi
og legge til rette for en fredelig
overgang
til
sosialismen.
Denne politiske planen hadde
bak seg et overlegent flertall på
Stortinget.

Kald krig stoppa opplegget
Men det kom fort til et brudd.
Den kalde krigen og Marshallsørga
for
det.
hjelpa
Betingelsen var ingen statlig
utenrikshandel. Finans-minister Knut Brofoss var skeptisk
til kravet om begrensningene
til å styre etter planøkonomiske mål.

1945-72/73: Lengste ekspensjonsperiode
Fra krigen og helt fram til begynnelsen var 1970-tallet hadde vi den sterkeste og lengste
ekspensjonstida i kap italismens historie. Det var rom for
sterk økning b åde av lønninger og profitt. I 1960-åra kom
lønnstillegga autom atisk gjen-

nom avtaler. Arbeidsgiverne
måtte konkurrere om arbeidskrafta. Vi fikk den moderne
velferdsstaten. Kjerna i den var
fagbevegelsens sterke posisjon
i samfunnet som den bytter i
lønnsøkninger og sosiale reformer.

Brått tilbake til 30-åra
Men i 1972/73 kom oljekrisa.
Som i realiteten har vært permanent siden da. Umiddelbart
greip den vestlige kapitalismen tilbake til 30-åras økonomiske
grep.
Massearbeidsløsheten
steig
raskt til store høyder, uten om
i Sverige og særlig i Norge.
Her stimuleres arbeidslivet på
alle måter. Vi får motkonjunkturpolitikk og Kleppepakke,
også fordi Ap vil kjøpe opp tilliten hos breie velgergrupper
som gikk tapt etter EF-avstemninga i -72 og innføringa av
momsen i 1970. Vi får store sosiale reformer som arbeidsmiljøloven og sjukelønnsordninga.
Ap-toppen trudde at den øvrige kapitalistiske verden ville
snu tilbake til sosial etterkrigspolitikk. Men etter 3-4 år blir
det klart at også Norge må velge: Enten å fortsette å skjerme
seg fra internasjon al m arkedsøkon omi, eller oppgi og integrere seg ytterligere i d en internasjonale markedsøkon omien.

1977: Et fundamentalt valg
I 1977 gjorde Ap et fundamentalt valg: Motkonjunkturpolitikken oppgis og en lar seg
integrere ytterligere i den internasjonale markedsøkonomien. Willoch-frisleppet innledes i virkeligheten av Ap-regjeringa i 1977. Vi får høye renter og liberalismen slår gjennom for fullt i åra som følger.
Industrien flyttes til 3. verden
Samtidig flytter industrien ut
av de gamle industrilanda, og
den er mer enn gjenoppstått i
den 3. Verden. Industriarbeiderne svekkes som andel
av befolkninga og som andel
av arbeiderklassen. Dette gir

også grunnlag for endring i
den klassemessige sammensetninga i Aps ledelse. Den akademiske eliten setter de gamle
til side.

Ny politikk i LO
De nye retningene i SV, RV og
AKP får mye å si i LO.
Fagbevegelsen har alltid hatt
et grep om LO. En mer radikal
politikk i LO blir dermed et
problem for den nye politikken i Ap. Det kollektive medlemskapet avvikles som et
krav fra Ap.

Flere sosialister i Ap enn i

RV

Intern kamp må komme
Enten vi ønsker det eller er
imot det: Det vil måtte skje en
klassekamp
innafor
Arbeiderpartiet. Denne klassekampen er ·det er uhyre viktig
å stimulere, og ikke dempe. Nå
bør det bygges ut på tvers en
ny arbeiderbevegelse, mente
Harald Berntsen.

I Ap finnes det flere, og ofte

Martin Tranmæl på Gran, Hadeland, i 20-åra.

www.pdf-arkivet.no (2020)

bedre, sosialistiske elementer
som er knytta til LO, enn særlig i SV -men også i RV/ AKP.
Den utviklinga som har skjedd
har danna basis for nye konstellasjoner, for en ny sosialistisk arbeiderbevegelsen. Den
utviklinga må vi hjelpe.

Foto: Arbeiderbladets arkiv.
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Les Dag Solstads
krigstrilogi
Hans tre romaner beskriver på en
utmerka måte personlige og politske forhold under krigen, med
utgangspunkt i arbeiderklassen.
Svik -Førkrigsår
Krig-1940
Brød og våpen
Oktober forlag.

Annen litteratur:
Kjell Cordtsen:
9. april- hvem vurderte feil? i Blodflekkene på veien, Pax
1967.
Terje Valen: De tjente på krigen, Oktober 1978 (2. oppl.)
Helge Krog: 6. kolonne-? Pax 1969.
NKP: Hvitboka om 1940, 1975.

iVi lot andre lands folk
jempe og dø

!!~.,~!.!~!!!kk~,~fg~ske

f

llllperiruismen.
Folket blei undertrykt og gjort rettsløse. Summariske henretelser blei utført mot patriotiske nordmenn og tilfeldige persoer.
ikevel var det en mild okkupasjon som de tyske fascistene
~ennomførte overfor sitt germanske broderfolk. Den tyske okkupasjonen var svært ulik kriger som den i det tidligere
ugoslavia. I de fem åra som okkupasjonen varte ble 0,3 proent av befolkninga, 10 000 mennesker, drept. Av dem 3670
jømenn utenlands.
ed aksepteringa av nederlaget etter juni 1940, var opplegget
unngå militær kamp mot tyskerne i Norge. Bare kommunis.sk inspirerte og organiserte grupper stod for en konsekvent
militær motstand mot okkupantmakta. Milorg. var oppretta
or å passivisere den militære kampviljen som fantes i så rikt
onn i Norge. Den militære roen de tyske fascistene fikk 1
01:ge og i en rekke andre europeiske land, gjorde det mulig
or Nazi-Tyskland el bruke flere ress urser bl. a. mot

vjetunionen. I tillegg kom at det norske borgerskapet sørget
~or at Nazi-Tyskland fikk råstoffer som svovel til å holde kriPen gående til langt ut i 1945. Uten norsk svovel måtte det tyse borgerskapet ha gitt seg lenge før. Men da hadde ikke de
orske borgerne tjent så mye ...
tter at millioner hadde dødd i kampen mot den tyske fascis~
en og seiren var klar, hoppa det norske borgarskapet ned fra
erdet og ropte «Vi vant krigen! ». Det var ikke særleg ærerikt.
ølgen av militær motstan_d i Norge ville ha vært at flere nordenn hadde mista livet. Men hadde alle i hele Europa, i hele
~
rverden, kjempa like intenst som for eksempel Sovjetarmeen i
ptalingrad, kunne ikke det tyske fascistiske borgerskapet ha
holdt seg så lenge ved makta. Da ville krigen ha vart kortere,
pg færre mennesker over hele verden, hadde mista livet. Det
rille samtidig ha vært en klar advarsel til alle imperialistiske
Etterfølgere: Okkupasjon og krig vil alltid bli møtt med hard og
pmfattende motstand - hele tida.
~ t er ikke greitt for en som er født etter krigen å sitte i et freleg land med høy levestandard å kreve at flere nordmenn
kulle ha sloss med livet som innsats under krigen. Men ved å
nazihæren militær ro i Norge, gjorde den norske statsledeln et valg: At andre i stedet måtte dø for at nordmenn skulle
~verleve. Det er både et moralsk og politisk problem. Om alle i
rue land hadde slåss mot alle fascistene over alt, ville samla
Fett færre ha mista livet før den tyske imperialismen hadde
F.åtte bukke under. Krig dreier seg nå en gang om det å gjøre
ra mye skade for motparten at han må gi opp. Prisen er tap av
rgne menneskeliv.
Men kanskje mente noen at det ikke var så viktig at nazistene
skulle tape?

f

* Uttalt av en kommandant på en av kystfestningene som fo1

Biskop Eivind
Berggrav fotografert på Ringerike i
april 1940. Frakta
dit av tyskerne,
ropte han ut til de
norske soldatene
at de skulle komme ut av skogen
ogovergi seg.
Berggrav blei seinere en av lederne
, i Hjemmefronten,
, men greidde aldri
1 å kvitte seg med
skammen fra opptredenen i aprildagene.
Sønnen Dag, ekspedisjonssjef hos
statsministeren,
leder i dag regjeringas komite for
feiringa av frifjøringa.

Hjemmefronten
Hjemmefrontens viktigste oppgaver under
krigen var å dempe folks motstandsvilje for å
redde produksjonen og demed profitten for
borgerskapet.

Hadde ikke Quisling, Hjemmefronten og
Milorg eksistert, måtte de tyske okkupantene
ha opprettet tilsvarende organer.
Uten den politikken som disse aktørene stod
for kunne ikke okkupasjoen ha blitt så vellykka.

r----------,
Paal Berg
Høyesterettsjustitiarius Paal Berg ble
Hjemmefrontens leder.
Berg støttet samarbeidsforhandlingene
med okkupantene som krevde
Kongens avgang. Mange påstår at han
i viktige kontakter med regjeringa og
Stortinget underslo at et flertall i
Høyesterett sa at det var rettsstridig å
avsette Kongen og regjeringa under
okkupasjonen.
Borgerskapet ville ha denne mannen
som var så redd for konflikt med okkupantene, til statsministere etter krigen.

L __________ J

Nokvåpen
Feige, nazivennlige offiserer
En av krigens mest gjentatte myter i Norge, er at forsvaret var så nedrusta at det var ute av stand til å slåss mot tyskerne. Dette er fullstendig
feil. De siste fire åra under Arbeiderpartiets ledelse ble bevilgningene
økt kraftig til forsvaret. Poenget var at offiserskorpset var sterkt protysk og pronasiztisk. De var ideologisk forberedt til å slåss mot et arbeideropprør og mot et sovjetisk angrep. Beundringa av de tyske offiserene var utbredt i det norske offisereskorpset, og cfe ville sjølsagt ikke bekjempe dem de beundret.
Mot arbeideropprør:
Frykten for arbeideropprør dreiv ledelsen til å gjøre mobiliseringsvåpna ubrukelige. Tennstempler og tennfjærer blei oppbevart et annet sted
enn sjølve vapna. Dermed var våpna også ubruleige når de skulke brukes mot tyskerne.
Unngå å irritere fienden
·
Offiserene ville ikke slåss. I stedet for å bruke de til dels moderne våpnene ga de seg uten kamp. Som en kommandør sa til den militære undersøkelseskommisjonen etter krigen: «Her som på mange andre steder får en inntrykk av at interessen konsentrerte seg om å få en rimelig
grunn til å gi opp.»
Protysk passivitet:
Bergen 9. ar.ril 1940: Militæret lar tyskerne passere ubeskutt.
Narvik april 1940: En kjent nazist, oberst Sundlo, var sjef for de norske

!S?iKi!tq,!:sf]befolknmg,

ialt 10262.
I de seks åra vedenskrigen varte mistet Sovjet 6 % av sin befolkning, Jugoslavia
10 % og Polen 17 %.
For Norges del er ofrene før og etter kapitulasjonen(før og etter 10. juni 1940) like store.
I kampen om fem norske kystfestninger i april 1940 mistet 17 nordmenn livet,
få blei såra.
I krigen i Norge april 1940-juni 1940 på land deltok 100 000 tyske soldater, 38
000 allierte og 50 000 norske soldater, i alt 190 000. Med i alt 2100 drepte sier
dette usedvanlig lave tapet at kampene ikke har vært dramatiske og omfattende. Tall på antall sivile drepte varierer mellom 185 og 300, også svært lavt. .
8 000 nordmenn blei sendt i tysk fangenskap, og 6 500 kom levende tilbake,
mange med varige men.

Stortinget avsetter
Kongen og regjeringa
Den 27. juni 1940 krevde Stortingets Presidentskap at Kong Haakon skulle abdisere,at kongen skulle avsettes. I vedtaket (som norske skoleelever på besøk i
Stortinget ikke blir orientert om), heter det blant annet:
« ... Etter at hele landet var besatt av tyske tropper og Kongen og Regjeringen
hadde forlatt landet, kom spørsmålet opp om å endre denne ordning. De medlemmer av Stortingets Presidentskap som har kunnet komme til stede, har derfor sammen med representanter for de fire store politiske partier og arbeidernes
faglige landsorganisasjon vært samlet i Oslo siden 14. juni og hatt rådslagninger, delvis sammen med Administrasjonsrådet.
På grunnlag av disse rådslagninger ble det truffet følgende ordning med de tyske myndigheter:
3. Da Kongen er utenfor landets grenser, er han ute av stand til å utøve sine forfatningsrettslige funksjoner.
Anm:
Til dette punkt meddeler Presidentskapet at det i forståelse av situasjonen har ,
henstillet til Kongen å gi avkall på sine forfatningsrettslige funksjoner for seg og

Dagens innvandringspolitikk er ikke av ny dato:
Utryddinga av de norske jødene:
I 30-åra nekta Norge åta imot jøder som flykta fra nazistene, under krigensendte vi de få vi hadde i døden:
Det norske politiet protesterte ikke, og gjorde en av sine beste jobber noen sinneda de over hele landet i 1942 fant fram til

Medlemsavisa til Rød Valgallianse
Redaktør: Ove Bengt Berg
Ekstra eksemplarer kan bestilles hos Opprør,
Rød Valgallianse, Osterhaus gt 27, 0183 Oslo.
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aring på hvorfor han ikke skjøt på de tyske angriperne

ille ikke slåss
styrkene. Han gjorde selvfølgelig ikke motstand, og innleda forhandlinger om overgivelse av norske styrker.
Trondheim april 1940: En protysk ledelse sørga for at det ikke blei skutt
mot den tyske invasjonsflaten.
Kristniansand: Uklart om positivt forræderi, men kommandantens forklaring på å unnlate å skyte, er lite troverdig.
Kongsberg: Oberst Steen overgir Infanteriregiment nr 3 uten kamp.
Ordre om ikke å skyte de returnerende tyske soldatene fra Midtskogen:
[ stedet blir 200 norske soldater tatt til fange.

Han Majestets Kongens Garde holder vakt for Quisling på Hotell
Continental 10. apri1 1940. «Innsatsen» er ikke markert på Gardens
banner.
Obersten som skjøt og senket Bhicher lot to andre skip, med viktige offiserer om bord, gå fn.
Okkupasjonsledelsen blir satt fri: Norske offiserer satte fri de overlevende tyske offiserene fra Bliicher. Sammen med med okkupasjonsstaben ombord på de tyske skipene i Oslofjorden som det ille ble skutt
på, hadde tysl.<:erne dermed en operativ okkupasjonsledelse.
Grensevakt for tyskerne:
Fra juni 1940 ledet general Ruge på vegne av det norske og tyske forsvaret grensene mot Sovjet. Norske offiserer hadde endelig fått en militær oppgave de satte pris på og kunne gå inn for med fullt hjerte.

Årsaken til norske dødsfall er:
Totalt: 10 262, herav 883 kvinner.
Sjømenn: 3 670 nordmenn mista livet i skipsforlis mellom sept -39 og mai -45.
Norske soldater: 877 falt i Norge.
I løpet av fem år ikke fler enn det dør i trafikken i løpet av to år.
· :,;
1123 soldater falt i utlandet.
Henretta av tyskerne, og pint hjel: 405. Norske selvmord (i fangenskap: 43).
Norske jøder: Det norske politiet arresterte alle norske jøder, rundt 700, og tyskerne sendte dem til Tyskland. 15 overlevde.Nordmenn arrestert: 40 000.
Kilder:
Store Norske leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 1980, bind 8 side 760.
Borgersrud, L.: Unngå å irritere fienden, Oktober Oslo 1981, side 33.

I

;itthus.

,om det vil forståes er det en forutsetning for denne ordning at Kongen gir avcall for seg og sitt hus på sine forfatningsrettslige funksjoner. Og av hensyn til
'olkets velferd og landets fremtid retter vi, så smertelig det enn føles i norske
,inn, en inntrengende bønn til deres Majestet om å etterkomme vår henstilling
1erom.
tillit til at Deres Majestet vil forstå vår handlemåte, ber vi om å få Deres
~ajestets beslutning senest 12. juli .

Jubiieumshilsen
fra den lyske propagandaminister, dr. Goebbels.
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Norske kapitalister,
en 6. kolonne, tjente på krigen:
Hitlers viktigste støtter
Hvert år sendte det norske borgerskapet 200 000 svovel til
Hitler-Tyskalnd. Norge var det eneste landet Hitler fikk
svovel fra. Uten svovel - ingen krig.
Krigen ga dårligere politiske og økonomiske forhold for
folk flest, men ikke for borgerskapet. De tjente mye penger
sjøl, og hjalp Nazi-Tyskland til å holde krigen gåendefor å
kunne spre død over hele Europa, m ye lenger enn nødvendig. Etter krigen påsto de at de ikke hadde tjent penger, og
sendte regninga for oppbygginga av landet til vanlige folk.
Det ble gjort forsøk på å skjule det, menindustriproduksjonen i Norge var svært høy under krigen. Fortjenesten var
nok til å dekke utgiftene til gjenreisinga.

Både nazistene ogHjemmefronten hadde fordel av
Quisling:
Okkupantene av at forbannelsen retta seg mot
Quisling mer enn mot dem sjøl
Hjemmefronten av at forbannelsen gikk
mot Quisling og ikke okkupantene,
for da kunne kravet om militær
motstand mot okkupantene lettere
oversees

Nortraship
Firmaet Nortraship blei oppretta for å stille
handelsflåten til disposisjon for allierte strid
skrefter. Med livet som innsats skulle sjøfola
kjempe med lavere lønn.
Etter krigen tapte sjøfolka en retssak om å få
utbetalt overskuddet. Skipsrederne tjente der
imot store penger.
Nortraship hadde et overskudd på . rundt 6
milliarder 1945-kroner. Sjøfolkenes lønnsfond
var på 43,7 millioner 1945-kroner.

lot seg hylle av Goebbels på forsida til
50-årsjubileet i 1937,
utga nazivennlig avis under hele krigen
og bygde seg opp kapital.
Avisas utenriksmedarbeider Nils J.
Murer skrøyt i 30-åra avHitlerTysklands konsentrasjonsleire som han
kalte sunne arbeidsleire for kriminelle».
Muter ble etter krigen Aftenpostens
utenriksredaktør, og fast utenrikskronikør i NRK.
Borgerlige aviser var ukritisk til nazismen, og tok ikke konsekvent avstand,
med ett unntak: Dagbladet som med
sin utenriksmedarbeider Ragnar Vold
som var like aktivt mot nazismen som
Arbeiderparti-avisene.
Nazistene stansa under krigen så å si

alle arbeiderpartiavisene,

mens de an-

dre «borgerlige» avisene godtok å fortsette som naziptopagandøter,

RVhedrer
Regjeringa legger opp til en upolitisk markering av det
fascistiske nederlaget. Det er viktig for RV å bringe inn
litt motvekt mot den politisk motiverte historieforfalskinga vi blir proppa full med rundt 8. mai.
Det betyr sjølsagt ikke at RV ikke hedrer og glad for ethvert offer som ble gjort i den nasjonale antifascistiske
kampen.
RV hedrer all motstand, stor som liten,- økonomisk,
politisk, ideologisk og militær, - og minner og ærer de
døde.

Landssvikoppgjøret:
Kvinnene og de små straffes

'dyp ærbødighet
~agnus Nilssen, Gabriel Moseid, P. Thorvik, Neri Valen, Ivar Lykke (av
'I.øyres gruppe tilforordnet Presidentskapet).»
lom kjent svarte kong Haakon «Nei» til Stortingets krav.
jeinere satte tyskerne på nytt fram krav om at Stortinget måtte kreve Kongen
satt.
september 1940 vedtok Stortinget med 86 mot 47 stemmer både å avsette reringa Nygaardsvold og Kongen. Flertallet for dette vedtaket kom fordi det
f så stort flertall i Arbeiderpartiets og Bondepartiets grupper.
t var dette Stortinget som fortsatte etter krigen, helt fram til det ble valgt et
vtt i oktober 1945. Da hadde det sittet siden 1936.
I

så og si hver eneste norske jøde, ca 700, og overleverte dem til nazistene.
Politiet kan være stolt av sin innsats: Nazistene sendte dem til sine konsentrasjonsleire i utlandet. Bare 15 overlevde.
Etter nazistenes utryddelse av 6 millioner jøder, begynte en ny europeisk politikk mot jødene: I stedet for at europerne
sjøl tok ansvaret for årette opp politikken, var det palestinerne som måtte svi for de europeiske jødeforfølgelsene.
Palestinerne måtte vike, gård og grunn og sin egen nasjon for at den rasistiske delen av jødene (sionistene) skulle få oppfylt sitt mål. Samtidig slapp «vi» å ha så mange jøder i Europa.
,

t
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Landssvikere av typen Quisling og Rinnan ble dømt og
henrettet rett etter krigen sammen med 23 andre. 12 tyske krigsforbrytere blei også henretta.
90 000 personer blei etterforska og 53 000 funnet skyldige.
Mektge folk innen borgerskapet som hadde gjort seg rike på samarbeid med okkupanten, blei det aldri reist tiltale mot.
Mange landssvikere som var mistenkt for alvorlige forbrytelser tok det lang tid å etterforske, og til alutt ble sakene mot den henlagt. De store gikk fri mens de små
blei straffa. Og offiserer som hadde vært langt mer nazivennlige ennå være passive,kunne på denne måten
igjen komme inn i aktiv ledelse og få viktige kommandooppdrag for det nye norske NATO-forsvaret.
Hardestblei kvinner som ble mistenkt for å ha omgang
med tyskere under krigen rammet. De var fritt vilt, og
ble skamklipt og dratt fram til spott og spe og fornedret
på tarveligste vis, som en del av kvinneundertrykkinga.
Det tok lang tid før myndighetene reagerte på overgrepa.

10

KRONIKK

Hva slags fred i

Nord-Irland?
For nesten to år siden, i april 1993,
fremla de to irske nasjonalistlederene John Hume og Gerry Adams et
forslag om fredsforhandlinger. Det
var unikt i nyere irsk historie at den
moderate lederen for det lovlydige
Social Democratic Labour Party gikk
sammen med Gerry Adams, lederen
for det republikanske partiet Sinn
Fein.
Etterhvert har fredsinitiativet blitt
fulgt opp av den irske regjeringen,
og Clinton-administrasjonen i USA
har også engasjert seg. Nelson
Mandela har uttrykt sin støtte.
Likevel er det langt igjen til fred.
Ikke en av de grunnleggende årsake-.
ne til konflikten i Irland er fjernet. Så
langt har man brukt nesten to år på å
bli enige om å snakke med hverandre! Reelle forhandlinger er ennå
langt frem i tid. Den vanskeligste delen av jobben gjenstår.

• Storbritannia endrer eller
erstatter loven om styre av Irland
fra 1920.
• Sør-Nord-samarbeidet skal
fortrinnsvis skje ved samarbeid
mellom de to irske parlamentene,
men forslaget åpner for
samarbeid selv om et nord-irsk
parlament nekter å delta.
Dette rammeforslaget er blitt ønsket
velkommen av Sinn Fein, som sier
det har en klar 'all-irsk' dimensjon.
Det har likevel store likhetspunkter
med Sunningdale-avtalen fra 1973,
som republikanerne da avviste med
forakt.

Fredsforhandlinger eller overgivelse?

Rammeforslaget

De reelle motsetningene

Den sør-irske og den britiske regjeringen la nylig frem et forslag til
ramme rundt fredsforhandlingene i
Nord-Irland. Rammeforslaget går
blant annet ut på:

Den nord-irske staten er en konstruksjon. Den er skapt av britisk imperialisme og kolonialisme. I de 74
årene den har eksistert har den hvert
eneste tiår måttet gripe til unntakslo. ver, internering og spesialdomstoler
for å undertrykke irske nasjonalister.
Det er en stat grunnlagt på religiøs
apartheid, som ikke kan eksistere
uten båndene til Storbritannia.
Irske nasjonalister og republikanere
ønsker å fjerne staten Nord-Irland og
gjenforene Irland. De er uenige om
metodene for å gjøre dette, men meningsmålinger viser 80-85% flertall
for gjenforening i Irland som helhet.
De nord-irske unionistene (protestantene) er like sterkt mot gjenforening med resten av Irland som nasjonalistene er for det. De ønsker å opprettholde
unionen
med
Storbritannia, og er redde for sin politiske
og
religiøse
frihet.
Unionistene utgjør flertallet av be-

• Å opprette et nytt lokalt
parlament i Nord-Irland.
Parlamentet skal ha 90
representanter.
• En kommisjon med tre
medlemmer skalovervåke
parlamentets arbeid for å sikre
maktdeling mellom nasjonalister
og unionister.
• Samarbeide mellom Sør-Irland
og Nord-Irland hva gjelder EUprogrammer, turisme, kultur og
andre sektorer som "har et
naturlig eller fysisk all-irsk
ramme"
• Sør-Irland endrer grunnloven for
å gi avkall på territoriale krav på
Nord-Irland.

Ken
Jackson eraktv i
Irlandskom
iteen.

folkningen i staten Nord-Irland. Den
britiske regjeringen har garantert for
det som kalles det unionistiske veto hvis ikke flertallet av befolkningen i
Nord-Irland går med på det vil britene ikke godkjenne et forent Irland.
Storbritannia har alltid hatt viktige
økonomiske og militære interesser i
Irland. Det var årsaken til Irlands deling, og årsaken til at den unionistiske befolkningen ble importert som
kolonister på 1600-tallet. Krigen i
Irland er historisk et resultat av den
britiske imperialismens interesser. I
dag er disse interessene ikke så viktige. Irlands og Storbritannias medlemskap i EU sikrer Storbritannias
økonomiske interesser selv om de
gir
slipp
på
Nord-Irland.
Sovjetunionens sammenbrudd gjør
at de militære interessene ikke lenger er så fremtredende. Det som gjenstår er politiske og historiske grunner til å holde på unionen. De er også
i ferd med å svekkes, spesielt på
grunn av motsetningene til de nordirske unionistene.
Dette er de grunnleggende problemene i konflikten. Undertrykkelsen,
religiøs diskriminering, politiske
fanger, tortur, unntakslover, politi
og soldater, bomber og drap - det er
bare uttrykk for metodene som blir
brukt for å hevde sine interesser. Alt
dette kan reformeres, uten at de
grunnleggende årsakene til konflikten blir borte.

Forsøkene på kompromiss
Likevel har IRA og Sinn Fein gått
inn for forhandlinger mellom alle
parter. Uten forhåndsbetingelser.
IRA erklærte våpenhvile 31 august i
fjor, og har overholdt den. Hva er det
de tror de kan oppnå ved forhandlinger, og hvorfor forhandlinger akkurat nå? Er det mulig å komme
frem til et kompromiss mellom unionistenes veto og kravet om selvbe-

stemmelse for det irske folk som helhet?

IRA og den væpna kampen
IRA har kjempet i over 25 år i denne
omgangen av den irske frihetskampen. De har vist at britene ikke greier
å beseire dem, hverken militært eller
politisk. Men det er ikke nok. Det er
lenge siden den irske republikanske
bevegelsen hadde illusjoner om å
kunne beseire britene militært, og
slik gjenforene Irland. Isteden har
deres strategi for den væpnede kampen vært å gjøre det så dyrt og vanskelig for britene å styre NordIrland, både politisk og økonomisk,
at de etterhvert vil ønske å trekke seg
ut. De har satset på at de skal greie å
holde ut lenger enn sin langt mer
mektige fiende, og med stadige nålestikk trette ham ut og etterhvert
ødelegge hans vilje til å kjempe.
Dette er den langsiktige begrunnelsen for bomber mot City, attentater
mot britiske politikere, bombingen
at det konservatives landsmøte i
Brighton. "Britene skal aldri kunne
vite hvor vi slår til neste gang - de
skal aldri kunne føle seg trygge, selv
ikke i sin egen hovedstad. Når de må
vokte overalt, koster det dem enorme summer, og til slutt vil det oppveie deres økonomiske, militære og
politiske interesser i Irland", fortalte
en gang en irsk kamerat meg. IRA's
væpnede kamp har sørget for at britene kun kan styre Nord-Irland ved
hjelp av store militære styrker. Både
økonomisk og politisk er dette en belastning for Storbritannia.

Utsiktene for frigjøringskampen
Opp til et visst punkt har denne strategien lykkes. Det har lenge vært
flertall i den britiske befolkningen
for å trekke alle britiske soldater ut
av Nord-Irland. Britenes militærstyre i Nord-Irland er en diplomatisk
belastning, som den britiske utenrikstjenesten må bruke mye krefter
og ressurser på. Forskjellige britiske
initiativ for å reformere Nord-Irland
og gjøre sitt styre mer akseptabelt
både internasjonalt og lokalt har
mislykkes. IRA er militært sterke og
kan i overskuelig fremtid opprettholde nivået fra før våpenhvilen på
den væpnede kampen.
Problemet er at det ser det ut til at
britene også kan. Britiske politikere
og militære har i årtier snakket om
"et akseptabelt voldsnivå" i NordIrland som sitt militære mål. Volden
før våpenhvilen var nok absolutt
over denne 'smertegrensen', ikke
minst på grunn av aksjonene mot finanssentrene i City. Likevel var ikke
britene i ferd med å tape kampen. Og
før IRA's våpenhvile var det britene
som hadde vunnet propagandakrigen internasjonalt, ihvertfall i den
vestlige verden.

Den politiske situasjonen før
våpenhvilen.

Engelske fredsrepresentanter på tur.
Foto: Ken Jackson.

Om den republikanske bevegelsen
har utviklet seg til den mest profesjonelle og dyktige gerilja i verden, så
har den ikke vært like flink politisk.
Høydepunktet i politisk mobilise-
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ring var under sultestreiken i 1981.
De har ikke lykkes i valg eller i å forene alle irske nasjonalister mot britene. Internasjonalt har de vært isolert,
og britene har lykkes i å stemple dem
som terrorister.
Før freøsinitiativet og våpenhvilen
var IRA og Sinn Fein i følgende situasjon:
• Flertallet av befolkningen i SørIrland ønsket gjenforening av
øya, men støttet ikke væpnet
kamp som middel til å oppnå
det. Sinn Fein har bare oppnådd
5-6 prosent i valg, av og til lavere.
• Flertallet av nasjonalistene i
Nord-Irland (som jo er et
mindretall) støttet heller ikke
Sinn Fein i valg. De stemte
isteden på de reformistiske
nasjonalistene i SDLP, som var
skarpt mot den væpnede
kampen og fiendtlige mot IRA.
• Forskjellige sør-irske regjeringer
hadde alliert seg med britene
mot IRA/Sinn.Fein, og
samarbeidet både politiskog .
militært med Storbritannia mot
den væpnede kampen.
• IRA/Sinn Fein hadde mistet mye
av sin politiske støtte i USA'., hv or
den mektige irske lobbyen i
hovedsak støttet den sør-irske
regjeringen og SDLP. Den
amerikanske regjeringen brukte
aktivt FBI til å hindre økonomisk
og politisk støtte til IRA.

Ny situasjon
Etter IRA's våpenhvile har de politiske alliansene endret seg radikalt. Det
hele begynte med en politisk allianse
mellom SDLP og Sinn Fein for å få
den sør-irske regjeringen til å legge
press på britene. Så sluttet den sør-irske regjeringen seg til og presset britene til å gi noen meget små konsesjoner. Nå har USA begynt å komme
på banen, og legger også press på
den britiske regjeringen. Det siste er
at Sinn Fein-lederen Gerry Adams er
invitert til det Hvite Hus - mot høylytte britiske protester.
Under hele prosessen så langt har
den britiske regjeringen under John
Major vært meget motvillig og beveget seg meget langsomt.
Før sto Sinn Fein og IRA politisk isolert og uten mektige allierte, nå er
det britene som er isolert og under
press - ihvertfall så lenge våpenhvilen holder.
Unionistene er i en enda vanskeligere situasjon. De er mot ethvert samarbeid med Sør-Irland, men de har
bare britene som alliert - og britene
trenger å vise seg forhandlingsvillige
for ikke å tape for mye internasjonal
prestisje.
Så langt har nasjonalistene i Irland
vunnet flere taktiske seire rundt
fredsforhandlingene.
Republikanerne er ikke lenger politisk isolert, og nasjonalistene står
mer samlet enn på over 20 år. USAs
press mot Storbritannia er også et
godttegn.
Men det er altfor tidlig å si at det vil
bli fred i Irland av dette.
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- Jeg har avtalt å være sammen med sønnen min, derfor
må jeg gå nå, sa jeg i finanskomiteen. Dermed måtte finanskomiteen vente med å levere
innstilling i ei sak. -Hvem sier at RV, kvinner og enslige
forsørgere ikke har innflytelse
i Stortinget, spør en humrende
vararepresentnant for RV.
Men legger til at en dame i ett
av de andre partiene fikk trøbbel innad i partiet når hun gjorde det samme.
- Rart at jeg skulle bli parlamentariker, forresten. Jeg som
jo ikke er så diplomatisk, men
heller mer direkte og bastant.
Mens hun var i bystyregruppa
i Oslo tok hun eksamen i kommunalrett og mediekommunikasjon, begge deler nyttig i bystyre og Storting. Hun har jobba for filippinske kvinner i organisasjonen Kalayaan, og har
en gutt med en filippinsk musiker som i sommer reiste hjem
for å arbeide videre der.

- Assen er det for en arbeider
som både er kvinne og enslig forsørger å være vararepresentant på
Stortinget?
- Vanskelig, men ikke umulig. Jeg stilte krav til RV for åta
vervet, blant annet at jeg skal
ha fri en hel dag i uka for å
kunne jobbe med stortingsarbeid. Sånn sett er jeg privilegert i forhold til mange andre
vararepresentanter
på
Stortinget som brått må tilkalles, sjøl om det er verre å være
vara for en enmannsgruppe
som RV. U l e mpen med vervet

er at jeg blir en slags B-arbeidskraft på jobben.

- Hvorfor valgte du å bli parlamentariker?
- Det begynte med en rein tilfeldighet. I 70-åra jobba jeg på
Kodak, og var med på å utvikle en fagforening der, i Handel
og Kontor. Det amerikanske
firmaet hadde store problemer
med i det hele tatt å akseptere
en fagforening, men foreninga
fikk til nød lov til å ha en skrivemaskin i gangen. På en fest
ble denne maskina ødelagt, og
jeg måtte på partikontoret for å
få laga en løpeseddel om
Faglig 1. mai-front.
Der satt de samtidig og jobba
med lista til kommunevalget.
Fordi jeg var ei «vanlig jente»
blei jeg bedt om å stille på
pressekonferansen dagen etter. Ikke lenge etter blei jeg
spurt om å stå på lista, fordi
navnet mitt var offentlig kjent.
Jeg trudde det var som «listefyll», med det gjaldt en fjerdeplass!
Det var valget der førstekandidaten Brynjulf Mugaas ble kumulert ut, og tre kvinner kom
først. Dermed var jeg i bystyregruppa. For øvrig til protest fra
Klassekampen, som kritiserte
at velgerne kunne være så
dum at de vraka en dyktig
mann.
- At jeg nå kom på banen
igjen i forbindelse med nomineringa til stortingsarbeidet,
skyldes nok at jeg ikke har engasjert meg så hardt på noen
av fløyene i RV. Nina
Aakernes, en av kvinnene i
Grafisk, dytta på meg. Arne
Rolijordet gikk inn for meg

som motkandidat til to andre
·fløykandidater. Jeg hoppa ikke
på det, men stilte krav. Både
om den ene dagen fri, og at jeg
skulle få barnevakt under
valgkampen. Og at jeg skulle
få ha ettermiddagen sammen
med sønnen min. Aller viktigst
var at jeg krevde at RV skulle
organisere barnevakta for
meg. Det kan ofte være mer
tidkrevende å organisere barnevakt enn å ha behov for det.
Det fungerte utmerka. Det må
jeg rose RV for at de gikk med
på, og jeg takker Oppsal/Bøler
AKP som organiserte barnevaktene og skaffa meg gode
barnevakter seinere.
- Jeg har en politisk, faglig og
sosial base blant kvinnene i
Grafisk, der jeg både leder
Oslo Grafiske Kvinneklubb og
Grafiske Kvinners Landssammenslutning. Oslo Grafiske
Kvinneklubb har den siste
mandagen hver måned hatt
møte med innledning og avsluttende sosialt samvær - i 60
år. Såvidt jeg veit er Grafisk
det eneste forbundet der kvinnene fortsatt har tatt seg til retten å organisere seg på denne
måten. Vi har da også vedtatt
offensive krav som 6-timersdag, mot seksuell trakassering
på jobben, om likelønn og jobber mye med kvinnekrav.
Grafisk
har ellers
fortsatt
Base
sosialisblant
men i formåls -pagrafiskragrafen!

Arbeider
kvinne
enslig forsørger

Hersketeknikk
- Menn hersker ved å si meningene sine med en selvfølgelighet som ikke innbyr til tvil
og diskusjon. Det husker jeg
også at jeg benytta meg av en
gang jeg var innkalt til møte i
AKPs internasjonale utvalg for
å informere om en av mine turer til Filippinene. Da satte jeg
bare opp fem punkter, og ga et
bestemt og bastant referat. Det
ble heller ingen diskusjon etter
framstillinga mi, men om det
var så riktig eller lurt å si det
sånn som jeg sa, er vel heller
tvilsomt ...

Flott kvinneinnlegg
- Mange i og utafor RV har kritisert det kvinneinnlegget du holdt i
EU-debatten. Hvorfor holde et
innlegg uten argumenter, bare
med følelser?
- Den kritikken er jeg helt uenig i. Glem ikke sammenhengen. Jeg var siste innleder i en
debatt som hadde vart i 2 døgn.
Med bare noen få minutters taletid var det ikke tid for fakta.
Vi måtte stille spørsmålet: Hva
skal vi markere oss på? Det
måtte være noe annet enn det
de andre gjør. Og så fikk vi jo
dratt så mange med i u tforminga av
innleg-

Flott
kvinpeinnlegg

g

e

t

.

Gamle arbeidskarnera ter
fra Kodak
var med
og sa sitt
syn.
Nei, jeg
synes innlegget var flott, jeg!

kvinnene

Gjennom
faglig-arbeidet har
jeg fått utvikla den kollektive
arbeidsmåten. Jeg kommer for
eksempel ikke med ferdige forslag til møtene, sjøl om jeg sikkert kunne fått dem vedtatt.
Men ved åla andre være med å
utvikle vedtaket, blir ansvaret
delt på flere. Det blir en politisk prosess av det. Så er det jo
det at flere tenker bedre enn en

svaret for å forsørge familien.
Disse har vanskelig for å få job:
ber i landet.
- Med hvilken rett kan vi stille
moralske krav til valg av ektefeller? Kjerna i d ette spørsmålet er egentlig innvandringspolitikken. Med en annen innvandringspolitikk ville mange av
disse problemene vært løst.

Tredje verden drivkraft
- Verden er mye mer komplisert og sammensatt enn det vi
vil se første gang. Hver gang
jeg har vært på Filippinene synes jeg at jeg har lært ti ganger
mer enn da jeg var der sist.
Men aller mest lærte jeg da jeg
siste gang reiste helt på egen
hånd og besøkte venner av filippinere som bor i Norge.
- Det er og blir folka i den tredje verden som kan ramme imperialismen hardest. Om alle
nekta å betale gjelda si, ville
USA kollapse.
- Men imperialismen har styrka seg og blitt flinkere politisk. .
Råtnende imperialisme er feil å
si, avhengigheten av imperialismen har økt.
Nicaragua er et eksempel:
Påtvunget krig og stengt ute av
verdensmarkedet. Så stemmer
folk mot sandinistene, for folk
kan jo ikke bare leve av frihet.
- Jeg er tvilende til at Maos teori om nydemokratiet i et halvføydalt land er riktig. Kanskje
hadde Marx rett, at en må komme gjennom kapitalismens stadium for å kunne om organisere samfunnet. Kapitalisme er jo
kollektiv utnyttelse av arbeidskrafta i motsetning til føydalismen - det er bare tilegnelsen
som er privat under kapitalismen.

Jobb sammen
Ekteskap via post, eller
innvandringspolitikken
- Nordmenn som gifter seg med
filippinske kvinner, det har du aksjonert mot?

Sypiker kan styre staten
- At Lenin hadde rett når han
sa at sypikene kunne styre staten, blir bekrefta av min erfaring. Alle kan bli kommunestyrepolitikere. Jeg tenker på
en av RVs tidligere medlemmer i bystyregruppa, en hjemmehjelper. Hun hadde enorm
}<jennskap til
indre øst i
Oslo. Det
Politisk
kom godt
prosess med ikke
bare i sovi ktig
s i a 1 e
spørsmål,
men også
når
vi
skulle behandle reguleringssaker. Og var det noe hun ikke
visste, ja, så gikk hun ut blant
folk og spurte, ringte på dører
og skaffa seg informasjon. Som en kvinnelig fagforeningsleder i Kiruna sa: Når
kvinner kan organisere dagliglivet til folk, kan de også styre
staten. Det er dette Kjersti

Ericsson også har vært opptatt
av.

vara
0

p~
Stortinget
Den 39 årige reproteknikeren og fagforeningsdama Mai Gythfeldt har et godt utgangspunkt
som representant for et revolusjonært parti i
Stortinget: Fagutdanna arbeider med faglige
tillitsverv og med godt kjennskap til levekåra til
folk i den tredje verden, særlig på Filippinene.

Intervju: Ove Bengt Berg
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- I den saka gjorde vi dessverre dumme overslag, og vi
skjønte ikke medias rolle godt
nok og hvordan media ville
reagere. Forsøk på innblanding
i folks valg av ekteskapspartnere, er og blir svært ømtålelige saker.
- Vi hadde en målsetting om å
få bort den kvinnediskriminerende annonseringa. Vi var
uklare på om vi ville forby
postordreekteskap. Enden på
visa var at de filippinske kvinn e n e
som i utgangspunktet
Overslag var enig
med oss,
og offer
kom på
media
kant med
Kvinnefronten .
De oppfatta det slik at vi også angrep
dem.
- Det er fordommer å hevde
at det dreier seg om fattige og
uvitende unge jenter fra bygda
som selger seg til ekteskap i utlandet. Undersøkelser viser at
det dreier seg om velutdanna
damer fra middelklasssen i byene, som i tillegg ofte har an-

- Nå må vi få alle i RV til å jobbe sammen. Sjøl om AKP i
praksis ikke er så enhetlig lenger, blir jeg provosert av den
sterke gruppe-identiteten i
AKP. Den virker ødeleggende i
RV.
- Videre må vi markere RV
som et arbeiderparti. Og når
vår strategi er å reise arbeiderklassen til kamp, kan du ikke
legge deg ut med dine egne
medlemmer i spørsmål om 1.
maitog. At Oslo RV har pålagt
Faglig RV å arrangere eget tog
1. mai, kan bli ubehagelig for
meg som klubbleder. Skal jeg
bryte med de medlemmene
som har valgt meg, eller følge
RVs vedtak?
- Vi må ha mer tillit til hverandre. Stempling av hverandre, som å kalle de faglige tillitsvalgte for «faglig-høyre», gjør
at vi ikke lytter på hverandre.
Sånn bryter vi ned partiet.
Hun er ikke kvinne uten å nevne oppgaver hun ikke får gjort.
- Nå har jeg ansvaret for arbeidet med 6-timersdagen for
stortingsgruppa.
Men
bistandspolitikken skulle jeg også ha gjort noe med, og , og ...
Bra da at det denne dagen er
siste mandag i måneden, for da
skal Else Skjønsberg ko=e i
den grafiske kvinneklubben og
snakke om omsorgsrasjonalitet.
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STORTINGET OG EU /EØS

Folkv ord: Ikke bare i Brussels EØS-komiteen

EU/EØS
Kortnytt

Oljedirektivet først i
Stortinget!
·
Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg bekrefter at petroleumsloven må endres
dersom Norge godtar
EUs oljedirektiv.
- Stortinget må derfor behandle
oljedirektivet før EØS-komiteen i Brussel fatter vedtak. Det
er ikke holdbart at Stortinget
forelegges saka etter at komiteen har tatt den reelle beslutninga, sier Erling Folkvord
(RV).
Det var i Stortinget onsdag 16.
mars at Jens Stoltenberg opplyste at "de endringer i petroleumslovgivningen som vil føl-

ge av innlemmelsen av konsesjonsdirektivet i EØS-avtalen,
vil selvfølgelig bli lagt fram for
Stortinget. Regjeringen kan ikke endre norsk lov uten
Stortingets samtykke". Men
samtidig uttalte han at stortings-behandlinga av direktivet først skulle komme etter at
"dette er vedtatt i EØS-komiteen".
Dette betyr at regjeringa planlegger først å forplikte Norge
rettslig overfor EU og deretter
invitere Stortinget til å foreta
"implementering" av EU-direktivet i EØS-avtalen og norsk
lovgivning.

Omstridt direktiv
Oljedirektivet - eller konsesjons- eller lisensdirektivet som

det også kalles - ble vedtatt av
Den europeiske union i mai
1994 og skal være innarbeidet i
medlemslandenes interne lovgivning innen 1. juli 1995.
Fordi direktivet ble vedtatt etter at forhandlingene om EØSavtalen var avsluttet, er dette
direktivet ikke en del av EØSavtalen pr. i dag. Oljedirektivet
er imidlertid nå oppmeldt for
innlemmelse i EØS-avtalen.
Regjeringen har orientert Aps
stortingsgruppe at den ikke vil
legge ned veto mot det omstrid te direktivet.

Første framstøt
Oljedirektivet er det første
framstøtet i EU for å deregulere det såkalte VET-området,
dvs. vannkraft-, energi-, og te-

lekommunikasjonsområdet.
- Oljedirektivet er en for alvorlig sak til at den bare skal overlates til hemmelig behandling i
Stortingets
konsultasjonsorgan, regjeringa og EØS-komiteen i Brussel. Nå som det er
klart at oljedirektivet faktisk
betyr
endringer
i
Petroleumsloven, bør saka i
det minste legges fram for
Stortingsplenum før regjeringa
forplikter seg forfatningsrettslig overfor EU, sier Erling
Folkvord.
Han peker bl.a. på at artikkel 6
punkt 2 i direktivet helt kolliderer med par. 3, 2. ledd i den
norske petroleumsloven. Der
heter det at "Petroleums-forekomstene skal forvaltes slik at
de kommer hele det norske

EU på Internet

samfunn til gode. Forvaltningen skal bidra til utviklingen av norsk næringsliv og ivareta nødvendig hensyn til annen virksomhet, distriktspolitiske interesser og natur- og
miljøvern".

Taper styringsrett
- Oljedirektivet skiller seg fra
loven ved at det fratar norske
myndigheter muligheten til å
stille krav overfor oljeselskapene når det gjelder å ta hensyn til norske bedrifter eller
distriktspolitiske
interesser.
De hensynene direktivet tar er
langt snevrere enn de som er
lista opp i par. 3.2 som er selve
"faneparagrafen" petroleumsloven, sier Erling Folkvord.
EM

Full ledighetstrygd uten tidsbegrensning
Rød Valgallianse foreslår at
folketrygdloven endres slik at
langtidsarbeidsløse sikres full
ledighetstrygd uten tidsbegrensning. - Så lenge Stortinget
og regjeringa ikke oppfyller
grunnlovens bestemmelser om
å skaffe alle arbeidsdyktige
mennesker jobb, må svaret være varige trygdeordninger for
arbeidsløse kombinert med
rett til frivillig pensjonering
med fulle pensjonsrettigheter
etter fylte 60 år, mener Erling
Folkvord.
Mens
kommunalminister
Gunnar Berge ser bort fra Aps
land smøtevedtak og sender ut
forslag om full stopp i arbeids-

ledighetstrygden etter tre år,
går Rød Valgallianse stikk
motsatt vei.
- Ap-regjeringa mener at problemet med dagpengeordningene er at de er så gode at
folk foretrekker å gå ledige i
mange år isteden for å skaffe
seg jobb. RVs erfaring er at dagens dagpengeordninger er så
dårlige at langtids arbeidsløse
relativt raskt tvinges til å selge
hus og hjem og til å søke hjelp
på sosialkontorene, sier Erling
Folkvord.
RV-representanten har derfor
lagt inn et forslag i Stortinget
om å endre trygdeloven slik at
langtidsledige skal ha rett på
full a-trygd uten tidsbegrensning.
Reglene i dag er slik at en ar-

beidsløs mottar arbeidsledighetstrygd de første 80 ukene
han/hun er uten arbeid. Hvis
den arbeidsløse fortsatt ikke
har noen jobb, må vedkommende inn i en periode på 13
uker uten at det kan søkes om
a-trygd. Deretter er det adgang
til å søke om dispensasjon for å
få a-trygd i en ny 80-ukersperiode.
Men denne gangen skal stønadssatsen bare være 90 % av
satsen fra første BO-ukers-perioden. De virkelig store problemene starter dersom du er like
arbeidsløs etter utgangen av
period e
nr.
2.
Beregningsgrunnlaget ligger
da så lavt for de fleste at de ligger under det de trenger for å
klare seg. Dermed blir de av-

hengige av sosialhjelp. Før sosialhjelp kan ytes, er det i de aller fleste tilfeller en forutsetning at søkeren legger seg p å
en minimums boligstandard
og selger unna eiendeler som
ikke faller inn under en helt
nødvendig minstestand ard .
- Dette er svært nedverd igende
for mange langtidsarbeidsløse
og spesielt for folk som har
mange år i arbeidslivet bak
seg, sier Erling Folkvord.
Folkvord foreslår også at regjeringa foretar en kritisk gjennomgang av arbeidsmarkedsstatistikken med sikte på at
statistikken skal gi et fullstendig bilde av den reelle arbeidsløsheten.
- I offisiell arbeidsmarkedssta-

tistikk oppgis rundt 8 qoo å ha
vært ledige i 80 uker eller mer.
Nye utvalgsundersøkelser viser imidlertid at 34 000 var inne i sin andre 80-ukersperiode
i første kvartal i fjor - altså over
25 000 flere enn det den offisielle statistikken får fram.
Forklaringa på at statistikken
lyver er bl.a. at arbeidsløse
som går inn i ny 80-ukersperiode, deltar på arbeidsmarkedstiltak eller lar være å sende inn meldekort blir nullstillt,
sier Erling Folkvord.
RVs forslag om endringer i
folketrygdloven er oversendt
til
kommunal-komiteen.
Komiteen forbereder saka for
Stortinget, som sluttbehandler
RV-forslaget engang utpå
sommeren eller til høsten.

"Når regjeringa vel å leggje ut
stadig nye oljefelt og dermed
auke dagens rekordhøge uttapping av oljeressursar, er det
fordi regjeringa tar meir omsyn til dei store oljeselskapa sine krav om kortsiktig profitt
på norsk sokkel enn til generasjonar sine interesser. Det å opne for utbygging og drift av

det veldig sårbare Nome-feltet
føyer seg inn i og er ei vidareutvikling av den politikken
som Raud Valallianse er
usamd i.
I 1994 nådde petroleumsproduksjonen eit rekordnivå på
147 mill. tonn oljeekvivalentar.
På dei fem siste åra er produksjonen fordobla, og det er venta at den skal auka til 180 mill.
tonn oljeekvivalentar om få år.
Da vil jo uttappingsnivået på
petroleumsressursane
vere
dobbelt så høgt som det regjeringa tidlegare har karakterisert som eit berekraftig nivå.
Det ekstremt høge uttappingsnivået fører til at Noreg allereie
om 10-20 år kjem til å ha tømt
norsk sokkel for det meste av
olja, og gassen vil da overta
som den dominerande ressur-

EUs humanitære kontor
ECHO har øremerka 11,2 millioner ECU til nødhjelp for georgias befolkning. 4,5 millioner ECU skal gå til matvarehjelp, 2 millioner til forsyninger til kraftverkene og resten til
generelle tiltak. I 1994 bevilga
ECHO 17,3 millioner ECU til
Georgia.
Hjelpen blir gitt gjennom frivillige hjelpeorganisasjoner.
1 ecu= 8,18 kroner pr 8/3-95-

Bedre konkurranseevne
Konkurranseevnen i EU er for
dårlig. Det bestemte toppmøtet i EU. Et råd skal derfor
komme med politiske råd til
åssen EU skal forbedre konkurranseevnen sin.
Nytt fra EU nr 7 /95.

RV:

Ikke strafffor
transportører

RV-nei til Nome
Stortinget vedtok 9.
mars - mot stemmene
til bl.a. RV og SV å
bygge ut N ome-feltet.
Opprør bringer her det
innlegget Erling Folkvords holdt i Stortinget
som begrunner
standpunktet:

Lobbylæring
Som et ledd i demokratiseringa av EU holdt et firma,
European Business Centre AS,
et kurs for norske bedrifter i å
lobbe EU.
Direktør Linton ga «a practical
guideline for lobbying the
EU», mens våre egen Støre fra
statsministerens kontor innleda om norske bedrifters muligheter til å påvirke EU.

Hjelp til Georgia

RVforeslår

Av Espen Mathisen

EU-kommisjonen har åpna en
server på Internet. Serveren
har fått det noe misvisende
navnet EUROPA, og skal i følge kommisjonen «gi brukem~
en klar, grundig og oppdatert
informasjon om EUs institusjoner, målsettninger og praktisk politikk.»
Blant annet med adgang til informasjon fra generaldirektoratene retta mot opinionen, og
informasjon om og adgang til
Kommisjonens ulike databaser (l'EUROPE, ISPO, CORDIS, EUROBASES, EUROSTAT, EUR-OP, osv).
Adressa er:
http://www.cec.lu.
Nytt fra EU nr 7 /95.

sen. - Vidare vil dette skape
eit enormt kapitaloverskot både for oljeselskapa og for den
norske staten. Det inneber ikkje betre velferd i Noreg, men
vil berre verke til å frarnskunde norske imperialistiske eventyr både i statleg og privat regi.
Det høge norske produksjonsnivået blei kritisert av fleire
OPEC-land
da
statsråd
Stoltenberg var på besøk i januar 1995.
Når Noreg nå blir den nest
største oljeeksportøren etter
Saudi-Arabia, er norsk produksjon ei viktig årsak til låge
prisar på verdsmarknaden, og
låge prisar fører til auka forbruk av olje og til auka utslepp, auka forureining, bl.a.
auka utslepp av SO2 som fører
til sur nedbør og av CO2 som

fører til drivhuseffekt. Låge oljeprisar bremsar jo og i global
samanheng utvikling av nye,
fornybare energikjelder som
sol, vind og bioenergi, og det
fører da til redusert satsing på
energiøkonomiseringstiltak.
Eg vil tru at det høge produksjonsnivået på norsk sokkel er
ei vesentleg forklaring på at regjeringa har gitt opp målsetjingane om å avgrense miljøskadelege stoff som fører til
drivhuseffekt og sur nedbør.
Noreg bryt dermed dei miljøavtalar som regjeringa har
hunde seg til.
I internasjonal samanheng vil
Noreg sine negative miljøsignal nå få verknad fordi Noreg
tidlegare har spilt ei pådrivarrolle. Når spriket mellom ord
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og handling blir så openbert og
blir retningsgivande i klimakonvensjonar, sur-nedbørprotokollar osv., blir det lagt merke til - det er negative norske
signal til verdssamfunnet.
Raud
Valallianses
standpunkt er som kjent frå tidlegare ei drastisk omlegging av
denne politikken av omsyn til
miljø, kommande generasjonar
og langsiktig sysselsetjing. Eg
vil berre nemne på ein vennskapeleg måte at når representanten Paul Chaffey på det
punktet ikkje har fått med seg
at det iallfall er to parti i
Stortinget som lenge har hatt
den oppfatninga som han skildra. Elles deler eg Chaffeys argumentasjon heilt og fullt og
skal ikkje gå meir inn på og
gjenta den."

Den som nå tar høyere priser
for transport fra utlandet sammenlikna medtransport fra en
bedrift innenlands, kan nå risikere stgraff på inntil 6 års
fengsel. Dette blei klart etter at
Stortinget 28. mars behandla
nye transportregler som følge
av EØS-avtalen.
- De nye regnskapsreglene er
nødvendig for at markedsliberalismen i stadig større grad
skal virke på transportsektoren.
De er et nødvendig verktøy
for å hindre folkevalgt politisk
innblanding i hvilke transporttyper som en ut fra miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige hensyn ønsker å
legge til rette for, sa Erling
Folkvord i Stortinget.
Det var en enstemmig samferdselskomite som stod bak
forslaget. Og i Stortinget var
det bare en representant som
tok ordet i saka.
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OSLO-POLITIKK

15 millioner tilbake!
Penga tilbake til Oslo
øst, krever Gamle Oslo
RV i en løpeseddel som
ble delt ut i mars. Her
protesterer laget på
nedskjæringene
og
privatiseringene
i
Gamle Oslo. Laget går
mot å betale regjeringas nedskjæringer og
gave-pakker
til
kapitalen. Laget krever
et sosialistisk alternativ til nedskjæringer,

fattigdom
ferdighet.

og

urett-

Fortsatt høyrepolitikk
I løpeseddelen slår laget fast at
- østkanten ikke tåler flere nedskjæringer. De borgerlige skar
ned for mellom 300 og 500 millioner kroner, og Ap / SV-byrådet fortsetter nedskjæringene.
Det vises til at «årsaken» til
nedskjæringene i Gamle Oslo
er at det er brukt 15 millioner
kroner mer i sosialhjelp enn
budsjettert. Men sosialhjelp er
en lovbestemt ytelse som folk
har krav på etter lov om sosial
omsorg, viser RV til. Derfor

kan det ikke godta at dette skal
føre til sosial nedskjæring som
særlig rammer de eldre hardt.
Regjeringa skal skjære ned 11
milliarder etter nei-seiren, ogdette betyr 500 milioner kroner
for hele Oslo. Det er de fattigste som rammes hardest. Kutt i
offentlig sektor er en del av
den markedsliberalitiske politikken de rike forlanger, tross
deres superprofitter og statens
overskudd. Nå er det på tide å
si fra, nok er nok!

Onkel Skrue
I løpeseddelen påstås det at
Ap / SV prøver å slå onkel
Skrue i gjerrighet: 14 eldre får

Fra forrige nummer trykker vi på nytt Mathisens artikkel om RVs forslag
til omlegging av u-hjelpa, da den ble utsatt for en ombrekkingsfeil.

Legg om u-hjelpa!
Rød Valgallianse slår
til lyd for ei «drastisk
omlegging» av bistandsp olitikken.
I
stortingsdebatten om
«Samarbeidet meJlom
Norge og utviklingslandene» ble følgende
hovedpunkter for en
<<ny» bistandspolitikk

lagt fram:
• Gjeldssanering - slett
Norges fordringer
på tredjeverdenland
• Kutt ut all «bistand»
gjennom Det
internasjonale
pengefondet og
Verdensbanksystemet
• Bilateral støtte gis
som direkte
ubunden støtte til
sosiale og politiske
bevegelser som
prøver å bygge
sjølstendige,
rettferdige samfunn
på tvers av den
verdensorden som
nord prøver å
påtvinge dem
• Kutt støtta til
undertrykkerregimer

gene som RV fremmet under
behandlinga av statsbudsjettet
i fjor høst - forslag som dengang bare fikk RVs ene stemme.

Fattige taper på markedsliberalismen
.
RV mener at norsk bistandspolitikk i dag førs t og fremst
tjener norsk egeninteresser og mind re på interessene til
folk i tredjeverdenland a.
- Thorbjørn Berntsen d emonstrerte dette tydelig på den
store miljøkonferansen i Oslo
nylig. Den tidligere presidentkandidaten i Chile, Manfred
Max-Neef, holdt en tordentale
og slo bl.a. fast at det ikke går
an å diskutere utviklinga i
verden uten å diskutere hvordan markedsliberalismen virker inn på utviklinga. Og da
var det nokså symptomatisk
for norsk statsrådsinnsats at
da
statsråd
Thorbjørn
Berntsen tok ordet rett etter
den chilenske taleren, så var
det for å fremme forslag om
kaffepause,
sa
Erling
Folkvord.

Sulten organiseres
RV-representanten gikk til
felts mot de som mener at
handel og markedsliberalisme
er løsninga på problemene til
de fattige folkene i sør.
Folkvord viste til en rapport
som omhandler virkningene
av
Indias
eksportrettede
strukturrasjonalisering. I rapporten heter det bl.a. at omlegginga ved år 2000 vil føre
til «at mengden av mat tilgjengelig for landets befolkning vil synke med 26 % og at
antallet sultne vil være 5,6 %
høyere enn det ville vært uten
handelsliberalisering».
- Bertholt Brecht hadde rett d a
han sa at «sulten oppstår ikke,
d en organiseres av kornhand elen », sa Folkvord .

rialistiske økonomien - men
dersom Norge vil kan Norge
bidra til å sette søkelyset på
hykleriet og gi støtte til de
som prøver å stritte imot den
tvangstrøya som vi i nord har
laga for folka i sør, sa
Folkvord.

Gjeldssanering
For det førs te mente han at
Norge må gå inn for ei total
gjeldss~nering av d e ca, 4,1
m illiardene som tredjeverdenland har i gjeld til Norge.
Dette er ikke bistand, men en
finansiell transaksjon, uttalte
Folkvord.

Ikke gj ennom IMF og VB
For det andre ville han kutte
ut all såkalt bistand gjennom
Det internasjonale pengefondet og Verdensbanksystemet.
Dette er institusjoner som
stiller beinharde markedsliberaliseringskrav til tredjeverdenland, dersom de ønsker kapital.

Til opprør og oppbygging
For det tredje vil RV konsentrere all bilatereal støtte til direkte ubundet støtte til sosiale og politiske bevegelser som
prøver å bygge opp sjølstendige og sosialt rettferdige
samfunn.
FMLN i El Salva.dor og
URNG i Guatemale ble trukket fram som eksempler av
Folkvord i Stortinget.
RVs
stortingsrepresentant
ville også støtte land som utfordrer og ønsker å endre eksisterende verdensorden.
- H vorfor ikke gi Cuba noen
oljemilliarder, båd e for å gi
landet et praktisk håndslag
og for å rette søkelyset p å den
frekke og n ød skap ende blokaden som USA opprettholder overfor landet, spurte
Folkvord .

Ikke norsk profitt
RVs alternativ

Av Espen Mathisen
Erling Folkvord holdt RVs
innlegg om «Samarbeidet
mellom Norge og utviklingslandene» i Stortinget 21. februar. (stortingsmelding nr.
8). Innlegget var i stor grad en
lengre begrunnelse for forsla-

Erling Folkvord skisserte en
alternativ
bistandspolitikk
som har til formål å gi handslag til folk og bevegelser
som stritter imot dagens økonomiske verdensorden.
Norge kan ikke alene endre
det internasjonale «bistands»m ønstret. Norge kan nok heller ikke bryte ut av den impe-

For de t fjerde ønsker RV å
kutte all støtte til undertrykkingsregimer og støtte til norske profittinteresser.
- Dette er tiltak som er mulig
å gjennomføre raskt. Det kreves imidlertid at en er villig
til å slåss mot den gradvise
mer tydelige rolla Norge få r
som
imperialistland,
sa
Folkvord.

en husleieøkning på 70 kroner,
noe som betyr 11 750 kroner i
et budsjett på 400 millioner
kroner. Det vises til 50 plasser
på et aldershjem som skal bli
«gjennomgangsplasser»: Når
forsvinner de helt? Kommuneansatte i bydelen opplever et
stadig hardere arbeidspress og
uholdbare arbeidsforhold fordi det er få få stillinger.
Den administrative bydelsforvaltninga Gamle Oslo omfatter
bydylene Grønland, Tøyen,
Kampen,
Gamlebyen
og
Vålerenga. Dette er samtidig
Oslo RVs beste bydeler, med
en oppslutning på mellom 10
og 20 prosent.

Stand og underskrifter
RV-laget har stand annenhver
lørdag, og tiltaket er svært populært. Etter en del interne diskusjoner blie de enige om å sette i gang en generell underskriftsaksjon mot forholda i
bydelen. Lagets leder, Arve
Ottersen, opplyser at den første underskriveren ba om å få
skrive under allerede før den
første standen var ferdig oppsatt.
Laget har også satt i gang en
pengeinnsamling for å få midler til å drive det politiske og
organisatoriske arbeidet videre. Blant annet planlegger de et
møte i mai om helse- og sosial-

situasjonen .

Forteller noe ...
Oslo RV er ikke ute for å drive
en generell og allmenn kritikk
av sosialdemokratiet.
Men Gamle Oslo RV tar det for
gitt at et byråd fra Ap og SV
skal forsvare arbeiderklassens
interesser. Gjør de ikke det, er
det vår oppgave å fortelle dem
det, sier Ottersen.
I bydelsutvalget har RV vært
en pådriver for å få bystyret til
å ettergi sosialhjelpspenga til
bydelen. Ottersen mener det
ikke er utenkeligh at bydelene
får ettergitt disse penga.
OBB

Gardennobanen I

Berntsen på sporet?
Av Espen Mathisen
Miljøvernminister
Thorbjørn Berntsen er
endelig på sporet i
Gardermobanesaka.
I Stortinget 8. mars lovte han å
engasjere seg i spørsmålet om
daganlegg eller tunnel gjennom Gamlebyen, "dersom det
oppstår uenighet mellom Oslo
kommune og NSB". Dette sa
Bernts~n i et svar til ,Erling
Folkvord (rv) i spørretimen.
Folkvord ville ha svar på når
og på hvilken måte miljøvernstatsråden ville engasjere seg
for å finne ei god og varig løsning på de miljøproblemene
som økende jernbanetrafikk
skaper for dem som bor i nærheten av jernbanesporene på
Oslos østkant. Tidligere har det
vært stillt to liknende spørsmål
i spørretimen. Men da har ikke

Thorbjørn Berntsen fått lov til å
svare. Regjeringa har isteden
utpekt Kjell Opseth som "rette
vedkommende" til å svare på
alle
spørsmål
om
Gardermobanens miljømessige
konsekvenser. Men endelig
fikk imidlertid Berntsen tale
rett.
Miljøvernministeren lovte å
engasjere seg i saka - på ett vilkår:
"Fylkesmannen har bedt om at
NSB og Oslo kommune i samarbeid vurderer en totalløsning
for
jern}?anen
gjennom
Gamlebyen i en større byplansammenheng. En rapport om
dette arbeidet er nå til politisk
behandling
i
Oslo
kommune ...Jeg vil selvsagt holde meg orientert om dette arbeidet og komme inn i saken
dersom det oppstår uenigheter
mellom Oslo kommune og
NSB om løsningene", sa
Berntsen.
Folkvord mente at Berntsen

burde engasjere seg straks og
ikke avvente en eventuell uenighet mellom NSB og Oslo
kommune.
"Det er jo tunnel fra sporområdet på Oslo S og ut av det tettbygde området som er den
eneste varige løsningen. Etter
RV sitt syn vil det være umulig
å få det gjennomført dersom
hele kostnaden skal dekkes
over de ordinære budsjettene
til NSB", sa Folkvord.
Berntsen sa i sin avslutningsreplikk at Stortinget så langt har
besluttet at Gardermobanen
skal være et selvfinansierende
prosjekt - og advarte mot løsninger som fordyrer det: "I den
forbindelse er jeg redd for at
Gardermobanen skal bli så dyr
at all trafikken havner på motorveien igjen. Jeg har nemlig
slåss for å få 50 % av all trafikk
fra Oslo til Gardermoen på
skinner, for å si det sånn, og ikke tilbake på veien, for det ville
være det verste ut fra en miljøpolitisk betraktning".

Gardennobanen Il

Opseth:Nei
-Nei, sa Opseth. Hans argumenter kan sammenfattes sånn: Det blir ikke
så mye mer støy. Bare planlegginga vil ta så lang tid at det nye togtilbudet
ikke kan stå ferdig når flyplassen åpner. Og i så fall vil banen ikke kunne bli
økonomisk og samfunnspolitisk lønnsom. Dessuten er prisen for høy.

Gardennobanen Ill

Og byrådet?
Berit Jagmann, RVs gruppeleder i Oslo bystyre, har spurt
om Ap / SV-byrådet støtter
Kjell Opseths og NSBs planer
for Gardermobanen gjennom
Gamlebyen . -

ere vil sjølsagt flytte inn - og
støyplagene vil være d e samm e, sier Berit Jagm ann.

Etter RVs syn er tunnel gjennom fra Oslo S og ut av det
tettbygde området, den eneste
varige løsningen for miljøet på
Oslos østkant. Det nytter ikke slik som fylkesmann Willoch
har foreslått - å betale dagens
beboere for å flytte. Nye bebo-

Berit Jagmann har også levert
et spørsmål om støy- og miljøproblemene som busstrafikken
gjennom
Schweigaardsgate
skaper for Gamlebybeboerne.
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Fjernbussene i
Ekebergtunnelen

Oslo kommune tillater i dag at
gata - som er Oslos eneste

"miljøgate" - brukes som trase
for 639 busser p å vei til bussterminalen på Grønland.
Mellom kl. 7 og 8 ble d et i januar i år målt 109 busspasseringer i timen. Det vil si en buss
hvert halvminutt. 400 av disse
bussene er fjernbusser fra
Lillestrøm, Toten, Valdres osv.
RV ønsker nå svar på byrådet
på om fjernbussene vil bli pålagt å bruke Ekeberg-tunnelen
som trase når den blir ferdig til
sommeren.
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Fengsla parlamentarikerforeslått

Fredsprisen til kurder?
Leyla Zana, fengsla
kurdisk parlamentariker
som nylig er dømt til 15
års
fengsel
for
separatisme, er av seks
stortingsrepresentanter
foreslått
til
Nobels
fredspris for 1995.
«Mens ødeleggelse, menneskerettighetsbrudd og vold hersker i de kurdiske provinsene i
Tyrkia, er Leyla Zana er utrettelig talskvinne for en fredelig
og demokratisk løsning på
konflikten mellom den tyrkiske stat og landets kurdiske minoritet. Med sin prinsippfaste
og rakryggede holdning, tross

den forfølgelse myndighetene
utsetter ikke minst henne selv
og hennes nærmeste familie
for, er hun blitt et stolt symbol
på ikkevold og demokratiske
verdier. »

utvikle demokrati og allmenne
menneskerettigheter i landet,
og fordi den kan lede alle parter i konflikten til å erkjenne
sitt demokratiske og menneskerettslige ansvar. »

Ikkefra Frp

15 års fengsel
Zana er 34 år, og blei i 1991
valgt som første kurdiske
kvinne i den tyrkiske nasjonalforsamlinga . Hun ble valgt på
ei liste mellom det første lovlige kurdiske partiet i Tyrkias
historie, HEP, og det sosialdeI
mokratiske partiet SHP.
mars 1994 ble hun sammen
med fem andre parlamentarikere arrestert, tiltalt for høyforræderi og trua med dødsstraff.
I desember 1994 blei hun dømt
til 15 års fengsel for separatisme.

Dette skriver seks stortingsrepresentanter i sin begrunnelse
for forslaget til Nobels fredspris for 1995. De seks er Anita
Apelthun Sæle, KrF, Anders
Hornslien, Ap, Inge Myrvoll,
SV, Tove Kari Viken, Sp, Ole
Johs Brunæs, H og Erling
Folkvord, RV.

Konfliktløser
«Leyla Zanas innsats bør framheves og berømmes både fordi
den kan bidra til å løse den
fastlåste konflikten i Tyrkia og

14 år gammel blei hun gifta
bort til en eldre slektning av
seg, Mehdi Zana, dikter og
borgermester i byen deres. Sia
1980 har mannen hennes sittet
nesten sammenhengende i
fengsel, og ble i 1994 dømt til
nye år i fengsel bl. a. for å ha
utgitt en diktsamling på kurdisk.
Barna deres på 13 og 18 år lever
i
landflyktighet
i
Frankrike.
Leyla Zana ble for første gang
arrestert
i
1988
utafor
fengselet der mannen satt.
Hun blei stygt torturert, uten
at det skremte henne.

Den fengsla og torturerte
kurdiske
parlamentarikeren
Leyla
Zana.

OBB
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Torturert i 1988

Nobelkomiteen

Ikke redd for å provosere
Ove Bengt Berg
- Direktør i Nobelinstituttet, Geir
Lundestad, hvor stor sjanse er det
for at komiteen gir fredsprisen til
Zana?
- Nobelinstituttet og komiteen
kommenterer aldri innsendte
forslag. Vi går ikke en gang ut
med hvem som er foreslått.
Det er forslagsstillerne sjøl
som bekjentgjør sine forslag.
Det eneste vi sier om innsendte forslag er hvor mange forslag som har kommet inn. Og
for 1995 er det kommet inn 120
forslag.

-Står forslag svakere hvis det er
nordmenn som har fremmet det?
- Nei, det vil jeg ikke si. Vi er
ikke opptatt av hvem som har
foreslått noen, men hva forslaget går ut på. Vi registrerer at
kjente statsledere fremmer forslag, men det er i seg sjøl ikke
noe avgjørende argument for

Nobelkomiteen.

- Hva avgjør hvem som får tildelt
prisen: Det politiske klimaet i
Norge og internasjonalt?
- Dette er et stort og komplisert spørsmål. Vurderinger
som du antyd er d er har komiteen ikke noe aktivt forhold til.
Vi legger for det første Nobels
egne kriterier til grunn, blant
annet at vinneren må ha gjort
"mest for brorskap mellom nasjoner" og for "reduksjon i stående armeer". Men dette må
tilpasses dagens situasjon, og
vi har måttet innføre andre politiske elementer som politisk
skjønn og sunn fornuft.
Nobelkomiteen har for øvrig
ikke bestemt seg for en klar
definisjon av hva ordet fred
innebærer.

- Er det stemning for å utfordre
USA og NATO nå, eller noen
stormakter i det hele?
- Vi viker ikke unna for å utfordre stormakter. I 30-åra fikk

Ossietzky prisen, og at Dailai
Lama fikk prisen var en utfordring mot Kina. President
Reagan var sikkert ikke overbegeistra for at "Leger mot
atomvåpen " fikk prisen i 1985.
Men målet er ikke å utfordre.
Lama fikk ikke prisen fordi
han utfordret Kina, men fordi
han var den beste kandidaten
det året.

- Men med prisutdelinger til personer som Kissinger, Begin og
Rabin/Peres, kan en vel ikke si at
stormaktene, de som både står for
opprusting og overgrep i verden,
har
blitt
utfordret
av
Nobelkomiteen?
- Nobelkomiteen gjør ikke
krav på noe perfekt rulleblad.
Personlig vil jeg sterkt beklage
at Gandhi aldri fikk prisen,
samtidig som det kanskje er
noen som ikke burde fått den.
Men alt i alt vil jeg si at
Nobelkomiteen har et godt
rulleblad. Vi har også en høy

prestisje. Det finnes over hundre fredsprisen i verden, men
den eneste som er kjent av så
og si alle, er Nobels fredspris,
så noe godt må vi da ha gjort.
- Det er ikke noe minus at en
pris er kontroversiell. H vis vi
viker unna for det kontroversielle, blir en pris lett følt overflødig. Men målet er å finne
den som fortjener prisen me~t,
formålet er verken å provosere
eller være kontroversiell.

- Du sjøl, er ikke du en svært
USA-vennlig historiker som hører hjemme i "tradisjonalistenes"
leir?
- Overhodet ikke. Når de t gjelder årsakene til den kalde krigen har jeg deltatt i den internasjonale faglige debatten om
dette. Hvis du ser i internasjonale oversikter er jeg plassert i
lista over "postrevisjonistene" . Det er et mistak å hevde
at jeg er spesielt ukritisk overfor USA.

Krigsforbryterne og terroristene Kissinger, Begin, Sheres og Peres
er blant dem som har fått Nobels fredspris. Mens M.ahatma
Gandhi ikke fikk den.
Vil Nobelkomiteen gi prisen til en kurder når regjeringa så hardt
har kjempa mot våpenleveranser til kurdernes slaktere?

RVs landsstyre

Ingen våpen til Tyrkia: Fordøm angrepet!
35000 tyrkiske soldater soldater rykket mandag 20. mars
nok en gang inn i Nord-Irak
for å bombe kurdiske mål. Det
er uvisst hvor mange sivile
som er drept i angrepene. Sist
tyrkiske tropper utførte tilsvarende aksjoner ble nesten 2000
sivile drept. Dette felttoget viser at den tyrkiske regjeringas
skruppelløse krigføring mot
den kurdiske befolknings ikke
kjenner noen grenser.

Norske våpen
Det antas at norske våpen brukes i aksjonen. Norge har eksportert flere tusen Pingvin-ra-

ketter, rakettutskytningstårn
til panservogner, store mengder av det panserbrytende
stoffet Octol, avstandsmålene
til bruk 1 helikoptre og fly,
samt deler til Tyrkias F- 1 6.
Dessuten har Norge via NATO
forsynt Tyrkia med u trangerte
jagerfly av typen F- 104 og F-5.
Slik har Norge gjennom flere
år medvirket til Tyrkias forsøk
på folkemord mot den kurdiske befolknings. Den norske regjeringa har så langt begrensa
seg til en forsiktig kritikk av
tyrkiske
regjeringskollegier,
også etter den siste offensiven.
Handelsministeren har i tillegg

varslet at regiennga ikke vil
godkjenne eventuelle søknader om eksportlisenser. Hvor
lenge stansen i våpensalget
skal vare, har imidlertid ikke
regjeringa sagt noe om. APs
stortingsgruppe har på sin side
motsatt seg et forslag fra RV
om at våpensalget må stanses
så lenge den tyrkiske regjeringa fører krig mot kurderne i
eget land.
Hvis regjeringa mener alvor
med sin kritikk, må den sørge
for at spørsmålet om våpenleveranser til Tyrkia umiddelbart blir satt på dagsorden i
NATO. Sålengevåpenkanek-

sporteres via tredjeland innen
NATO-systemet,
kan
Stortingets vedtak om forbud
mot eksport av våpen til land i
krig eller borgerkrigsstilstand,
stadig undergraves.

Fascistisk karakter
Den tyrkiske arbeiderklassen
og det kurdiske folket blir undertrykt av en reaksjonær, folkefiendtlig regjering, som bakkes opp av USA, NATO og EU.
Regjeringa til statsminister
Tansu Qiller anlegger en demokratisk fasade utad, men regjerer på grunnlag av en rekke
unntakslover av fascistisk ka-
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rakter. Angrep fra fascistiske
dødsskvadroner, tortur og forsvinninger, hører til dagens orden i Tyrkia. Dette rammer i
særlig grad kurderne, men også arbeiderklassen i VestTyrkia. Faglige og politiske ledere på venstrefløyen er utsatt
for bortføringer og terror. Den
vanvittige opprustinga har bidratt til å føre landet ut i en
håpløs økonomisk krise med
enorm @n s on. Derfor øker
protestaksjonene og massestreikene også i storbyer som
Ankara og Istanbul.

ringa til å anerkjenne kurderne
som folk og gi dem de rettighetene de krever, vil Rød
Valgallianse arbeide for at det
blir organisert en turistboikott.
Turismen er en stor og viktig
næring i Tyrkia. En vellykka
boikott vil derfor ramme regimet hardt økonomisk. Videre
vil Rød Valgallianse bygge ut
kontakten med kurdiske organisasjoner og foreninger i
Norge og oppfordre folk forøvrig til å delta i protestaksjoner mot de tyrkiske overgrepene mot den kurdiske befolkninga.

Turistboykott
For å presse den tyrkiske regje-

Vedtatt 26. mars 1995.
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Hvor blei det av oljepenga?
Jo Ryste
Dette er et stort spørsmål, og
det kan være ganske vanskelig
å besvare. Jeg har likevel tenkt
å prøve å forklare hvor pengene har blitt av. Til hjelp i arbeidet har jeg bladd igjennom noen årganger av Statistisk årbok, dessverre har jeg ikke tall
lenger tilbake enn 1980, og kan
derfor ikke si noe om hvordan
det var før. Selvom jeg selvsagt
har noen antakelser. Tallene
mine må justeres for inflasjon,
men jeg tror alikevel at det
kommer ganske klart fram
hvor pengene har gått hen.

Hvorfor investere?
I 1980 var verdien av installasjonene i Nordsjøen på 60 mrd.
kroner. I 1993 var verdien steget til 250 mr. kroner.
Dette betyr at i disse årene har
det blitt investert minst 190
mrd. kroner i Nordsjøen. Er de
190 mrd. kronene brukt opp.
Selvsagt ikke de er investert.
Det betyr at man har brukt
dem for å skaffe seg penger.
Det er vanlig i bedrifter at investeringene skal gi profitt.
Når staten investerer i Nordsjøen har de samme hensikt.
Disse tallene forklarer også
hvorfor den norske staten er så

involvert i oljeutvinning som
den er. Det fins ingen enkeltkapitalister eller grupper i Norge
som er store eller sterke nok til
å investere så mye kapital. Nå
sier riktignok ikke disse tallene
noe om at det er staten som eier alle investeringene i
Nordsjøen, men som dere vil
se av andre tall, er det klart at
ihvertfall en ganske stor andel
er endal av "vårt felles eie".

Den rike staten
Den sikreste måten å se at staten har tjent seg rik på er ved å
studere en tabell i "Statistisk
årbok"
som
heter
"Statsforvaltningen. Finansiell
balanse. Mill. kr.". Det er denne som viser hvor mye den
norske staten har på bok. Og
hva viser denne.

Statens nettfordringer:
I 1981:
I 1982:
11983:
I 1984:
I 1987:
I 1990:
I 1991:

57, 6 mrd
79, 9 mrd
95, 6 mrd
122, 8 mrd
234, 3 mrd
281, 9 mrd
280, 0 mrd.

En trenger ikke å være spesielt
flink i økonomi for å forstå at
den norske staten har hatt veldige overskudd i denne perioden. På 10 år økte formuen

med over 230 mrd. kroner, og
dette er bare det som synes i
statsregnskapet. I tillegg til
dette kommer Statoil, veiutbygginger,
oljeplattformer,
osv. som ikke er ført opp som
en verdi i statens balanse.
Et konservativt overslag over
verdiene som ligger i skjult er
250 mrd. kroner. Hvor 120
mrd. kroner er Statoil, 30 er
Statens eierandel i Norsk
Hydro og 100 mrd. kroner er
SDØE.

Store økninger
Tilsammen har økningene i
statens formue vært på minst
480 mrd. kroner de siste 10-15
årene. Så at staten ikke er fattig
mener jeg herved er bevist. Jeg
mener at det videre er mulig å
bevise at den store økningen i
statens formue har noe med oljen å gjøre.

på olje utvinningen har siden
1983 vært:
30mrd.
1983
39mrd.
1984
46mrd
1985
29mrd.
1986
25mrd
1987
15mrd
·1988
14mrd
1989
26mrd
1990
32mrd
1991
25mrd
1992
Tilsammen

29lmrd

Hvis vi ser dette tallet sammen
med økningen i statens formue
på 230 mrd, så stemmer det
ganske godt. Oljeskatt pengene har ikke blitt brukt, de har
blitt satt på bok eller de er investert i Nordsjøen. I tillegg
har vi de skjulte resevene på
250 mrd. som ikke står i noe
regnskap.

Skatteinntekter
Statens direkte skatteinntekter

Subsidierer oljeventyr
En oppsumering av olje tallene vil vise at vi ikke har brukt
oljepengene, de viser tvert
imot at andre virksomheter i
realiteten har subsidiert statens og privatkapitalistenes
imperialistiske oljeeventyr.
Jeg har laget et regneeksempel
som sikkert har sine feil og
mengler, men som jeg tror viser at oljeeventyret ikke har
skapt velstand i befolkninga,
det har tvert i mot kostet oss
penger.
Investeringer i Nordsjøen
1980 - 1993
190 mrd kr
Økning i statens formue
230 mrd. kr
1981 - 1991
Økning i skjulte reserver
1981-1991
anslag 150 mrd. kr
Tilsammen

570mrd. kr

Imperialismens 1. divisjon
Blant verdens rikeste

Jeg har derfor gått igjennom
statens skatteinntekter på oljen
fra 1983 - 1992 for å se hvor
mye disse var på tilsammen.
Og som dere vil se stemmer
denne summen ganske godt
med tallet på økningen av hva
staten har på bok.

Så ties det ...
Og det er her Statistisk sentralbyrå slutter å gi oss svarene.
Den forteller oss riktignok at
Norge · har et enormt overskudd på handelen med utlandet. Vi selger mer enn vi kjøper, og en følge av det er at utlandet skylder oss penger.
Norge er et Japan i miniatyr.
Statistisk årbok forteller oss
heller ikke hvordan Statoil
bruker oljepengene på gigantiske investeringer på oljefelt i
andre land (4 mrd. i
Aserbaidjan, 4 mrd. i Vietnam,
+++ tilsammen 26 mrd. kroner.).
Den norske oljeformuen blir
brukt av norske kapitalister til
en voldsom satsing internasjonalt. Eller som vi pleier å si i
festlig lag, en voldsom imperialistisk offensiv overfor andre
land og folk

De enorme summene som har
kommet inn som en følge av
virksomheten i Nordsjøen har
altså ikke blitt brukt. Derfor er
den norske staten en av verden
finansielt aller sterkeste stater.
De alle fleste stater har gjeld.
Det har ikke den norske. Den
har en enorm finasiell base
som kan brukes til ekspansjon
internasjonalt.

Oljeinntektene har gitt Norge
muligheten til å satse internasjonalt, og gjort at Norge har
havnet i imperialismens I.divisjon i utbytting av andre land.
På dette området mangler vi
mye kunnskap. Vi trenger tall,
analyser av hva dette betyr for
utviklinga rNorge, kunnskap
om norsk imperialismes overgrep mot andre folk, og vi må
slåss mot det.

Skatteinntekter på oljen
290mrd. k
Underskudd
280mrd. kr

Hvorfor har det blitt underskudd?

«Lenin må

Rød Front

ha skjønt
noe ... »
En russer ved navn Dmitri
Volkogonov har skrevet en
biografi om Lenin som ikke får
særlig god mottakelse i The
Economist. Volkogonov er en
tidligere beundrer av Lenins
og Stalins ufeilbarlighet, som
har snudd kappa etter vinden.
Det blir for mye sjøl for det
markedsliberalistiske
tidsskriftet.
Kritikken går ut på at Volkogonov ikke gir noe hjelp til å
finne svaret på det som tidsskriftet mener er kanskje viktigste politiske spørsmålet:
Hvordan var det mulig at en
utopisk brosjyreforfatter , som
hadde vært utenlands sammenhengende i 15 år, kunne
komme tilbake og i løpet av få
måneder skape en politisk maskin som omfattet en sjettedel
av verdens jordoverflate, og
bygge en administrasjon som
varte så lenge som den gjorde?
Svarene som er forsøkt gitt
oss: Et enkeltindivids viljestyrke, og tvang, gir ikke noe
godt svar.
Lenin, og hans etterfølgere,
mener The Economist, må ha
skjønt noe av deres l"ands
egenart til å kunne ha gripi
makta og beholdt den så
lenge.

Sommerleire
Hovedleir
tirsdag 11. -16. juli
Strand leirsted v/Sandefjord.
Programmet er ikke klart, men det er forslag om temaene «Revolusjonsstrategi i dag» og «Valgkamp -95».
Pionerleir og egen ungdomsbrigade.
Leiren arrangeres av AKP og RV, i samarbeid med Studieforbundet Ny Verden.

Mjølfjell Voss
lørdag 15.- lørdag 22. juli
Hovedtema: Dialektikk og materialisme

Stasjonær fjell eir ved Rondane
Søndag 23. juli-lørdag 29. juli:
Revolusjonær kvinnepolitikk er ett av temaene.

Leirene på Voss og i Rondane arrangeres av AKP og SNV.
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Send med disketten

Nye telekontakter:

Redaksjonen registrerer at vi får flere innlegg som er skrevet på en datamaskin uten at
diskett er sendt ved.
Vær vennlig å send med disketten, og oppgi hvilket program den er skrivi i. Mac eller
MS/DOS, det er det samme.
Opprør returnerer disketten og betaler portoen!
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Arbeidernes Kommunistparti ............... 22 98 90 60
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Totland på

RV når ut!

•

elønn?

Norsk Skoleblad, organ for Norsk Lærerlag, har i nr
10/95 en omtale av et av Erling Folkvords spørsmål i
sp ørretimen. Norsk Skoleblad har et opplag på 70 000.

Spørretimen i Stortinget 8. mars

Bladet tar fatt i en uttalelse fra Folkvord som han kom med i
spørretimedebatten. Der sa RV-representanten at statsråd
Nils Totland og utvalgte mannsyrker som står statsråden
nær, burde prøve et år med kvinnelønn. Etter et slikt lønnsforsøk ville det være interessant å se hvordan det virket inn
på sykefravær, psykisk helse og selvtillit.
Statsråden var, kanskje noe uventa, mot slike særløsninger.
Totland ville «i dagens situasjon» ikke legge opp til en egen
kvinnelønnspott som virkemiddel i likelønnsspørsmået, det
overlot han til partene i arbeidslivet.
Folkvord var som venta lite fornøyd medsvaret, som han
kalte en kortversjon av årstalen til sentralbanksjef Moland.
Han slo fast at statsråden i praksis fraskrev seg ansvaret for
den overdokumenterte lønnsu rettferdigheten som rammer
kvinner.

}

..............·.:,:": : :·, ;;,,,;L;-':,;",._J ,;~
Ser To tland slik ut etter ett år på kvinnelønn?
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Avdelingsdirektør i
Miljøverndepartementet,
Gunnar Mathisen, i boka « Varm
framtid? Virkningene av drivhuseffekten»,
Universitetsforlaget 1990.

·•

ddel utgitt av

«En økning av jordas middeltemperatur som følge av drivhusgassene, vil kunne føre til en annen
værsituasjon på mange vis,
Temperatur-stigningen resulterer i større fordampning, noe
som gir seg utslag i større nedbørsmengder verden over, Den totale
nedbøren kan øke med gjennomsnittlig 7 - 11 %.
Også når det gjelder regn og snø
vil de regionale forskjellene på
kloden bli store. Enkelt kan dette
uttrykkes slik at der det allerede
er tørt, kan det bli enda tørrere,
mens områder med rikelig nedbør fra før, blir enda våtere.
I nord vil det ventelig bli mer
nedbør, særlig om våren og da i
form av mer bygevær.
Jordfuktigheten vil øke om vinteren, men vil antakelig bli mindre
om sommeren.
Årstidsforskjellene mellom sommer og vinter vil bli mindre .
Somrene blir lengre og mildere.
Vintrene blir kortere, varmere og
med mer nedbør (antakelig mer
regn enn snø landet sett under
ett, særlig i lavlandet).
Skysystemet vil endre seg på
grunn av økende ford amping i et
varmere klima, og dermed også
vindsystemet.Været kan rett og
slett bli mer ekstremt m ange steder: hyppighet og styrke av stormer og sykloner kan tilta.
Period er m ed tørke eller sterkt
regnfallblir det også etter alt å
dømme mer av. Det blir kort sagt \

Foto: Ola Sæther.

