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Listearbeidet stamper seg framover

Ungdom vil ha RV-lister!
- RV-leder Jørn Magdahl bekymrer seg
for arbeidet med å stille lister. Han frykter at vi kan ende på 60 lister.
Samtidig er det lyspunkter. Mange ungdommer forlanger RV-liste å stemme
på. Kvinner flere steder gåt sammen om

å stå på listetopper.
Opprør bringer liste over kommuner
der RV-lista er usikker. Kanskje du kjenner noen i den kommunen som kan stå
på liste?
Se på kartet på midtsidene, og ring.

Hekselister?
I Sogn og Fjordane
kan ået bli ei «hekseliste» for RV, med
kvinner på alle dei
første plassane.

1 million underskrifter
l
\mot rasisme
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WE ARE IN DANGER

I Belgia har 10 000 mennesker på initiativ fra Arbeidets parti samlet inn
underskrifter på et krav om å gi landets rundt en million innbyggere sosiale og statsrettslige rettigheter.
Se side 5.

Bosnia - fortjener ikke støtte
Bosnia er den store helten ..tiLll.eStmaktene

7

media og de europeiske intellektuelle. Men
også Bosnia fører en urettferdig sjåvinistisk røverkrig, hevder Lysestøl og Ask.

Journalist Kjell Arild Nilsen i Ny Tid mener at Bosnia fører en 100 % rettferdig krig.

Se side 12.

-----
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Biji Kurdistan - leve Kurdistan!
Representantene for den 40 millioner store kurdiske nasjonen appelerer til alle nordmenn
om å gi politisk, økonimisk og humanitær hjelp til et forfulgt folk.
Presidenten for det kurdiske eksilparlamentet viser ellers til at de er de første i Midtøsten
som har mobilisert kvinner som soldater og militære ledere.
Se side 13.
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Jenter i PKK-geriljaen.

Presidenten i det kurdiske eksilparlamentet, Ziibeyir Aydar.
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FRA LEDELSEN

Langspurt i listestillingsarbeidet

Sihvade
står for

Hardt arbeid avgjør
et spørsmål om å bruke nok tid
og krefter.

Ut med politikken

Den økonomiske politikken over hele
farropa fører til forståelig misnøye. De borgerlige politikerne med sine falske løfter og
handlingslammelse gir grunnlag for økt oppslutning om fascismen og syndebukkteorier.
Det er vanskelig å føre antirasistisk kamp
uten å fortelle om hva rasistene står for i andre saker: Nedskjæring av offentlige ytelser
og sosialhjelp, lavere lønninger, forbud mot
streiker og kamp mot fagforeninger.
RV må jobbe for å rette misnøyen for samfunnets elendighet ikke mot innvandrerne,
men mot dem som sitter med makta og
pengesekken. Vi må si som sant er, at først
tar de «dem», og så tar de «oss». Da blir det
verre for Hagen å få oppslutning.
Men også vi må oppsøke de samme
områdene som Hagen og hans bleike kopi
Rune Gerhardsen. Med møter, løpesedler og
dørbesøk. Bare massearbeid gir resultater
mot rasismen.

Hum.anister og
demokrater?
Borgerskapet skryter av kapitalismen, og
skjeller u t sosialister for ikke å være verken
humanister eller demokrater. Sjøl påstår de å
være svært så humanistiske og demokratiske. Hvordan kan det da ha seg at de deler inn
mennesker i grupper som «våre egne» og
«de andre», og som skal ha ulike sosiale og
juridiske rettigheter?
Og hvorfor er det så demokratisk at store
grupper av Europas innbyggere ikke får være med på å bestemme hvem som skal sitte i
de «folkevalgte» forsamlingene?
Klarere kan det ikke vises at kapitalisme er
urettferdighet og bløff satt i system.

Hovedargumentene for å stille
mange lister er politiske og organisasjonspolitiske. Vi ønsker
å spre politikken vår. Vi ønsker
å bruke den politikken som er
utvikla gjennom stortingsarbeidet for å vinne økt oppslutning gjennom kommunevalgkampen.

/øm Magdahl.

Situasjonen i
listestillingsarbeidet er
bekymringsfull,men
sammensatt. Fortsetter
det som fram til 1. mai
er det sannsynlig at vi
ender på ca. 60 lister.
Det gir grunn til å rope
et kraftig varsku om at
vi risikerer å gå på et
politisk nederlag, som
gir våre motstandere
noe å ta fatt i. Samtidig
er det en del tegn på at

Foto: Ove Bengt Berg

vi er i ferd med å

komme i siget - og at vi
kan oppnå mye
gjennom en skikkelig
langspurt.
Flere sier nei
Mange har gjort erfaringer
med at en del svarer nei til å stå
på lister denne gangen. Dette
er for øvrig ikke særegent for
RV.
Samtidig er tendensen at vi får
det til der det er noen ildsjeler
som satser, og at det på steder
hvor det ikke går så lett er mye

Retten til å stemme RV
- En annen type demokratiargument er mye viktigere enn
NRK-representasjonen:
Den
demokratiske retten til å kunne
stemme RV. Antall lister bestemmer hvor mange som i det
hele tatt får anledning til å støtte RV . i kommunevalg. Der
hvor vi ikke stiller ved kommunevalga er det bare en liten
kjerne - som kan tenke seg å
stemme på oss ved riksvalg. Vi
ville i NRK for å nå mange med
politikken, vi slutter ikke å gå
på folk fordi vi kommer med i
NRK likevel.

MerennNRK

Lager sentral valgkampavis

RV er innbudt til å være med i
valgprogrammene
til
NRK/TV.Detteerensøtfrukt
av at vi kom inn på Stortinget i
1993. Noen sier: Nå har vi mista "demokratiargumentet", og
det blir mye vanskeligere å
skaffe mange lister. Til dette er
åsi:
- Mens det i 1983 var mange
"demokratilister"
(Bjartmarlister) var de aller
fleste som sto på RVs lister ved

Jeg skjønner at det i utgangspunktet ikke er så moro å stille
der hvor vi ikke har utvikla noen lokalpolitikk. Men vi lager
altså ei sentral valgkampavis som viser virkningene for "alle
kommuner" av den statlige
økonomiske politikken, av innskjæringene i velferdsstaten,
av den nye kommuneloven
osv. - altså noe som egner seg
også der hvor vi ikke får laga
noe lokalt materiale.

Dagskonferanse ✓✓Hva sa de - hva skjedde?''
20. mai går det av stabelen en flott politisk begivenhet i Oslo. Oslo Nei til EU arrangerer dagskonferanse.
Konferansen er delt inn i tre hoveddeler; l.økonomi-del (Hva ble sagt før folkeavstemningen og hva er situasjonen i ettertid
med hensyn til arbeidsplasser, rente, kronekurs, utvikling på børsen etc.),
2.nordisk del(med besøk av landbruksminister Margretha Winberg, EU-parlamentsmedlem Paavo Vasyrynen og Karen Sunds
fra Folkebevegelsen i Danmark), 3. delseminarer over Schengen-avtalen, EØS-avtalen - direktivene, EØS-privatiseringsmaskin
og Vestunionen.
Spennende folk deltar
Blant innledere og debattanter finner vi: Tore Linne Eriksen,Torstein Dale, Kristin Halvorsen, Anne Enger Lahnstein, Marthe
Ryste, Håkon Helle, Christian Mo, Erling Folkvord, Peter M. Johansen- og flere ...

Støtt bussjåførene i Esbjerg!
Sia midten av februar har 82
bussjåfører i RI-buss i Esbjerg
streika mot et lønnsnedslag
på mellom 16 000 og 32 000
kroner.
Bussjåførene er nå sagt opp,
og arbeidsretten har ilagt de
streikende arbeiderne skyhøye bøter.

For å bygge RV
Kommunevalgkampen kan bli
utgangspunktet for organisert
lagsvirksomhet på nye steder,
for ungdomsarbeid andre steder. Listestillingsarbeidet kan
brukes til å verve nye medlemmer - og til å reaktivisere gamle osv.

forrige kommunevalg folk som
gjorde det fordi de i hovedsak
støtta RVs politikk. Og for de
aller fleste av disse svekker det
ikke argumentet for liste at vi
kommer ined i NRK uansett.

Streiken har blitt en prøvestein for de tilsatte i kollektivtrafikken. Her ser vi hvordan
anbudssystemet virker: De
tilsatte blir rettsløse med tanke på arbeid og inntekt.
Streiken har fått omfattende
støtte blant fagorganiserte i

Danmark, og har ført til en
dags generalstreik.
Bussjåførene trenger politisk
og økonomisk støtte fra
Norge. Aksjonen er ikke bare
en spydspiss mot SWE-bussavtalen som Ap/SV-byrådet i
Oslo ivrer for, og de mange
tilsvarende anbudsordninger
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vår støtte:
Økonomisk støtte sendes:

Støtte til Esbjerg

cf o Oslo Sporv.betjeningsfor.
Økemvn7
06530slo
Konto nr 0825 0610972.
Støtteerklæringer sendes direkte til bussjåførene på faks:

095 45 75473448.

Ansvadeg redaktør: Ove iqi Berg

~ , gate 27
~ 0188 OsJo.ø
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som kan komme i Norge.
Denne aksjonen er også et
slag mot mot den markedsliberalistiske raseringa av det
nivået på lønn og avtaler arbeiderklassen har klart å tilkjempe seg i dette århundret.
Det er her tent en gnist som vi
må ta vare på og utvikle. Ikke
bare i ord, men også i handling.
De streikende, oppsagte og
dømte bussjåførene i Esbjerg
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Lei mannslister:

Fram med heksa!
I eit brev frå Sogn og Fjordane
RV underteikna "Søsterleg
helsing Vibeke Johnsen" til alle
RV-medlemane, tek ho utgangspunkt i at ho er lei alle
mannsdominerte lister i kommunar og fylke (ikkje RV spesielt).
I brevet heiter det vidare:
"Eg veit at mange kvinner har
mykje å gjere og at dei som seier ja til å gjere noko, ofte vert
"spist" - det vert for mykje og

ein svarer med å seie nei. Eg
veit og at det ikkje har vore enkelt å vere kvinne på ei valliste
her i fylket, kvinner vert i større grad enn menn stroke frå
lista og det er ikkje ei god oppleving.
Eit innfall (på fylkesstyremøte
i RV) fekk meg til å seie: "Vi
skal ha fem kvinner på topp på
fylkeslista!" Vi skal markere at
vi ikkje godtek eit politisk system og eit politisk liv der ej ik-

kje kan vere med om ein er
kvinne, med sosialt samvit og
ansvar og ein arbeidsstil som
ofte skil seg frå mannfolka sine.
Vi skal ha mange kvinner på
topp avdi vi vil markere at vi
høyrer heime i politikken og
ikkje godtek listestryk. Vi skal
ha mange kvinner på liste avdi
vi ønskjer meir demokrati, noko som føreset at fleire får høve til å vere med. Vi skal ha

mange kvinner på lista avdi vi
vil irritere dei som meiner vi
høyrer heime, nettopp heime
(lat heksa i oss korne fram!) ."

- Korleis går det med kommunelista i Sogndal?
- Eg vonar det går bra. Men førebels har vi vore opptekne
med å arrangera 1. maimøte
saman med mellom andre SV
om innvndringspolitikken, avdi statsråd Faremo kom for å

20-åring redder Pors
I Porsgrunn er det ikke noe
problem å finne nok kandidater til å stå på lista. Problemet
har vært å finne personer som
har villet sitte i Porsgrunn bystyre.

- Stig Berntsen, hvorfor sa du deg
villig til å stå øverst på lista?
- Da vi fikk vite at det kanskje
ikke ble liste, mente vi i RU at
det var så viktig at RV stilte liste, at da fikk heller en av oss
RUere steppe inn.
- Hva er dere i RU opptatt av?
- Vi er aktive
fronten

"Seksisme ut av Grenland". Vi
har
markert
oss
mot
Chippendaletroppen, mot reklamen til Hennes og Mauritz
og overfor utesteder med
strippeshow. Nå aksjonerer vi
mot pornosjapper, der vi oppfordrer dem til å stanse salget
av slike blader.
- Reklamens og pornoens
framstilling viser hvordan
mennesker blir gjort til salgsvare. Reklameindustrien spekulerer i å gjøre folk misfornøyde med seg sjøl, og holder
fram et ideal som er umulig å

oppnå.
- Dessuten har vi tradisjon for
å jobbe med miljøsaker. Vi forsvarer dyrka mark mot utbygging, og mot en veg en dal med
et rikt liv der en like godt kunne ha bygd tunnel under. Så
har vi studert noen arealplaner.

- Arealplaner, det var da avansert?
- Ja, Vi har et godt samarbeid
med NU og flere av oss er
medlem der, så derfor har vi et
godt faglig nivå på miljøspørsmål.

Voss:

Dette fordi flertallet mente at
ei RV-liste og valgkampdeltakelse bidro til å holde oppe illusjonane om parlamentarisme.n, og trua på at kommunepolitikerne kunne utrette noe.
Det ble samtidig sagt at dette
var et standpunkt de var villig
til å revurdere. Fra begynnel-

sen av februar har to personer
vært villig til å jobbe med listestilling.
- Vi trudde at problemet ville
være å få til en listetopp, så ville resten gå greit. Men overraskende nok har ikke det stemt.
Listetopp på fem personer fikk
vi til, men folk har hittil ikke
villet stå lenger ned på lista.
Generelt er folk ikke lenger villig til å stå på lister, til å være
_ med på politisk arbeid, og bli
assosiert med det politiske livet i det hele. En motvilje som
her på Voss er sterkere enn
den har vært før, kanskje et ut-

OBB.

RV, eller jenter?
- Laget til SOS Rasisme ligger
nesten dødt, så vi tar et skippertak for å få det igang igjen.
8. Mai ble markert på en alternativ og antifascistisk måte her
i byen.
Berntsen har ellers vært i det
militæret i en hel måned, før
det ble stopp. Som 19-åring har
han ellers 14.40 på 5000 m bane, og 31.30 i Sentrumsløpet i
Oslo. Dessverre har han så store plager med astma at han har
måttet legg opp trening på et
så høyt nivå.
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Franeifnja,
fil kanskje ikke
Steinar Solberg på
Voss sier at et flertall i
RV-laget i januar i år
vedtok at de ikke ville
stille liste.

snakka
på
vegner
av
Arbeiderpartiet. Det vart vellukka!
- No voner eg vi får tid til å
kasta oss i i nominasjonarbeidet. Tidlegare har vi berre hatt
Bjartmar-lister her i kommunen. Eg trur stoda er så god at
vi har sjanser til å koma inn,
difor er det noko verre å finne
ein førstekandidat, fortel ein
entusiastisk RVar i Sogndal

trykk for at politikerforakten
har økt. Enda vi har spurt folk
som i utgangspunktet burde
være positive til radikal politikk og RV, sier Solberg. Det er
jo et paradoks når mange av
dem sier at det i så fall vil være
synd om det ikke ble RV-liste,
men "vi vil hvertfall ikke stå
på den".
Blir ikke lista full i løpet av helga 6.-7. mai, kommer vi til å gå
ut i lokalavisa og spørre RVsympatisører om de virkelig
mener at vi ikke skal stil stille
liste, avslutter lederen i Voss
RV.

Under mottoet "Gammel kjærlighet ruster ikke", har en av de gamle RVerne blitt overbevist
om nødvendigheten å gå over på RV-lista.
Han brøyt dermed med Tjømølista som har
først hadde sagt ja til å stå på. RV-lista har RU
lokalt gjort mulig, etter at også Jørn Magdahl arbeidde for det samme.

- Tjømølista er bedre enn de vanlige partiene, sier RVs leder, for den er en allianse fra Høyre til
RV.
Men Tjømølista prøver nå å gjøre seg til et senter i et landsomfattende bygdelistparti, og det
synes ikke RV-lederen noe om.
Oppr

Snart er det tid for valgkamp • • •

Hamar

By- og bygdelista
-Det var ikke lenger interesse
for å jobbe med RV i kommunestyret. RVerne var fornøyde
med å lese fornuftige innlegg
fra vår mann i bystyret.
Interessen for RV var minimal,
og den kokte bort. By og bygdelista fikk inn 6 mandater i
1991, og tok to plasser i formannskapet.
- Men blir det noe perspektiv
over ei sånn liste da?
- Vi er jo klar over faren for utvanning, at det kan utvikle seg
til populisme av verste slag.

Men lista har fungert progressivt. Lista har forsvart folks interesser,
og
hindra
Arbeiderpartiet i å få flertall
for alle de gærne forslaga sine
om å øke prisen på de kommunale tjenestene, i vegsaker
m.m. Lista ligger til venstre for
SV i alle saker. Det blir sjølsagt
en vurderingssak om dette er
riktig, men jeg tror det.
Kanskje kunne vi fått inn en
RVer, men det ville vært trist
med en eneste person.
- Lista har i mange saker splitta

SV i to, i en progressiv og en
fløy som mest er opptatt av å
forsvare Ap. I tillegg omfatter
også lista tradisjonelle borgerlige politikere som er kasta ut
av Høyre, men som representerer riktige standpunkter i saker som gjelder småkårsfolks
behov.
- Men som sagt, vi er på vakt
mot utglidning i perspektivløs
populisme. Foreløpig fungerer
lista progressivt, avslutter
heismontør og tidligere RV-representant i bystyret i Hamar. ·

Frigjøringsjubileet
RV/ AU markerer Frigjøringsjubileet.
Møtet

"Motstandskampen og nazismen i dag" finner sted mandag 15. mai kl. 18.30 i Sundtsalen, Samfunnshuset.
Det er et spennende panel bestående av bl.a. Gunnar Sønsteby (leder av Oslogruppen, Milorgsaksjonssjef m.m.), Åge Fjeld (NKPer med krigsfangenskap bak seg), Henrik Lunde (antirasist og forfatter av boka "Aller ytterst"). Det er håp om at også Erik Bye som,har engasjert seg i akkurat dette, vil dukke opp.
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UNGDOMMEN KOMMER

Bekjemper guttas dominans

entenes

er Rebell
Av Harald A. Selvær
Rød Ungdoms avis
Rebell satser nå på en
jenteprofil i avisa, og
med flere jenter i
redaksjonen. I det siste
har redaksjonen blitt
supplert
med
tre
jenter. De vil lage avis,
også for jenter.

Jentene som har tatt grepet over Rebellredaksjonen, Kaia Storvik Hansen til venstre og Lisa Ellensdatter Bøthun.
Foto: Harald Selvær

Fikk «j enteoppgaver»

Oppsvinget i Rød Ungdom

Når jenter har blitt med på arbeidet har de ofte endt opp
med "jenteoppgaver" som referatføring, holde orden i per-

Nordlandnå
Av Harald A. Selvær
Nordland er i ferd
med å bygge opp et
stort og livskraftig
Rød Ungdom.
Aktiviteten er høyere
enn på veldig lenge,
og nye krefter knyttes
opp mot Rød Ungdom
og den revolusjonære
bevegelsen i Norge.
I
RV
sammenheng
er
Nordland et godt fylke, med
mange kommunestyrerepresentanter og mange lag. Selv
om RV har jobba bra i lengre
tid i fylket har ikke dette smitta nevneverdig over på ungdomsarbeidet. Nå er dette i

ferd med å snu seg. Det siste
halve året har snudd opp på situasjonen. Vestvågøy har fått
eget lag. På eget initiativ har
en håndfull RUere starta opp
lag, fått i gang studiesirkel og
skrivi flere avisinnlegg. De
jobber konkret med valgkampen, har dratt igang arbeid
mot kommunale skyssordninger og planlegger bøllekurs.
I Bodø er det starta studiesirkel med mange interesserte. I
løpet av året kommer det til å
bli avholdt bøllekurs. Her er
det kommet i gang et nært og
målretta samarbeid med RU
og RV lokalt.

Bøllekurs
Bøllekursa har en enorm betydning i oppbygginga av Rød
Ungdom. Ideen om bøllekurs
slår an hos langt flere enn de
som i utgangspunktet er knyt-

midten av 80-tallet har Norge
stadig fått en strengere og
strengere asyl- og flyktningepolitikk. Folk som fikk innvilga søknader om asyl i 1985 ville i dag med samme sak knapt
hatt mulighet til å få opphold
på humanitært grunnlag. Det
er ikke asylsøkerene og flyktningene som har forandra seg
siden 1985, det er Norge og
norsk politikk som har blitt
stadig mer reaksjonær. I dag
sier norske tjenestemenn at
"familier splitter seg selv" når
de sender ut mødrene til 10 år
gamle barn, og sender torturerte og voldtatte kvinner ut
med begrunnelsen "de kan ikke dokumentere at toruren og
voldtektene var politisk motivert".

der ved avislaging, som skri- .
ving, layout og bilder. Ofte så
blir det sånn at gutta blir sittende med all kunnskap og erfaring om avislaging. Jentene
blir i større grad værende i
kortere perioder. Å gi jentene
kunnskap om hvordan en lager avis blir derfor viktig for å
samle jentene som en gruppe.

Rebella
For å styrke sin egen jobbing
har jentene i Rebell-redaksjonen starta med egne formøter
før redaksjonsmøtene. Kaia og
Lisa kaller forumet for Rebella.
Et sted hvor de kan diskutere
og oppsummere erfaringer fra
redaksjonen, hva har vi problemer med, hvordan kan vi
bedre jobbinga og hvordan ta
opp kritikk. Egen jenteorganisering er nødvendig for at jenter skal bli hørt og at de kan
delta på egne premisser.

Kvinnej ournalen
Kvinnefrontens
avis,
Kvinnejournalen har lang og
god erfaring med å lage avis.
Kvinnejoumalen har kommet
med
et
tilbud
til
Rebellredaksjonen om å lære
opp to jenter i å lage avis.
Opplæringa vil omfatte alle si-

Rebell
Rebell er viktig for Rød
Ungdom. Avisa blir ansiktet
utad, et sted hvor organisasjonen kan vise sin politikk og
hva RU holder på med. Å lage
avis har alltid vært viktig for
revolusjonære.
Samfunnet overstrømmer oss
med
informasjon.
Borgerskapet har så si monopol på å formidle hva som
skjer, derfor blir det ekstra viktig at det finnes andre aviser
som kan rope imot denne
strømmen, sier Lisa.
Det er viktig at revolusjonære
kan skrive, og kan beherske
media. I dag er det eliten i
norsk samfunn som har monopol på å lage og spre informasjon.
Rebell og Rød Ungdom vil at
dette skal bli en kunnskap som
er folkelig forankra.

EU-materiell

ta til den revolusjonære bevegelsen.
I Nordland er det mulig å kjøre
over 60 jenter på bøllekurs i
den nærmeste framtida. I tilfellet med bøllekurs er det mer
et spørsmål om mulighet til
praktisk organisering, enn mobilisering som begrenser hvor
mange som kan delta.

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 pr 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.

Bygg RU

I tillegg kommer Postens avgifter.
Alt materiell sendes i oppkrav.
Materiellet bestilles fra:

På RVs landsmøte ble det vedtatt en ungdomsprioritering.
Dette arbeidet skulle skje på
alle plan i organisasjonen.
Nordland er et område hvor
RU
trenger
oppfølging.
Organisasjonen er i en oppbyggingsfase. Dette krever
ekstra satsing på Rød Ungdom
og
ungdomsarbeid.
Valgkampen til høsten kommer til å bli viktig for å knytte
nye kontakter og konsolidere
kreftene i både RV og RU.

Flyktningehøring i Oslo
8.juni i år skal Storinget behandle regjeringas nye flyktningemelding, Stortings-melding nr.17. Denne inneholder
flere forslag til ny flyktning- og
asylpolitikk. Felles for dem alle er at de vil gjøre det enda
vanskeligere å få politisk asyl i
Norge, og gjøre hverdagen for
folk med opphold på humanitært grunnlag enda mer usikker.
Det skal bl.a innføres "midlertidig beskyttelse", som i realiteten vil si at folk får bli i
Norge på myndighetenes nåde; så lenge regjeringa synes
krigen og torturen de har flykta fra er blodig nok. Hva dette
vil si har Faremo og co. vist
ganske tydelig i sin iver etter å
sende tilbake tamiler. Siden

Kaia Storvik Hansen og Lisa
Ellensdatter Bøthun fra Rebellredaksjonen veit hvorfor de lager avis. De vil at Rebell skal
bli en avis for Rød Ungdom,
hele Rød Ungdom, ikke bare
gutta. Tidligere har redaksjonen i stor grad vært dominert
av gutter, dette har gjort avisa
til en avis av gutta, for gutta.

mer og arkiver osv. Det er viktig at jenter tar del i hele prosessen for å lage Rebell.
Journalistyrket blir fort en rolle for tøffe gutter/ menn.
Journalisten blir en parallell til
privatdektektiven,
ensom,
ubarbert og kynisk.

Politikere må tvinges til å se
hvilke konsekvenser den politikken de vedtar får for folk på
flukt, og vanlige folk må få se
med egne øyne hvem det er v1
kaller illegale flyktninger og
sender tilbake. Sett av mandag
6. juni og kom på en høring om
norsk asyl -og flyktningepolitikk i Oslo.
Høringa skal på Stortinget og
vil vare i 2 timer fra kl. 18.00 til
20.00, nærmere opplysninger
om sted kommer senere. Vi vil
annonsere i aviser - følg med.
Hvis du vil vite mer kan du
også ringe Harriet Rudd
22381096.

Rødt forlag og materiellformidling
Postboks 610 Sentrum, 0106 Oslo

"Storsatsning på oppby gging av Rød Ungdom. 11
Rød Valgallianse vedtok en storsatsning for å bygge Rød Ungdom, på
landsm1Met. Vi sp~1r? - Hvordan er det
mulig å jobbe for å bygg~ Rød Ungdom uten å ksc Rebell?
''Alle gamlinger må ahmmere på Reh,tfl for å holde seg orienten mn hm

ungdommen holder på med.
jeg gjør da1"
Jøm Mugdahl
leder av R'v'

Abonner på Rebell!
Du får seks nununer for 60 kr. Sc.::tt
pengn inn på Rebells postgirokonto:
0801 2060689. Husk å merk
giroen med navn og adresse

Arr. Flyktningehøring - 95.
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PTB i Belgia har aktivisert 10 000 til å skafte 1 million underskrifter

Vis hva rasistene står for
PTBs hovedpoeng i
kampen mot rasismen,
er å overbevise særlig
arbeiderklassen om at
først tar de "dem", så
tar de "oss". Derfor er
det viktig for dem å
legge vekt på at
rasistene ikke bare er
mot innvandrere, men
at de også er mot
fagforeninger,
streikerett, gode
lønninger og sosiale
ytelser.
Som kommunister mener de
det dessuten er viktig å utfordre borgerskapet på spørsmålet om humanisme og demokrati:
Å kreve at innvandrere skal ha
samme sosiale og formelle rettigheter som andre i Belgia og
delta i valg. Hver tiende belgier er innvandrer, og de blir
utestengt fra "demokratiets
store manifestasjon" valget.
Danny Goderis mener at det er
to hovedårsaker til fascismens
framvekst:
• Den økonomiske krisa (djup
og langvarig depresjon)
• Berlinmurens fall med en antikommunistisk offensiv.

Borgerlig vanstyre

PTBs mottiltak er følgende:

De tradisjonelle borgerlige
partiene har tapt innflytelse de
siste 20 åra, spesielt etter 1990.
Dette fordi den sosiale sikkerheten forfaller, arbeidsløsheten stiger, og det i det hele tatt
blir verre og verre for folk.
Hver fjerde voksne er arbeidsledig i Belgia, og noen byer er
ledigheten så høy som 50 prosent. Folk sjøl blir pålagt byrdene med å betale for krisa.
Sosialismen er blitt en utopi,
og folk ser ingen løsninger. Da
kommer fascistene inn med sine enkle løsninger.

1. Anti-kapitalistisk program:
De rike må betale krisa. 32 timers uke uten lønnsnedslag

Facismens grunnlag
Fascisme er to ting: En politisk
bevegelse, og fascisering av
staten gjennom økt fascisme i
politiet og forsvaret.
Det er seks innganger til fascismen:
1. Den økonomiske tilbakegangen
2. Rasismen
Uttrykt med "Først våre
egne", en ide de andre partiene i praksis slutter opp
om.
3. Nasjonalisme
4. Mot fagforeningene
5. Antikommunisme
6. Den internasjonale utviklinga
Bygginga av den nye europeiske supermakta med
Schengen-avtale, Festung
Europa, Golfkrigen, nyko-

2. Underskriftsliste mot rasismen.
Se egen ramme.
3. Massebevegelse mot rasismen
Å samle inn underskrifter har
aktivisert 10 000 belgiere i
kamp mot rasismen. De har
også arrangert to nasjonale demonstrasjonsbevegelser mot
rasismen som samla 100 deltakere i alt i 1995, det samme
som i 1993.
Sosialdemokratene var mot
denne demonstrasjonen. Ikke
ett ord blei nevnt i pressa.
I november 94 demonstrerte
15 000 unge mot rasismen.
17. mai 1995 skal de markere
"Unge mot rasismen".
Det skal også arrangeres en
leir "Åpne grenser", men nærmere planer er ennå ikke bestemt.
4. Alternativt valg for innvandrere:
PTB tar initiativ til og arrangerer uformelle valg for å mobilisere også innvandrerne i kamp
mot rasismen; det er også nødvendig.
5. Mobilisere fagforeningene

lonisering av verden, mill

til "Fabrikker uten rasisme".
Mål: 30 prosent underskrifter

tært angrep på 3. Verden.

på hver fabrikk.

Antirasisme = antikapitalisme

Fabrikker mot rasisme
Kampen mot rasismen
må føres på et
antikapitalistisk
grunnlag. Fascistenes
politikk må vises fram.
Fagforeningsledere ser
rasismen og fascismen
som et angrep på deres
egen eksistens, sier
Kris Hertogen som
jobber i PTBs faglige
seksjon.
I enkelte større bedrifter rundt
Brussel har 75 prosent av arbeiderne skrevet under på
oppropet. I byer som Liege,
med en svært høy arbeidsledighet, har også mange skrevet under på oppropet.
Fagforeningsblader tar inn an-

PTB

Arbeidets
Parti i
Belgia
Dette partiet kaller seg marxist-leninistisk, og har en opp-

nonser for underskriftsaksjonen. Fagforeningslederne mener at rasismen splitter arbeiderne i ei tid der de trenger enhet.

Rasister og sosiale goder
Hertogen mener at en ikke kan
vinne kampen mot rasismen
om den ikke baseres på et klart
antikapitalistisk klassekampgrunnlag. En må vise arbeiderklassen hva fascis tene sier om
lønninger, sosial trygghet, retten til å streike osv.
Begge de belgiske fagforeningene har vedtatt å ekskludere
fascistene for mulighetene til å
bli valgt til å representere fagforeningene i bedriftsrådene
og lenger opp i fagorganisasjonene.

pen mot rasismen og fascismen. De er opptatt av sine muligheter til å bli valgt til å representere sine lokale fagforeninger til høyere verv, og da
frykter de at en altfor sterk antirasistisk profil kan svekke
deres valgmuligheter.

Rasistisk tendens
Hertogen mener at mange belgiske arbeidere har en tvetydig
holdning
til
rasismen:
Ideologisk har de en rasistisk
tendens, men i konkret politikk viser de en annen side.

Sosialdemokratene er dessverre ingen pålitelig alliert i kam-

Fascistpartiet Vlamske Block
fikk en stor oppslutning på et
av de største verftene i
Antwerpen. Likevel er de
svært hjelpsomme over båtflyktninger som de oppdaga
på et av skipene, og kritiserte
kapteinen for ikke å ha gjort
nok for dem.

slutning i valg på rundt 1 prosent, eller rundt 50 000 stemmer. Partiet er på alder med
AKP, og har best oppslutning i
universitetsmiljøer og på industriarbeidsplasser.
Partiets synspunkter på for eksempel Sovjet, Romania og
Stalin, vil nok mange marxister i Norge karakterisere som
ukritiske.
Partiet har ikke hatt særlig tilbakegang etter "kommunismens fall", først og fremst fordi partiet har reist en ideolo-

gisk motoffensiv mot kapitalismen og imperialismen.
Partiet har lagt mye vekt på å
analysere fascismen i Belgia,
og finne mottiltak.
Etter fascismens framvekst i
Belgia, særlig i Nord-Belgia,
Flandern, har partiet etter harde interne diskusjoner gått inn
for lage en allianse ved valgene. Tidligere stilte de reine
partilister. Det har ført til at en
"Moskva-kommunist"
står
øverst på en av de lokale listeOBB
ne.

"Ikke nå"

Danny Goderis, 31 år, er PTBs ansvarlige for partiets arbeid med antirasisme og antifascisme. Han
har en halvdagsjobb som datatekniker "for å tjene til livets opphold", og jobber for øvrig daglig i
partiet.
Foto:OBB

Oppropet
Teksten som det samles inn undeskrifter til er følgende:

Undertegnede krever av regjeringa en positiv og radikal løsning på problemet med rasismen i samfunnet, en løsning som klart og tydelig slår fast prinsippene om verdighet, likhet og solidaritet mellom menneskene. Vi krever
fulle politiske og sosiale rettigheter for innvandrere ved at de automatisk gis
statsborgerskap til alle som har bodd lovlig i Belgia i 5 år.
Initiativet til oppropet er tatt av PTB. Det er støttet av en biskop og flere parlamentsmedlemmer, som har blitt kritiert for å ha støtta en PTB-aksjon.
Målet var å få like mange underskrifter som Vlamske Block fikk stemmer i 1991, 471 000 stemmer.
Pr 21 /3-95 har de oppnådd 1 million underskrifter, 10 prosent av befolkninga (mellom hver
femte og hver fjerde voksne belgier).

Juridisk diskriminering
Sentralt er kravet om humanisme, om like rettigheter. Det er ekstra sentralt for kommunister.
Like rettigheter er det viktigste i kampen mot fascismen. Den juridiske diskrimineringa er
svært viktig for hva som skjer i hodene på folk. Det er lett å tenke "Hvis staten kan diskriminere, må vel jeg også kunne det". Innvandrerne i Belgia utgjør 10 prosent av befolkninga.

Ikke "dem" og "oss"
De andre partiene som ikke er begeistra for rasismen, likte ikke det med like rettigheter. PTB
pressa det fram, fordi de mener like rettigheter er et helt sentralt krav. Nå blir det vanskeligere
å skille mellom "dem" og "oss".

RV støtter
<<Stopp nazistene-valget 95>>
Arbeidsutvalget har i mai vedtatt
følgende:
I år er det 50 år siden Norges frigjøring fra nazistene. De norske nazistene ble etter frigjøringen helt rett behandlet som forrædere.
Nazistene deltok aktivt i tortur og drap i samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten~
Nazistenes ideologi har ikke · forandret seg
mye siden okkupasjonen. De står fremdeles
for terror og en menneskefiendtlig ideologi.
RV ser ikke på nazismen som en legal politisk
ideologi. Nazismen er terroristisk. RV vil arbeide mot all nazisme, enten deniramstår i sin
klare hitleristiske form eller er tildekket av et
demokratisk skinn, som Fedrelandspartiet og
Stopp Innvandringen her i landet.
Ved valget til høsten kan vi risikere at nazistiske dekkorganisasjoner kan komme inn i
mange kommunstyrer og enkelte fylkesting
(Fedrelandspartiet, Stopp Innvandringen og
felleslister mellom disse). Dette vil bety en
framgang for nazismen, og vil bidra til å legitimere nazismen som en politisk retning.
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Kampen mot fascisme handler om å samle de
mange mot de få. Bare gjennom å mobilisere
bredt og ved å legge vekt på folks egne initiativ og aksjonsmåten vil det være mulig å smi
en front som er sterk nok til å stoppe en nazistisk offensiv. Kampen mot fascisme må ikke
bare være en sak for revolusjonære, det må
være kampen til alle demokratisk innstilte
mennesker.
RV støtter aksjonen «Stopp nazistene - valget
95», hvor mange organisasjoner har sluttet seg
sammenfor å gjennomføre en politisk offensiv
mot nazisme i valgkampen.
RV kommer til å delta aktivt i arbeidet for å
avsløre nazismen og forhindre at nazistene
skal få en parlamentarisk base. Vå:r hovedmetode i dette arbeidet kommer til å være massemobilisering for å møte .n azistene politisk
hvor de enn vil prøve å vise seg fram. Aktuelle
metoder kan være elevrådsvedtak om at partier
som Fedrelandspartiet og Stopp
Innvandringa er uønska i skolevalgsdebatten,
organisere <<snu ryggen til-aksjoner» etc.
For RV blir det også viktig å avsløre Carl I.
Hagens propaganda.
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SOSIALDEMOKRATIET

Gnist fra Esbjerg?
Esbjergstreiken
gjør
inntrykk
på
ikke
regjeringa. Fortsatt fritt
fram for kommunene
til å privatisere.

Espen Mathisen
Kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge (Ap) vil ikke
stramme inn på kommunenes
og fylkenes muligheter til å
privatisere offentlige tjenester.
Dette kom fram i Stortinget i
dag da Berge svarte på et
spørsmål fra Erling Folkvord
(RV) om busstreiken i Esbjerg

burde få konsekvenser for lovgivinga her til lands.

for planene om privatisering
av offentlig virksomhet her til
lands.

het som er lagt til kommunene
og fylkeskommunene ved lov,
stiller saken seg selvfølgelig
annerledes.

Frihet for kommunene

Hvilken frihet kommuene eller
fylkeskommuene har til å privatisere slik virksomhet, vil
her bero på en tolkning av den
loven som legger oppgaven til
kommunen, sa Gunnar Berge i
sitt svar.

Privatisering
82 bussjåfører i Esbjerg har
streika siden februar mot
lønnsnedslag og forverra arbeidsvilkår som følge av privatisering av bussdriften i den
danske byen. Streiken har fått
massiv støtte, blant annet gjennom landsomfattende sympatistreiker i Danmark - og også
fra norske fagforeninger som
frykter privatisering. Folkvord
ville i spørretimen i Stortinget i
dag derfor vite om regjeringa
mente at erfaringene fra
Esbjerg burde få konsekvenser

- Hvordan kommunene og fylkeskommunene vil organisere
virksomheten som de tar på
seg frivillig, er et spørsmål
som kommunene i stor grad
har frihet til å avgjøre selv. Det
ville være et inngrep i det
kommunale selvstyret dersom
staten skulle binde kommunene og fylkeskommunene til å
organisere slik virksomhet på
bestemte måter. Jeg ser ingen
grunn til å foreslå endringer
her. Når det gjelder virksom-

Han avviste å sette i gang arbeid for lovendringer eller lovfortolkninger som kan hindre
at offentlige tjenester privatiseres. - Jeg har tillit til at lokalpolitikerne treffer fornuftige avgjørelser på disse områdene, sa

Berge.
Den fornuften som fins hos en
statsråd, rådmann eller ordfører har et klassestempel. Det
som er fornuftig for dem er ikke alltid fornuftig for arbeidsfolk, sa Folkvord. Han mente
at Esbjergstreiken viser at markedsliberalisme og privatisering betyr senking av lønningene, svekking av arbeidsavtalene, dårligere arbeidsmiljø og
arbeidstidsordninger.
Folkvord mener privatisering
innafor kollektivtrafikken på
sikt vil svekke sikkerheten og
dårligere kvalitet på tilbudet
til trafikantene.

Hvem
kritiserer?
Ved flere anledninger, nå
sist i Opprør, sier Jørn
Magdahl at det rettes urettferdige beskyldninger mot
faglige miljøer i Oslo fra
AKP. Blant annet skal Per
Arne
Sala,
leder
av
Heismontørenes
Fagforening, ha blitt beskyldt for å være «sosialdemokrat» og «faglig-høyre».
Jeg må spørre Jørn M.: Hvor
og hvem kommer disse beskyldninger fra? Personlig
har jeg aldri hørt dem.
Utsagnet fra Jørn M. bygger
opp om myter og skaper
unødige motsetninger som
er store nok fra før.
Boye Ullmann

I

NKP's 22. landsmøte
har samlet seg oversikt over
den faktiske situasjonen med
hensyn til medlemsmasse og
aktivitetsmuligheter. Hvis delegatene på landsmøtet er representativt for medlemsmassen er det få kvinner i partiet
og gjennomssnittsalderen er
noe rundt 50. Kjell Underlid
som holdt beretningsforedraget, streket opp tre mulige
framtidsvisjoner for NKP:
1. Nedbygging og inn i RV eller SV
2. Bli et postkasseparti
3. Oppbygging av NKP som
kommunistisk parti.

Foran nyprodusert banner: Avsynging av Thornæs-sangen "Frem kamerater"
Foto: K. Mollø Christensen.

Kristine MolløChristensen)
Helga l.og 2.april var
mellom 40 og 50
delegater samlet til
Norges Kom-

munistiske Partis 22.
landsmøte. NKP i dag
er et svært lite parti, og
har ingen
representanter i
fylkesting og bare
noen få i
kommunestyrene

rundt om. Landsmøtet
var likevel ikke preget
av depresjoner - men
snarere en forsiktig
optimisme.
Partiet har siden siste landsmøte gjennomgått en "stikk
finger 'n i jorda" -periode og

Enhilsen • • •

I 1993 hadde NKP en stor diskusjon om hva som var ønskelig og hva som var mulig.
Enkelte mente partiet kunne
finne sin plass i RV. Andre ønsket en diskusjon om det var
ønskelig å styrke NKP som
eget parti. SV anses i NKPkretser ikke lenger som et
marxistisk eller sosialistisk
parti, men sosialdemokratisk.
Solheims sammenligninger av
fascister og kommunister har,
naturlig nok, vakt voldsom
harme. Flere delegater tok opp
Solheims utsagn - og de fleste

konklud~rte med at et valgsamarbeid med SV vil være
umulig etter dette.
NKP mener at RV mer og mer
er blitt et venstresosialistisk
parti. Ellers varierte synet på
RV svært mellom de forskjellige delegatene. Mange NKPere
er positive til RV - men føler at
døra er mere lukket nå enn tidligere for andre organisasjoner.

ke partiet nå - om 5-10 år vil toget være gått.
Det rådende synet var at partibyggingsarbeidet ikke trenger
å stå i motstrid til enhetsarbeid
på venstresida. Hva dette enhetsarbeidet skal bestå i og karakteren av det, var derimot
noe uklart. Men NKP ønsker i
alle fall en klar avgrensning til
DNA:

Partibygging

Mye av diskusjonen om
Prinsipp-programmet dreide
seg , om vurc{e.r;ingen av
Sovjetunionens utvikling, om
Gorbatsjovs "glasnost" var årsaken til sammenbruddet eller
om avvikene fra den m-1- linjen begynte lenge før.
Andre mente at "glasnost" representerte en positiv utvikling. Mens noen hevdet at marxismen-leninismen var helt
foreldet som politisk virkemiddel, sa andre at det var avvikene fra den sosialistiske teorien som gjorde at det gikk galt
i Sovjet og Øst-Europa.
Delegatene var stort sett enige
om at en gjennomgang av vedtatte "NKP-sannheter" var
nødvendig.

Sovjet og Øst-Europa
Kjell Underlid mente at utviklinga i ~V og RV viser b~hove~
for et kommunistisk alternativ!
Medlemmene må mentalt innstille seg på å bygge et nytt
parti. NKP trengs fordi marxismen trenger videreutvikling, fordi historia viser at
svekkelsen av kommunistene
styrker høyresida, fordi venstresida som helhet trenger
kommunistenes standpunkter,
fordi kommunistene har gode
kunnskaper om kapitalismen,
fordi kommunistene har en
historie som anti-fascister og
anti-kapitalister, fordi kommunistene ser helhetsbevegelsen som viktig. Et aspekt som
kom fram var at NKP må styr-

Helgeseminar 27. og 28. mai
i Sandefjord

Rasismens historie
og våre erfaringer

.
ARE
IN
DANGER
----

Lørdag:
kl 11.30: Jentesamling arrangert av Rød Ungdom
kl 12.00: Jan Myrdal: Rasismens utvikling og erfaringer fra kampen mot
rasisme og fascisme de siste 200 åra i ~orden og Vest-Europa
Kl 18.00: Ebba Wergeland: «Islam- de andres opprør».
Søndag
kl 10.00: Marte Ryste: Statlig rasisme i Norge etter krigen
kl 12.00: Kjell Gunnar Larsen og Kjell Børge Øgård: Utfordringer for de
antirasistiske bevegelsene .
Overnatting, ring Erik tlf 3318 60 86.
Arr: Vestfold AKP, Rød Ungdom i Vestfold og SNV.
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OPPRØRET I SV

Solheims bok og <<SV-opprøret>>

Lellvi11t enetale
Jørn Magdahl

Da SV kunne vise til
rekordnoteringer på
meningsmålingene
under og etter
landsmøtet for to år
sida, skreiv jeg at det
bare var fortsatt
suksess som kunne
forhindre framveksten
av en sterkere
partiopposisjon

Partiløs mediefigur
Basisen til Solheim har nemlig
ikke ligget ipartiorganisasjonen, men i evnen til å lykkes i
opinionen gjennom vellykka
agering i media. Den politiske
kursen hans har hele tida stått i
motstrid til ikke bare den forholdsvis lille gruppa av bevisste marxister (rundt tidsskriftet Vardøger m.fl.), men også
til breiere strømninger blant
partimedlemmene med mer
tradisjonelle SV-oppfatninger.

Angriper i motgang
Det er forståelig at mange
skeptikere holdt mer eller mindre kjeft så lenge Solheim kunne vise til framgang, men det
er også åpenbart at når den
kraftige tilbakegangen først
satte inn, så var det bare et
spørsmål om tid før opposisjonen ville komme til overflaten.

Påskeoppmret
Det overraskende er kanskje
at "påskeopprøret" fikk så
stor bredde som det gjorde.
Det omfatta bl.a. ledelsene i de
store byene u tenom Oslo, og
det fikk flere av stortingsrepresentantene til å rykke u t med

Ingen
utlevering
avSouhaila
Andrawes!
Støttegruppen for Souhaila
ber om underskrifter på opprop mot utlevering av henne
til Tyskland.
Dette er ekstra viktig etter at
Lagmannsretten har gitt regjeringa lov til å utlevere henne
på visse vilkår.
Støttegruppa peker på at
Souhaila alt har sonet straff i
Somalia, at forholdet ligger
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åpen kritikk. Faglig Utvalg og
framtredende faglige tillitsvalgte var aktive med kritikk.

Begrensninger
Opprøret har imidlertid tre
klare begrensninger.
• Det første er mangelen på
motkandidater til ledervervet,
og reelle alternativ til andre ledende posisjoner.
• Det andre er mangelen på
deltakelse fra ungdomsorganisasjonen. Blant ungdom er det
selvfølgelig kortere fra opprør
til oppbrudd.
Men når
Andreas Tjernshaugen og andre fra SU-ledelsen har kommet med kritikk mot partiledelsen har den stort sett begrensa seg til synspunkter p å
at miljøsatsinga ikke er sterk
nok.
Sett fra SV-ledelsens synsvinkel er problemet med SU mer
rekrutteringsproblemer
enn
opprørstrang. Når noen bryter
med partiet, som lederen i
Bergen nylig, er det dessverre
symptomatisk at han går til IS,
ikke oss.
• Den tredje begrensninga ved
SV-opposisjonen er at den politisk er så sammensatt - og at
den venstresid a i opposisjonen
(Ebbing og co.) som kan være
svært krasse i kritikken, likevel
definerer opposisjonen sin så
klart innafor rammene av SVprosjektet.
Summen av dette blir lett at en
kan få inn ledere som er noe
mer venstre i sin sosialdem okratisme Gfr. Eilif Meland som
n y nestleder) - og får beholde
noen flere av de marxistiske
analysene i prinsipprogrammet Gfr. kompromisset p å
land sstyremøtet i ap ril), men
at det er lite som peker til venstre for SV før Solheim. Eller
sagt på en annen måte:
Solheim har nå lagt seg så
langt til høyre at det er svært
mye som kan framstå som venstrekritikk.

RV - ikke noe alternativ?
Hans Ebbing har vært usedvanlig krass og klar i sin kritikk av Solheim, som han betrakter mer som sosialliberaler
enn som sosialdemokrat. Han
har også analysert de store
problemene for SV som ligger i
lederens fullstendig manglende respekt for partiorganisasjonen, neglisjering av organisasjonsbygging - og at partiorganisasjonen er blitt bokstavelig talt oppslukt av det parlamentariske arbeidet.
Men han har også hatt en dobbeltkronikk i Klassekampen
som bl.a. må oppfattes som en
polemikk mot meg. Kjerna i
polemikken er at RV-prosjektet mangler forankring i virkelige bevegelser, mangler potensiale - og representerer et
nytt forsøk på å gå på vannet
(«AKP om igjen»).
Med en sånn analyse skremmer han neppe SV-ledelsen sjøl om han er aldri så kraftig i
kritikken sin mot denne. «Han
protesterer for all verden»,
men blir tross alt med på ferden - eventuelt inntil de objektive mulighetene endrer seg
drastisk.
Jeg har sjøl lagt stor vekt på
problemet med å gjøre RV til
noe mer enn partiet for de mest
radikale ungd oms- og studentopprørerne fra 20-25 år tilbake.
Men RV representerer i dag
det uten tvil største revolusjonære miljøet i Norge, og står
nærmere til å utvikle -oppbruddstendensene i fagbevegelsen, systemkritikken i ungdoms-, miljø og kvinnebevegelsen, enn Ebbing og co. kan
gjøre fra sin posisjon som kritikere i SV.

"Stor samtale"
Sjøl om d et kanskje ikke er
mange i SV-opposisjonen som
ser RV som et alternativ på
kort sikt må vi spille på å utdy-

pe
motsigelsene
til
Solheimledelsen. Mest effektivt gjør vi det ved å styrke RV
som eget alternativ, slik vi
f.eks. har klart i mange kommuner. Men vi må også forholde oss bevisst til de motsigelsene som fins i SV - og i SVomlandet.
Den samlende faktoren for SVopposisjonen er Solheims arroganse i forhold til partidemokratiet. En god del av aggresjonen mot Solheimboka den store samtalen går på at medlemmene mener at den mer enn
prinsipprogrammet vil bli det
reelle politiske grunnlaget for
partiet framover. Boka skal
analyseres grundigere ved en
annen anledning, men en smakebit skal vi gi her.
"Den store samtalen" tar opp
mange viktige spørsmål på en
lettfatta måte. Det er det beste
jeg kan si om boka. Eller med
SF-og
SV-veteranen
Per
Maurseth: «Boka representerer
et velskrevet stykke moralfilosofisk synsing.»

Solheims høyreteser
Sjøl om symptombeskrivelsen
ofte er grei, så trekker alle analyser og konklusjonen kraftig
til høyre. Jeg tolker Solheims
ideologiske budskap slik:
1) Det fins ikke noe reellt alternativ
til
kapitalismen.
«Bevegelsen er alt, målet ingenting» (s. 61). «Verdiene må
være vårt kompass» (s. 63).
2) Det er holdninger - ikke de
økonomiske lovene i kapitalismen som som er hovedforklaringen på den miljøskadelige
veksten.
3) Industrisamfunnet med sin
arbeiderklasse kommer aldri
tilbake.
Klasseskillene kommer til å gå
etter intelligens (s. 72).De sosiale kreftene som har objektive
interesser av å forandre samfunnet er vekk. Det er vår alles
opplyste egeninteresse, som

«Et velskrevet stykke moralfilosofisk synsing»

Den gamle SF-veteranen Per Maurseth karakteriserer So lheims
bok på denne måten:«Boka representer et stykke velskrevet moralfilosofisk synsing».
kan gi framskritt. Kvinnenes
interesse av 6 timersdag drukner i en haug med lure måter å
fordele arbeid på.
4) Det gir ikke lenger mening å
snakke om imperialismen .
Solheim er mot at Norge skal
melde seg ut av NATO.
EU kan forandre seg slik at
Norge bør gå inn.
Norge må arbeide for å omdanne Verdensbanken til et
tjenlig redskap for verdens fa ttige.
Det norske militærapparatet
må rettes mer inn på FN-aksjoner.
5) Demokratiet er en overideologi.
SV har mer felles med Høyre
enn med SV mht. til demokrati.

Demokrati er dem okrati, visjonen om et særskilt sosialistisk
demokrati forsvinner.
6) Solheim erklærer seg som like mye antikommunist som
antifascist.
7) Marx så ikke at produktivkreftene kunne omdannes til
destruktive krefter!!! (s. 60).
Mye hos Marx var feil i utgangspunktet, litt kan fortsatt
gi mening for vår tid, men SV
skal ikke ha noen spesiell forankring i marxismen .

Svært mange SVere og
SV-velgere b ar mindre
felles med disse ideene
enn hva RV står for i
dag.
De veit bare ikke hvor
«landet ligger».

Magdahl om RV LANDSSTYRET I
og «Stopp nazis- RØD VALGALLIANSE
tene - valget 95»
AU {Arbeidsutvalget):
Leder: Jørn Magdahl
Bergv. 7, 3135 Torød
tlf. p. 33 38 58 03

- Magdahl, har dere nå
bruttt landsmøtevedtaket
i og med at dere har slutta dere til aksjonen
«Stopp nazistene - valget
1995»?
- Jeg var svært betenkt på
dette vedtaket hvis det
kan oppfattes som en
overprøving av landsmøtevedtaket. men det mener jeg det ikke er. Jeg
oppfatter det slik at
landsmøtet mente vedtaket om nazistene og ytringsfriheten skulle inn i
arbeidsprogrammet.
Landsmøtet var usikker
på om aksjonen støtta fysiske konfrontasjoner i

forbindelse med valget.
Det gjør den ikke, og vi er
derfor i all hoovedsak
enig om grunnlaget.
- Ved å gå ut nå har vi gitt
denne aksjonen større aktualitet, og tvingi SU og
AUF til å ta stilling. Det
var akkurat tida til å gjøredet i forbindelse med
18. mai og den antirasistiske mobiliseringa som
skjer i så mange antirasistiske ungdomsmiljøer.
Dette til behandlingsmåten. Når det gjelder innholdet, så avventer jeg de
reaksjoner som måtte
komme.
OBB
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Kristiansen
Helmer Hansensg. , 9011
Tromsø
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(tiltrer 1. juli)
Org. sekretær: Jo Ryste,
C/ORV
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Liav.
12,
1450
Nesoddtangen
tlf. p. 66 9129 68
Leder for faglig utvalg:
Terje Kollbotn
Bok 229, 5751 Odda
tlf. p. 53 64 24 62

Varatil AU:
1. Hege Rytter Jakobsen
2. Veslemøy Fjerdingstad
3. Aksel Nærstad

Leder for kvinneutvalget:
Nina Aakemes
Sverdrupsgt. 9-2, 0559 Oslo
tlf. p. 22 37 01 26
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Svein Olsen, Nordland
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SørTrøndelag
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Romsdal
Vibeke Johnsen, Sogn og
Fjordane
Bjørg Eli Eide, Hordaland
Knut Henning Thygesen,
Aust Agder
Inger
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Johansen,
Telemark
Rigmor ToUan, Oppland
Gunvor
Skierven,
Nordland
Silja Arvola, Finnmark
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Mollø
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Øvrige landsstyrerepresentanter:
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Kienner du noen som kan tenke seg 6
st6 p6 RV-lista i de kommunene som
har problemer med 6
stille liste?
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Disse kommunene trenger din hielp (pr. 8/5-95).
Kienner du noen her, ring kontoret 22 98 90 50.
Finnmark
Vadsø
Hammerfest
Fylke: Troms
Kvæfjord
Lenvik
Balsfjord
Lyngen
Skjervøy
Nordland:
Narvik
Brønnøy
Leirljord
Dønna
Nesna
Fauske
Vestvågøy
Sortland

Nord-Trøndelag
Levanger
Stjørdal
Steinkjær
Innel-øya
Vikna
Sør-Trøndelag
Røros
Frøya
Hitra
Malvik
Klæbu
Meldal
Møre og Romsdal
Ålesund
Molde
Kristiansund
Volda
Rauma

Ørsta
Sogn og Fjordane
Flora
Naustdal
Vågsøy
Hordaland:
Voss
Kvinnherad
Jondal
Ullensvang
Ulvik
Os
Fjell
Askøy
Stord
Rogaland
Randaberg

Sandnes
Klepp
Karmøy
Vest-Agder
Vennesla
Flekkefjord
Aust-Agder
Arendal
Lillesand
Telemark
Seljord
Sauherad
Vestfold:
Larvik
Holmestrand
Andebu
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Tjøme
Buskerud
Røyken
ØvreEiker
NedreEiker
Rollag
Ål
Ringerike
Lier
Hurum
Hol
Akershus
Vestby
Ski
Rælingen
Skedsmo
Lørenskog
Eidsvold

Oppegård
Nittedal
Frogn
Østfold
Fredrikstad
Sarpsborg
Rygge
Hedemark
Hamar
Sør-Odal
Tolga
Elverum
Løten
Oppland
Vestre Toten
Søndre Land
Lunner

10

KRONIKK

bekjemper
•
e·destore
1
landeierne>>
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nasjonale
bevegelsen
i
Kurdistan er blitt en maktfaktor,
som truer det tyrkiske fascistregimet. Derfor står halvparten av den
tyrkiske hæren i beredskap i den
sørøstlige delen av landet. Derfor
sendte Tyrkia 35 000 soldater over
grensa til Irak for å uttrydde geriljaen, i samforståelse med Saddam

Den

Hussein, USA og FN.
Men den kurdiske frigjøringskampen er også et spørsmål om sosial frigjøring. En virkelig frihet for de kurdiske bøndene og arbeiderne, kan

bare oppnås hvis kampen også rettes
mot de kurdiske godseierne og kapitalistene og knyttes sammen med
kampen for sosialismen. Det mener
det tyrkiske marxist-leninistiske partiet TDKP, som også har sin egen
Kurdistan-seksjon.
En kurdisk godseier og medlem av

det tyrkiske parlamentet, Sedat
Bucak, har sagt at han raskt kan
vingeklippe
PKK
(Kurdistans
Arbeiderparti) ved hjelp av sin private hær, "forutsatt at sikkerhetsstyrkene ikke blander seg inn".
Under seg har Bucak 30 landsbyer
og 1000 leiesoldater. Han er en av de
store jordeierne som motsetter seg
kompromissforslagene som har
kommet fra PKK.
De store kurdiske jordeierne blir
bakket opp av de reaksjonære kreftene i Tyrkia og av imperialismen. Den
kurdiske bondebefolkninga blir utbyttet og undertrykt av både de kurdiske godseierne og · stammehøvdingene og av fascistdiktaturet. Da

kapitalismen trengte inn på den kurdiske landsbygda, ble det føydale
godseiersystemet undergravd og
svekka. Maktgrunnlaget for dette
systemet, den lukka landsbyøkonomien, begynte å svinne. Likevel besto den føydale jordeierstrukturen,
det opprettholdt sin stilling som herskende og utbyttende lag. De kurdiske bøndene lider under åket av
den tradisjonelle undertrykkinga og
av utbyttinga fra store jordbesittere.

Flertallet er fattige bønder
Flertallet av de kurdiske bøndene er
enten jordløse eller de eier bare små
jordstykker. I områdene i sørøst lever 2,5 millioner mennesker (46 pst.
av det lokale folketallet) på landsbygda, mens 80 prosent av denne
jorda tilhører store jordeiere som utgjør 0,5-2,6 prosent av befolkninga, i
følge den siste tellinga. Det er åpenbart at regjeringas avfolkningsoperasjoner rettet mot de kurdiske
landsbyene styrker stillinga til disse
store jordeierne, som samarbeider
med staten og akkumulerer jord.
Deres politiske innstilling er direkte
knytta til forholdet de har til produksjonsmidlene (jorda). De sikrer
sine klasseinteresser ved å inngå i
klassealliansen til de reaksjonære
tyrkiske og kurdiske kreftene. De er
oppmerksomme på den potensielle
faren som de jordløse bøndene representerer, ettersom de utgjør mellom 21 og 45% av b.efolkninga på
landet i sørøst. Sjøl om plattformen
til den kurdiske nasjonale bevegelsen (PKK) ikke reiser fattigbøndenes

jordkrav, er de store jordeierne bekymra for mulighetene for at bøndene i utviklingas skiftende forløp, kan
komme til å okkupere jorda Av den
grunn vil de avverge ethvert slikt
mulig utviklingsforløp i starten.
Fattigbøndene, de jordløse eller de
med små jordstykker, er den viktigste sosiale basisen for kampen mot
den fascistiske nasjonale undertrykkinga i Kurdistan. På tross av at den
borgerlig-reformistiske plattformen
til PKK utelater bøndenes jordkrav,
motsetter de store kurdiske jordeierne seg den nasjonale bevegelsen. Det
gjør de ettersom de tar med i vurderinga at deres klasseinteresser står i
motsetning til muligheten for at den
nasjonale bevegelsen går over i en
arbeider- og bonderevolusjon. En
bevegelse med reint nasjonale krav
er på den andre sida ikke uforenlig
med deres interesser. Alt etter forholdene og styrkebalansen, kan de
se seg tjent med å overta ledelsen for
en bevegelse av denne typen.

ble dannet i allianse mellom de reaksjonære tyrkiske og kurdiske kreftene. De væpna lokale styrkene til de
kurdiske godseierne utgjør en tilleggsreserve som regjeringa bruker i
sine angrep på den kurdiske nasjonale bevegelsen.
Ved siden av den kjensgjerning at
Kurdistan som helhet er under beleiring, er 80 prosent av det dyrkbare
arealet i hendene på de store jordeierne og staten. Mens de borgerligføydale kurdiske reaksjonære er herrer over titalls landsbyer, svære områder og private hærstyrker, lever
hundretusener av bønder som slaver, i ytterste fattigdom. Disse krigsherrene har utvidet landområdene
sine og befestet sine posisjoner i ly
av anslagene rettet mot det kurdiske
folket. Myndighetene gjorde det av
med jordeierne som var svake eller
som nektet å samarbeide. De ble
sendt i eksil eller henrettet. Stillinga
til kollaboratørene er samtidig blitt
styrket.

Staten understøtter kurdiske
reaksjonære

Ingen frihet uten at jordeiersystemet blir likvidert

Diktaturets anslag mot det kurdiske
folket bygger på de reaksjonære
kreftene blant kurderne, i den grad
at den tyrkiske regjeringa lukker øynene for opprettelsen av lokale stammehærer underlagt kurdiske godseiere, sjøl om dette tilsynelatende
"står i motsetning til" statens suverenitet. Staten utstyrer dem dessuten
med moderne våpen, som blir brukt
mot de kurdiske bøndene. Den betalte hæren på 60.000 landsbyvakter

Det blir påstått at GAP-prosjektet (et
oppdemmings- og irrigasjonsprogram i sørøst) vil frambringe et
"nytt" og "moderne" landbruk og en
ny "livsstil" i Kurdistan. Men de
kurdiske bøndene får ingen som
helst fordel av dette prosjektet, ettersom fremmede og nasjonale monopoler og samarbeidspartnerne deres,
det kurdiske borgerskapet og jordeierne, allerede har fordelt jorda seg
imellom. I beste fall får de kurdiske
bøndene arbeide der som betalte slaver. Sjøl om dette måtte bety "en ny
levemåte" i den forstand at bøndene
med dette starter en prosess hvor de
går over til å bJ.i arbeidere, og den
økonomiske infrastrukturen fører til
at kampen for nasjonal frigjøring vil
modne i retning klassefrigjøring og
sosial revolusjon, vil den kapitalistføydale undertrykkinga og utbyttinga av bønder og landarbeidere
fortsette og øke i "absolutt" forstand.
Friheten kan ikke vinnes i Kurdistan
hvis ikke jordeiersystemet, som utgjør den sosiale pillaren for imperialistisk utbytting og nasjonalt slaveri,
blir avskaffet. Ei grunnleggende forandring av livsforholdene til de arbeidende kurdiske bøndene og sann
nasjonal frihet kan bare virkeliggjøres gjennom klassekamp mot imperialismen og mot både de tyrkiske og
de kurdiske reaksjonære kreftene.
Det er også nødvendig å knytte kampen for jord og frihet sammen med
arbeiderklassens kamp for sosialismen. Det er åpenbart at politiske bevegelser som PKK, som er opptatt av
at en "ikke må splitte de nasjonale
kreftene" og bremser for den revolusjonære kurdiske bondebevegelsen
og jordkravet, stenger for den kur-

Kvinnelige soldater i PKK-geriljaen, som i denne kronikken blir kritisert av Turkistan-seksjonen i Tykias
Revolusjonære Kommunistiske Parti.
Foto: Richard Wayman
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Av
Kuredistanseksjonen av
Tyrkias
Revolusjonære
Kommunistiske
Parti (IDKP).

diske frigjøringskampen og binder
den til de herskende klassers politikk, via den reformistiske plattformen til det kurdiske borgerskapet.
Så lenge den kapitalistiske og føydale undertrykkinga og utbyttinga
fortsetter, blir det ingen endring i leveforholdene
til
bøndene.
Frigjøringa av de arbeidende kurdiske bøndene ligger derfor i avskaffing av imperialistisk undertrykking
og utbytting, av borgerskapet og
godseierne.

Arbeider- og bondeallianse
Ei slik linje for kampen kan settes ut i
livet av arbeiderklassen i Kurdistan,
anført av de klassebevisste arbeiderne. Forlengelsen av kampen for nasjonal frigjøring til en arbeider- og
bonderevolusjon kan oppnås ved ei
linje for kampen som også retter
skytset mot de kurdiske reaksjonære
kreftene og som reiser bøndenes
jordkrav. Den eneste garantien for at
dette skjer er at proletariatet, som en
sjølstendig politisk kraft, bærer sin
klassekarakter med seg inn i bevegelsen og danner forbund med bøndene, særlig fattigbøndene og de
mellomstore bøndene, som kan
fremme deres felles interesser og
krav.
Den kurdiske arbeiderklassen har
utvilsomt et stort ansvar. Dens holdning, som fortropp og revolusjonær
klasse, er den viktigste sosiale og politiske faktor som vil avgjøre retninga utviklinga i Kurdistan tar.
Derfor har de klassebevisste kurdiske arbeiderne og kurdiske marxister
en svær oppgave i å ta del i bøndenes kamp, spesielt de bøndene som
er jordløse eller praktisk talt jordløse, imot den fascistiske okkupanten,
imperialismen og utbyttinga og undertrykkinga fra de store godseierne. Slik må de vise bøndene at deres
interesser krever enhet med arbeiderklassen og med folkene i Tyrkia,
de må hjelpe dem med å klargjøre
målet for kampen og å forstå viktigheten av organisert kamp, det å forbinde arbeidet med arbeiderne i byene med arbeid på landsbygda. De
objektive vilkåra for organisering av
en arbeider- og bondebevegelse har
modnet. Spørsmålet er om de klassebevisste arbeiderne og kommunistene evner å utnytte denne situasjonen
til å føre arbeidernes og arbeidsfolks
kamp for frihet og sosialisme framover.
Oversatt fra Denge Sores'li Kurdistan
- Revolusjonens Røst i Kurdistan, talerør for Kurdistan-seksjonen avTyrkias
Revolusjonære Kommunistiske Parti
(TDKP) nr. 45, nov. 1994, av Kristine
Mollø- Christensen.
Originaltittelen er: "Den kurdiske bondebefolkninga og betydninga av kampen
mot store landeiere".

PORTRETTET

RVs nestleder Berit Jagmann er
kjent som bestemt og stødig politiker, med stor sans for kompromisser i interne partispørsmål. Men det betyr ikke at RVs
nestleder er redd verken for
konflikter eller diskusjoner.
- Noen saker er prinsipielle, og
de skal en ikke fire på. Men i
praktisk politikk er det helt
nødvendig å finne løsninger
som et flertall kan enes om. Det
har også noe med helheten å
gjøre at det går an å komme
med forslag som kan virke
samlende. Det er jo ellers nok
av dem som har klare synspunkter og avvikende forslag i
RV.
- Du kunne kanskje blitt leder i RV

om du ville. Hvorfor stilte du ikke?
- Hovedgrunnen er den rolla
som en RV-leder har i dag, og
det er en rolle jeg ikke vil ha.
Det er en typisk mannsrolle.
Husk at RV er forferdelig gubbetungt. Av partier representert i kommunestyrer og fylkesting
er
det
bare
Fremskrittspartiet vi slår når
det gjelder kvinneandel. Hadde
det ikke vært for vår første leder, Hilde Haugsgjerd, hadde
RV og Frp vært de eneste partiene uten kvinnelig leder.
Dette sier noe om vilkåra for
kvinnelige ledere. Det kan være
det at vi kvinnene i RV har lært
oss å si nei, og at vi stiller
strengere krav til hvordan ting
skal fungere.

- Hva mener du med mannsrolla
som RV-leder?
- Det jeg vil kalle partilederverdighet, noe i retning av ordet
"pompøs". Det er ikke noen
kritikk av noen av RVs ledere,
men det er en rolle de går inn i.
Det betyr også å fylle en rolle
som alt er trukket opp av samfunnet utafor, til dels internt.
Det at du skal komme med de
store utspillene,. trekk!.:: opp linjene, ta initiativ, kort sagt opptre med "lederverdighet".
Det er i RV en partikultur hvor
det er de teoretisk flinke som
blir de mest framtredende, og
dem som har slagferdighet til å
briljere i diskusjoner. Det er
den tradisjonelle AKP-tradisjonen som også preger RV. Som
leder i dag må du ivareta alle
mannfolkas interesser om å drive fram spesielle sære diskusjoner, ofte helt utenom vanlige
partikanaler, til dem som alltid
snakker høyest. På de premissene vil jeg ikke være leder, og
dette er forventninger som det
er vanskelig å komme utenom.
Det er bare AKP som har greid
å bryte med tradisjonen med å
ikke ha en så styrende leder, og
det er jo for øvrig mange innad
i AKP misfornøyde med.

- Men burde ikke du da heller tatt
på deg oppgaven med å endre denne type lederrolle innad i RV?
- Jo, men i så fall i en helt annen
situasjon. Hvis vi hadde et arbeidsutvalg og et landsstyre
som var innstilt på det. Men i
dag er det ikke enhet til å finne
fram til løsninger som gjør at
jeg kunne fungert som leder på
den måten jeg vil at en leder
skal fungere. I RV er vi for prega av partikamper til at det er
rom for å tenke slik. Foreløpig
må RV ta vare på og studere erfaringene fra kvinneopprøret i
AKP og finne fram til det vi kan
bygge på.

- Om en periode eller til da?
- Jeg har mine tvil om jeg vil
bruke resten av livet mitt på
det.

- Ja, hva har du holdt på med hittil?
- Allerede som 14-15-åring ble
jeg opptatt av kvinnepolitikk.
Først meldte jeg meg inn i
Kvinnefronten, så i Rød

Ungdom.
- Jeg er utdanna elektriker og
har jobba som det i flere år før
jeg i 1988 begynte i RV. Å være
elektriker er en fysisk hard
jobb. Som tillitsvalgt i privat
sektor medførte det også problemer både i forhold til arbeidsgiver og arbeidskamerater
å gå på fagforeningsmøter i arbeidstida.

RVs
lederrolle,
ikke for meg

- Hvordan er det å være gruppeleder i RVs bystyregruppe i Oslo?
- Det er mye arbeid, og alltid
har du følelsen av at du aldri
får gjort alt du egentlig burde
ha gjort. Vi kunne glatt ha fylt
2-3 dagsverk. Derfor må vi hele
tida velge bort noe, og det valget kan det være ulike meninger om. Vi prøver hvertfall å velge det som betyr noe for folk
-- Personlig synes jeg det blir
det lite fri. Du har følelsen av at
du jobber døgnet rundt. Men
det er vel sånn det er å jobbe i
Oslos bystyre for ei lita partigruppe med store ambisjoner ...

- Du er fortsatt medlem av AKP,
hvorfor?
- Fordi jeg er kommunist, og da
trengs det et kommunistparti.
RV er ikke, og bør ikke bli det,
etter min mening.

- Vil det ikke da lett bli et problem
at du kan bli pålagt av AKP åfølge
bestemte linjer innad i RV?
- Det har jeg ikke møtt som noe
dilemma. Jeg har aldri blitt pålagt å slåss for noe som er mot
min overbevisning. Hvis en
sånn hypotetisk situasjon skulle oppstå, ville det for meg vært
vanskelig å slåss aktivt for ei
linje som
var en annen enn
Ledermeni n ga
roUen,..en- mi. I så
fall ville
mannsjeg nok
rolle
heller ha
h o 1d t
k j e f t .
Hadde jeg skjønt at det lå an til
at en slik situasjon skulle oppstå, ville jeg nok ha lagt store
krefter inn for at min linje skulle seire innad i AKP.
- Mai Gythfeldt antyda i forrige

- Hva er for deg viktig for RV, og
hva ser du på som RVs svake og
gode sider?
- RV store styrke er vår tradisjon for å gå ut og snakke med
folk, mer enn å sitte med papirer og å
være oppMer distatt av prekusjon
stisje. Det
om sosi- er en styrke
som det er
alismen
viktig
å
opprettholde. I tillegg
har vi jo stempelet som antikorrupsjonsjeger. Det er viktig å
beholde dette redelighetsstempelet, samtidig som vi utvikler
oss og gjør noe mer i tillegg. Vi
må avsløre parlamentarismen
innenfra, for det ivaretar ikke
folks demokratiske behov og
rettigheter. Vi trenger et mer
demokratisk system. Vi må gjøre sitt til at folk ønsker seg et
annet samfunn.
- I dag jobber vi ut fra parola
"Tjen folket". I dagens Norge er
det en viktig oppgave. Det er
også viktig å vise folk a t de kan
stole på oss.

- Jeg ønsker at RV skal bli et
mer revolusjonært parti, med
rom for flere ulike revolusjonære standpunkter enn i dag, og
med mer diskusjon om sosialismen. Jeg vil ikke spekulere i det
politiske rommet for revolusjonær politikk i dagens Norge.
Men det at SV er erklært som et
sosialdemokratisk parti, burde
gi oss større rom.
- For meg er det ellers viktig å
slå fast at det ikke er RV som
skal "ta makta", det er folk som
skal ha makta. Heller ikke AKP!
Sett i forhold til makt, har vi noen svin på skogen. RV/ AKP(m1) har den tradisjonen som også
er Arbeiderpartiets tradisjon, at
vi skal styre "på vegne av" noen. Vi ser eksempler på det i
fagforeninger. I opposisjon jobber vi på grunnplanet, men
kommer vi inn i styrene så dør
grunnplansarbeidet ofte bort.
Altså: Vi mobiliserer folk til å
slåss, men ikke etter at vi sjøl
har fått makt. I stedet for at lederen skal ordne opp på vegne
av sine medlemmer, må det bli
slik at medlemmene leder ledelsen. Det er viktig å oppsummere de erfaringene vi har gjort
fra forskjellige organisasjoner
og foreninger.
'
- Det arbeidet som Kjersti
Ericsson har gjort om disse sakene, synes jeg er ganske spennende. Hun er da også beskyldt
av de mer ortodokse marxistene for å være lite marxistisk.
Det som er helt klart, er at sosialistene og kommunistene må
skape styringsformer som er
helt nye,
som
er
virkelig
Ikke stydemokrare på
tiske.

blemer, for sjøl folk med hovedfag fra universitetet har vansker med å få jobb hvis de har et
fremmedarta
navn.
Arbeiderpartiregjeringa fører
en politikk som legitimerer rasistiske holdninger.
- Hos arbeiderklassens unge
menn har det dessverre vist seg
å være grobunn for rasistiske
holdninger. Det ser jeg i sammenheng med at dette er ei
gruppe som har mista kulturbakgrunnen sin. Det er ikke
mulig for dem lenger å overta
rollen og statusen som deres fedre hadde . Jobbene er borte, og
det kreves mer utdanning for å
få arbeid. Reform 94 teoretiserer den gamle yrkesutdanninga
i tillegg til at den svekker yrkesinnholdet i den. Som en konsekvens av dette faller elever som
er skoletrøtte og ikke orker mer
teori, lettere ut av skolen.
Reform 94 gjør at flere blir tapere. Jentene har lettere tilpassa
seg de nye jobbene i offentlig
sektor.
- Når det gjelder folk med
fremmed kulturell bakgrunn,
er
morsmålsundervisning
svært viktig for å kunne gi dem
språkforståelse for å lære norsk.
Alle disse barna må få barnehageplasser, der de bor. Og der
hvor det bor flest innvandrere,
der burde byens beste skoler ha
vært. Også disse barna må gis
en reell mulighet til å vokse
opp på lik linje med barn med
norsk bakgrunn.
- Å skape arbeidsplasser for
nordmenn såvel som innvandrere, er like viktig. Problemet
er at industrien flytter ut av
Oslo.

- Var det
progressivt av RV
i bystyret d
støtte
muslimske
skoler når det førte til egne kvinneklasser?

- Mange barnefamilier flytter ut
hvis de har råd til det.
Forretningsstanden
i
Karl
Johan har fått politiets støtte til
å jage narkotikaomsetninga
over til boligområdene i sentrum. Sånt er jo svært lite trivelig.
Og trass i at Oslo allerede for få
år sida hadde flere skjenkesteder
enn
millionbyen
København, er antallet økt siden den gang. Det ser jeg i min
egen boliggate der det i løpet av
få år har blitt 5 nye restauranter. Biltrafikken med støy, eksos og farer, kort sagt mangel
på trygge omgivelser for barna,
betyr mye
. Økonomien avgjør om barnefamiliene flytter, og innvandrerne har ofte dårligst råd.

«vegne
av»

nummer av Opprør at det ikke er
mer igjen av AKP enn et gruppefellesskap?
- Det kjenner jeg meg ikke igjen
i. Vi har ulike synspunkter innad i partiet, og stort sett så diskuterer vi oss fram til enhet. Jeg
har hvertfall ikke personlig
opplevd at det bare er et gruppefellesskap igjen, og jeg tror
heller ikke at det er sånn i andre
avdelinger enn min egen.
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nestleder
og folkevalgt
Leder av bystyregruppa i Oslo, er RVs nestleder
Berit Jagmann. Hun er en sindig, munter og
omgjengelig person. - Elektriker med erfaring
som tillitsvalgt, og er både opptatt av kvinnenes
posisjon i vårt gubbetunge parti, og at vi ikke
skal glemme å få folk til å tenke på et nytt og
bedre samfunn.

Intervju: Ove Bengt Berg
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- Dette er feil framstilt. Vi støtta
verken muslimsk grunnskole
eller videregående skole. RV er
jo mot private og religiøse skoler, vi ønsker oss et livssynsfag
som ikke ekskluderer noen religioner. Det RV derimot gikk
inn for å støtte i en høringsuttalelse, var en muslimsk folkehøyskole, og det fikk flertall.
Folkehøyskole er en frivillig
sak, og da kan jeg ikke se at det
skal gjelde andre regler for
muslimske enn de øvrige folkehøyskolene som for det meste
er kristne. Det er hyklerisk å avvise den muslimske folkehøyskolen, og jeg synes verken regjeringa eller SV er reinhårige i
dennesaka.
Det finnes grunnskoler ~ed offentlig

Arbeidere
mister
kulturen
sin

s t ø t t e

drevet av
kristne
sekter der
det ikke
er lov å
klippe
håret på
jenter. Hvorfor skal slike skoler
være tillatt? Dessuten er et ikke
alltid så ille skille gutter og jenter i undervisninga.
- Du som bor i "Lille Pakistan",

hvordan vurderer du
dringsproblemet?

innvan-

- Begrepet "Lille Pakistan" er
noe som eksisterer mest i avisredaksjonene.
Til sjølve problemet: Det er viktig å sørge for at innvandrerne
får reell mulighet til å delta i det
norske samfunnet, at de ikke
blir en utgruppe som lever på
offentlige overføringer. Men likevel vil det fortsatt være pro-

Nordmenn flytter
Grønlandsomrddet?

ut

av

- Hvordan merker du den daglige
nærkontakten med innvandrerne?
- Jeg bor i en oppgang med
mange innvandrere, og jeg kan
ikke si at det er særlig problemfylt. Ikke noe mer enn det som
ville vært normalt om det hadde bodd nordmenn der. Viktig
er det at vi ikke behandler folk
med en annen kulturell bakgrunn annerledes enn vi ville
gjort med nordmenn. De har
både de samme krav og forpliktelser som andre. Å godta noe
av folk med innvandrerbakgrunn som du ikke ville godtatt
av nordmenn, er som Anette
Thommesen sa, omvendt rasisme.
Men det norske språket er også
vanskelig. Dugnad, for eksempel, er ikke så lett å forstå. Hvis
ikke alle møter opp, kan det løses ved å ringe på døra og si at
"Nå er vi her alle for å gjøre en
felles oppgave, dere blir vel
med dere også?". Og barn blir
det alltid litt uro med, uansett
bakgrunn.

- Barn, det har du ikke sjøl?
- Nei, det har jeg ikke klart å få
til, men jeg har tre flo tte stebarn!
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JUGOSLAVIA

Lysestøl og Ask mot Nilsen i Ny Tid

Ingen fører rettferdig
Indre og ytre årsaker

Krigen i det tidligere Jugoslavia er grusom, og rammer særlig sivilbefolkninga blant minoritetene. I Vesten blir vi opplyst om at
Serbia er den store skurken. Det avvises av RVs jugoslaviaekspert Peder Martin Lysestøl.
Foto:

Ingen
rettferdig krig,
forsvar
minoritetene,
Peder Martin Lysestøl i
RVs internasjonale
utvalg, hevder at ingen
i det tidligere Jugoslavia i dag fører en
rettferdig krig. De
krigende partene ledes
av ekstreme nasjonalister. De som

trenger vår støtte, er
alle minoritetene rundt
om i hele det gamle
Jugoslavia. Særlig den
humanitære hjelpen
må trappes opp, mener
en av Norges fremste
kjennere av Jugoslavia.

- Det er vanskelig å si noe om
konflikten uten å komme inn
på de særegne jugoslaviske
forholda. Jugoslavia består av
20 nasjonaliteter, og en fattig
del i øst og en rik del i vest. For
at en sånn stat skal eksistere
må den ha gode betingelser, og
det må føres en klok politikk
som balanserer alle disse motsetningene. En kan ikke herje
med disse motsetningene eller
være svært udemokratisk.
På 80-tallet brøyt kommunistpartiet og ettpartistaten sammen, samtidig som det kom et
økonomisk tilbakeslag. Da fikk
vi kamp mellom to politiske
krefter:
• de som ville bevare det statsbyråkratiske apparatet som
hadde eksistert, og
• den vestlig og markedsliberalistiske retninga
Serbia representerte den første
gruppa, og Kroatia og Slovenia
den andre. Den siste gruppa er
EUs og Vestens parti, der
Slovenia og Kroatia er dem
som sammen med Ungarn og
Tsjekkia ønsker å søke EUmedlemskap. Serbia utgjør et
hår i suppa mot EU-prosjektet.
I deres nye Europa er Serbia en
bastard. For EU er det også et
problem at Serbia prøver å
bygge en allianse
med
Bulgaria.

- Fører noen rettferdig krig i
Jugoslavia?

Brå løsriving

- Når det gjelder oppløsninga
av Jugoslavia og krigen der,
skjer det to politiske prosesser
på en gang. Det ene er krigen i
landet, og det andre er den imperialistiske kampen om oppdelinga av Øst-Europa. Dette
er ramma rundt det som skjer.

- Det som skjedde var at begge
parter tok i bruk nasjonalistiske virkemidler for sine interesser. Det var helt uakseptabelt
at Kroatia i 1991 reiv seg løs
gjennom en krig mot den jugoslaviske hæren, uten noen
form for politiske forberede!-

Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP

ser og uten åta noen hensyn til
minoritetene. Dette skjedde
fordi den kroatiske makteliten
ønsket seg inn i EU - fortest
mulig. Kroatia baserte seg på
vestlig støtte i løsrivelsen.
Dette var svært krtikkverdig
fordi det i Kroatia er en stor
serbisk befolkning.
Kroatia oppretta sin egen hærstyrke og førte en brutal krig
mot
serberne
i
landet.
Provoserende _ var det også
samtidig at regjeringa forbød
bruken av det kyrilliske alfabetet, at serbere ble forbudt å være lærere og jobbe i den offentlige administrasjonen og at
den fascistiske myntenheten
fra Ustasja-tida ble gjeninnført.
Historia ble også endra:
Kroatia mente nå at Tyskland
kom til Jugoslavia som befriere
i 1941, ikke som okkupanter.
Og ved 5-års jubileet til
Tudjmans parti i februar 1995
kom det en rekke tidligere fascister fra USA som skrøt at de
var tidligere medlemmer av
den
fascistiske
Ustasjabevegelsen. Merkelig at
denne utviklinga kan ha unngått vestlige journalister!

- Men hva med Bosnia, da?
- Problemet gjelder det samme
her, at utviklinga skjedde uten
diskusjon og forberedelser.
Mange i Bosnia-Herzegovina
var med god grunn redd for å
komme under kontroll av en
ekstremt nasjonalistisk serbisk
styre, og mange serbere var
med god grunn redd for å
komme under et ekstremt nasjonalistisk bosnisk styre. Om
det var et rimelig krav å bygge
opp en bosnisk stat, så var det
på dette tidspunkt umulig å få
det til på grunn av de bosniske
serbernes helt forståelige mot-

stand (utgjør rundt halvparten
av befolkninga). Også i BosniaHerzegovina er ledelsen blitt
mer og mer sjåvinistisk og
mindre tolerant, ikke mer.

Støtt minoritetene
- De eneste i det tidligere
Jugoslavia som fører en rettferdig strid (og ikke krig!), er alle
minoritetene. De fører en desperat kamp for å slippe å bli
underlagt en sjåvinistisk majoritet, for å slippe unna utrensking.
- Om Stoltenberg vil jeg si at
det var skuffende at han gikk
inn for etnisk rensing i og med
at han gikk inn for den andre
delingsplanen i 1993. Derimot
har han vært en motvekt mot
prokroatiske krefter i den vestlige regjeringer.

RVs krav
Jeg mener at RVs krav bør være:
L
støtte de demokratiske kreftene og minoritetenes
rett til trygghet
Spesielt kritikkverdig er det
at de vestlige progressive ikke
støttet anti-krigskreftene i
Serbia.
L
Vi må støtte at FN blir
i hele området , som buffere for
sivilbefolkninga. Med alle FNs
svakheter er det bedre for sivilbefolkninga ennå overlate arenaen helt til de nasjonalistiske
sjåvinistene
• Heve kraftig den humanitære
hjelpa fra Europa. Vi har en
svært ødeleggende krig i
Europa, og så gir de europeiske landa ikke mer enn 1 promille av sine bruttonasjonalprodukter i hjelp! Og den euro-

.g.'
peiske flyktningepolitikken er i
tillegg helt kriminell.
Støtten til Tutzla er det viktig å
opprettholde. Den symbolske
verdien er stor, fordi en hjelper
folk uavhengig av nasjonalitet
og religion, og er derfor en viktig markering.

Taktisk støtte til muslimene
- Hvordan forklarer du USAs og
Vestens sterke omfavnelse av
muslimene i Jugoslavia når islam
er den nye store fienden for
Vesten?
- Det vesle muslimske samfunnet i Bosnia er verdens nordligste - nærmest en kuriositet.
Dette er bare rein taktikk, en
taktisk støtte for å få brutt opp
Jugoslavia som stat.

Ute av historia?
- Ideen om en Jugoslavisk stat, er
den skrinlagt for all framtid?
- Hvertfall for noen tiår, kanskje. Jugoslavia var historisk
sett en riktig stat å opprette.
Den formelle statsdannelsen
etter første verdenskrig vokste
fram av et århundrelangt fellesskap.
Alle grupper levde for eksempel godt sammen i BosniaHerzegovina i 900 år. Tito forstod problemene, og gjorde
mye for å forene motsetninger.
Perioden mellom 950 og 1970
var
en storhetstid for
Jugoslavia. Den relativt liberale ettpartistaten ga nasjonale
rettigheter til alle, og Serbias
innflytelse
var
balansert.
Jugoslavia har en identitet særlig for generasjonen vokst opp
etter siste verdenskrig.

Joumalist Kjell Arild Nilsen, Ny Tid

Røverkrig om byttet Folkemord i Bosnia!
- AKP er ikke med i
USA-kjøret for Bosnia:
Vi går mot splitt- og
herskpolitikken
til
stormaktene. Vi mener
krigen i Jugoslavia er
en urettferdig krig, en
røverkrig om delinga
av boet etter det
tidligere
Jugoslavia.
bygger
Internt
konflikten på at det er
borgerskapet i
de
økonomisk
sterke
områdene som fører en
sjåvinistisk
politikk
som reelt baserer seg
på at de ikke vil "fø på
de fattige områdene".
Særlig Slovenia og
Kroatia står for denne
linja.
For det andre blander stormaktene seg inn i konflikten
og utdyper de indre motsetningene. Tyskland har vært en

viktig pådriver for å drive
fram konflikter som har forsterket krigstilstandene. USA
prøver å manøvrere slik at ikke Tyskland vinner på alle
fronter.

AKPs linje har vært og er
• å støtte antikrigskreftene
• å være mot stormaktsinnblandinga
• å være mot de reaksjonære
nasjonalistene, dvs alle de
krigførende partene

spiller nok inn, men jeg tror ikke det bare er egeninteresser
som spiller inn. Han har også
et godt innsyn i konflikten.
AKP vil at sanksjonene skal
heves, både de mot Bosnia og
mot Serbia, vi ser på dem som
en del av stormaktsinnblandinga. Vi er også mot intervensjon, og registrerer med undring at pasifister over hele
Europa, og i Norge, krever
massiv bombing av Serbia.

Tutzla-aksjonen
Ikke bare Serbia
Vi avviser å peke ut Serbia som
større skurk enn de andre, slik
som Vesten for øvrig synes å
mene. For eksempel går andre
enn Serbia fri for anklager om
overgrep. Husk at Izetebegovit
sjøl angrep Sarajevo med raketter for at FN skulle gripe
inn.
Faktisk har Stoltenberg kjørt
en
riktigere
linje
i
Jugoslaviaspørsmålet enn for
eksempel SV-avisa Ny Tid, i
og med at han ikke har vært
villig til ensidig å gi Serbia all
skyld. Dette har han fått mye
kritikk for. De tradisjonelle
norske forbindelsene til Serbia

Når det gjelder arbeiderkonvoien til Tutzla, er det riktig at
befolkningen her står fram
som et eksempel mot etnisk
rensing. Alle etniske grupper
lever her sammen. Det er godt
anti-krigsarbeid å få dette fram
i lyset. Å drive fram et eget
støttearbeid for dem, må imidlertid vurderes i forhold til at
en ikke blir en egen part i krigen for å få gjennom sine egne
prosjekter.
For meg virker det som om
trotskister har pushet på denne kampanja med egne politiske ærender som det viktigste. I
starten ble det til og med vurdert å bruke slovensk milits
som "brøytemannskap" for å

-Det er intet mindre
enn et folkemord som
skjer i Bosnia, med
klare rasistiske og
sjåvinistiske overtoner.
Det eneste som
mangler er at
muslimene blir utstyrt
med armbind eller
stjerner, slik som
undertrykte grupper
under nazistene ble,
mener journalist i Ny
Tid, Kjell Arild Nilsen.
- Er det noen parter i konflikten
som fører en rettferdig krig?

fulle rett til å forsvare sine
grenser, en tredel av deres territorium ble jo erobra, uten at
jeg dermed vil gi den blankofullmakt til alle slags tiltak.
Tudjman i Kroatia hadde som
sin fortid som jugoslavisk leder et stort ansvar for at det utviklet seg til en krig.

- Men går ikke også den bosniske
regjeringa inn for etnisk rensing?
- Det har forekommet aksjoner
for etnisk rensing i Bosnia,
men såvidt jeg vet har det ikke
skjedd på den bosniske regjeringas initiativ. Og det er
hvertfall ikke regjeringas politikk. I motsetning til serberne,
tillater Bosnia serbere å spille
en rolle i samfunnet. Den bosniske nestkommanderende er
for eksempel serber.

- Den bosniske regjeringa fører
en 100 % rettferdig krig for å
bevare sin republikk innafor
anerkjente grenser. Også den
kroatiske regjeringa er i sin

AKP-tese
Hva betyr stormaktenes innblanding i Jugoslavia?

komme inn til Tutzla. I realiteten er det slik at denne kampanja må gå inn i det mønsteret for hjelpearbeidet som FN
og de store hjelpeorganisasjo-

nene regulerer.
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- For det første vil jeg tilbakevise AKPs tese om Tysklands

Ikke miinchenpolitikk
Når det gjelder påstandene om
miinchenpolitikk, så er det ik-

innblanding. Det er en tese
som er helt udokumenterbar,
men som AKP elsker å tro på.
Hovedanklagen min mot stormaktene er at de har latt et folkemord skje i Bosnia uten så
mye som å løfte en finger.
Jeg vil si det sånn at stormaktenes rolle har skifta, og det gjelder særlig EU, NATO og for så
vidt også USA. Deres store feil
var at de ikke gjorde noen ting
da krigen var under utvikling.
De satte ingen strek til partene,
der de sa at "overskrider dere
denne, så griper vi inn".
Stormaktene nærmest oppmuntra Milosevic, og ga ham
blankofullmakt til å holde det
tidligere Jugoslavia sammen.
I dag er det helt åpenbart en
fransk, britisk og russisk allianse for et Stor-Serbia. Dels
har de motstridende interesser, dels sammenfallende.
Ingen av dem vil imidlertid si
dette høyt.

ke å være ettergiven ved å kreve ikke-innblanding. Det som
derimot er miinchenpolitikk,
er ettergivenheten overfor særlig Tysklands innblanding.
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Kurdista11 kjemper
- President Aydar, kom det tyrkiske angrepet som en overraskelse?
- Nei. Våre styrker var klare til
å ta en slik situasjon. Slike angrep skjer jo daglig, men i mindre målestokk. Offisielt skjedde det siste angrepet med 35
000 mann, men reelt var det 70
000 tyrkiske soldater med inn i
det kurdiske området utafor
Tyrkia, foruten alle dem som
er med innafor det som i dag er
Tyrkias grenser.
Tyrkerne er vant til å få tap,
men ikke så store som de har
fått med den siste invasjonen.
Det er første gangen de har
hatt så store tap. I følge våre
tall har tyrkerne fått drept 1000
soldater, mens vi har mista 50.
Det viktigste er likevel at også
tyrkerne veit at invasjonen var
en fiasko.
Derfor er den tyrkiske moralen
svekket, mens våre folk er i
god stemning.

- Ville det ikke vært bedre å vente
på en fredelig løsning, framfor å
begynne en militær krig som vil
føre til mange tap av menneskeliv?
- Da glemmer du at undertrykkinga er like stor uten militær
motstand. Det er jo nettopp
denne undertrykkinga som
har skapt grunnlaget for den
militære motstanden vår. Hver

dag blir vårt folk trakassert,
drept og våre landsbyer jamna
med jorda. Den tyrkiske undertrykkinga mobiliserer vårt
folk i økende grad dag for dag.
Hadde ikke vi ytt militær motstand, ville enda flere ha blitt
drept. Vi ønsker nasjonal frigjøring på mest mulig måte. Jo
raskere det skjer, jo færre vil bli
drept. Vi kommer sjølsagt ikke
til å gi opp kampen.
- Vi mister alle våre muligheter
til å komme fram med informasjoner i Tyrkia. Avisene våre blir stengt, journalister
drept og parlamentarikerne
, våre arrestert.

- Er det særlig lurt å angripe tyrkiske kontorer i Europa?
\ For det første: Dette står ikke
PKK bak! For det andre tror jeg
ikke kurdere står bak angrepene. Jeg tror mer på at de kan
være tyrkiske provokatører
som står bak, mest sannsynlig
det hemmelige tyrkiske politiet.
Sjøl om ingen kurdiske organisasjoner står bak, kan det sjølsagt ikke utelukkes at kurdiske
enkeltpersoner kan stå bak. Jeg
tror som sagt heller ikke på
det, men husk at kurdiske
flyktninger t Europa er sinte.
Og de har all grunn til å være
sinte. Mange\ kurdiske flykt-

ninger i Europa har familiemedlemmer som er drept av
den tyrkiske hæren, eller har
fått hele landsbyer brent ned.
- Dere får tyrkerne, særlig dem i

Europa mot dere. Det er hevdet at
hele 100 000 tyrkere fra hele
Europa i forrige uke var i Haag for
å demonstrere mot opprettelsen av
det kurdiske eksilparlamentet der.
- Så mange var det overhodet
ikke der, kanskje 10 000.
Men dette var organisert fra
den tyrkiske regjeringa. Den
disponerer et enormt apparat
med fjernsyn, radio og aviser.
Tyske aviser forteller om den
tyrkiske avisa i Hiirriyet i
Berlin som driver kampanjer
mot kurderne, og pengeinnsamling for den tyrkiske regjeringa.
I Haag spilte nok også det
hemmelige politiet en rolle. Ett
av slagorda var for øvrig
«Drep alle kurdere». Vi er for
øvrig ikke redd for politiske
massebevegelser slik den tyrkiske regjeringa er.
- Det er en marginal gruppe
tyrkere som er mot oss, mange
tyrkere støtter også vår sak. Vi
har ingen problemer med det
tyrkiske folket, men derimot
med den tyrkiske regjeringa.

- Vil ikke en nasjon som den kurdiske, med mye jordbruk og stor

Tyrkia står for terrorisme
- Europa ermedskyldig

Zubeyir Aydar, president i det kurdiske eksilparlamentet.Han er 38 år, advokat og fra Siirt, sør i
Kurdistan.
Foto: OBB

innflytelse fra muslimsk religion,
ha problemer med å mobilisere

kvinner for den nye staten?
- Vi satser på kvinnene, de utgjør halvparten av befolkninga. Vi satser på dem ikke
bare for å få oppslutning, men
fordi det er riktig. Den nasjo-

nale frigjøringa skal ikke bare
gjelde for menn, vi er for likhet
for alle. Som et resultat av vår
satsing er hver tredje geriljasoldat en kvinne.
Vi har kvinnelige militære ledere som har kommandoen
over
1000 geriljasoldater.

Mange av våre enheter på 30
og 50 soldater ledes av kvinner.
- Vår satsing på kvinner, og våre gode resultater burde det
vært forsket rundt. Det er første gang slik mobilisering av
kvinner skjer i Midtøsten.

Opprør fikk i slutten av april snakke med presidenten i det nyoppretta ·
kurdiske eksilparlamentet og besøke den kurdiske frigjøringsfrontens
kontor i Brussel.
President Aydar viste til Norges rolle internasjonalt, og oppfordret om
norsk organisert humanitær 1-i.jelp til landet sitt.
'

Ali Sapan minner om at kurdere hver dag blir brutalt angrepet. Tusener er drept og
tvangsevakuert. De europeiske statene støtter opp om
Tyrkia.
Sia 1980 har Tyrkia fått våpen
for 10 milliarder tyske mark.
Tyrkia er en nykoloni, faktisk
en militær del av Europa, oger
helt avhengig av den hjelpen
de særlig får fra Europa.
Landet blir støttet økonomisk,
handelsmessig. politisk og diplomatisk. Tyrkia er helt avhengig av denne utenlandske
støtten.Uten europeiske våpen
og det nivået europerne har
brakt Tyrkia på, kunne ikke
tyrkerne ha ført sin skitne krig
mot kurderne.
På denne bakgrunn er det bittert at de er vi som anklages
for terrorisme, mens tyrkernes
dagligekrig mot oss ikke blir
behandlet på denne måten.

Kurdiske jenter engasjerer seg

Ali Sapan er offisiell talsmann for det kurdiske eksilparlamentet
og for den nasjonale kurdiske frigjøringsfronten.

Kurdisk frigjøring for sosialisme
Vi kan jo ikke mobilisere folk til et samfunn med ulikhet
-Vi står for en sosialistisk frigjøring, sier Ali Sapan, talsmann for den kurdiske frigjøringsfronten. Vi vet at mange i
Europa har vondt for å akseptere det. Men hvordan er det
mulig å mobilisere folk til frigjøring for noe annet enn sosialisme? Vi kan da ikke mobilisere kurderne til ulikhet?
For øvrig er de jo fortsatt
mange partier i Europa som
kaller seg sosialistiske, og som
til og med har regjeringsmakt.
- Sosialismen er en vitenskapelig ide, men det er ingen dogmatisk ide.
Vi er enig i at sosialismen slik
den ble praktisert i Sovjet har
påført sosialismen et dårlig

omdømme. Men Europa har
også laga et skrekkbilde av de
sosialistiske landa.
I Kurdistan er de herskende
klassene så avhengig av Tyrkia
at vi derfor driver nasjonal
kamp. Demokrati i Kurdistan
er ikke mulig med de føydale
og borgerlige forhold der uten
sosialisme.
I dag er det millioner av arbeidsløse i Tyrkia. Tyrkia har
planmessig utrydda og ødelagt den kurdiske økonomien.
I dag står vi på nullpunktet.
Har vi ingen sosialistisk ide, er
vi ikke i stand til å tjene folket.
- Vi er ikke dogmatiske. Vi er
for en levende sosialisme som
tar heru;yn til situasjonen for

det kurdiske folket. Vi holder
oss godt orientert om alt som
settes i verk og diskuteres over
hele verden, ikke bare det vi er
enig i.
Vi kommer til å være 'l'ealistiske for å få til en økonomisk utvikling. Allerede i dag har vi
økonomiske kontakter med
mange land og bedrifter som
investerer i Kurdistan.
- Personlig frihet skal ikke hindres, så lenge det ikke skader
massenes frihet. Vi kommer
ikke til å kopiere noen modell,
vi utvikler vår egen kurdiske
modell.
Kort sagt:
Sosialismen er et mål, en langvarig modell.

På frigjøringsfrontens kontor i Brussel arbeidet flere jenter frivillig. Her er to av dem, fra venstre
Senay Ruken, 19 år, og Dilan Hev, 19 år. Hev var oppvokst i Bonn, men hadde vært i Kurdistan for å
lære landet bedre å kjenne.

Steng
Tyrkia ute!
Sapan mener at Europrådets
vedtak om å gi Tyrkia en frist
var et steg i riktig retning,
men at uttalesen ikke går
langt nok. Vedtaket er et resultat av et trykk fra det europeiske og kurdiske folket.
Men vi mener at normale protester ikke virker mot Tyrkia.
En fornuftig advarsel ville være å utelukke Tyrkia for medlemskap i Europarådet.
- Tyrkia må tvinges til en politisk løsning, og det må skje
gjennom en militær embargo,
ikke minst for stanse utryddelseskrigen i Kurdistan.
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Innlegg på konferansen til RVs stortingsgruppe
0

Assen penga lures
Torstein Dahle
Jeg vil også starte med
å se litt på hvorfor det
som skjer skjer og
hvordan staten styrer
kommunene og
fylkeskommunene.

Regjeringa styrer
I nasjonalbudsjettet for 1995
sier for så vidt regjeringen
hvordan de styrer kommunene og fylkeskommunene. Der
sier de: «Den statlige styringen
av den samlede økonomiske
virksomheten i kommuneforvaltningen skjer tradisjonelt
først og fremst gjennom rammer for kommunenes og fylkeskommunenes inntekter."
Det er hovedmetoden for styring.»
Og da er d et litt interessant å se
hvordan har staten styrt. Altså
hva har de oppnådd med sin
styring av økonomiske rammer.

Ingen vekst
Da synes jeg det er litt viktig å
se på en myte, nemlig at kommunesektoren, inklusive fylkeskommunene, har vokst så
kolossalt. Transparent 1 forteller hvor stor del av fastlandsNorges bruttonasjonalprodukt
som går med i kommuner og
fylkeskommuner. Og da er det
dels til forbruk og dels til investering.
Og jeg tror vi skal konsentrere
oss om den (transparenten),
som er andel av fastlandsNorges
bruttonasjonalprodukt. Oljeinntektene er i sin
helhet holdt helt utafor.
Poenget her er at hvis vi ser på
situasjonen i 1978 så var det

topppunktet. Fram til 1978 så
steg den andelen av fastlandsNorges bruttonasjonalprodukt
som ble brukt til forbruk og investering i kommuner og fylkeskommuner.
Så gikk det nedover. Dette var
en periode med innstramming.
Så ser vi at det gikk nedover og
nedover og nedover til 1986.
Så gikk det litt oppover. Dette
er i en tid da kommuner og fylkeskommuner jo har fått ansvar for å ta vare på flere og flere av de funksjoner det er behov for å gjøre i samfunnet,
bl.a også har fått oppgaver fra
staten.

Ikke oljepenger
Da ser vi at den andelen av
fastlands-Norges produksjon
som da gikk til kommuner og
fylkeskommuner, den nådde
man først opp på igjen i 1989.
Så gikk det opp til et lite høydepunkt i 1992 på 18,4% som jo
ikke er så forferdelig mye mer
enn 17.5%. Så har det de siste
årene gått merkbart nedover
igjen. I 1994 var andelen 17,8%
som er omtrent på 1978-nivå.
Dette illustrerer at det er en
myte at kommuner og fylkeskommuner har lagt beslag på
oljeinntektene.
Hvis vi later som Norge i det
hele tatt ikke hadde noen oljesektor og ikke hadde noen oljeinntekter i det hele tatt, så ville
det likevel vært sånn at kommunenes og fylkeskommunenes andel av denne kaka ikke
har vokst.
Og det synes jeg er viktig å få
fram. Det er også viktig, foruten at det har skjedd en overføring av oppgaver fra stat til
kommuner og fylkeskommuner i denne perioden her, at det
har vært en del som har vært
registrert som kommunal og
fylkeskommunal
aktivitet,
kanskje først og fremst kom-

Prosent av
fastlands-Norges BNP
· Kommunalt Kommunal
konsum Investering
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

13,0
13,7
13,6
14,0
14,1
14,4
14,6
14,5
14,4
14,1
14,5
14,5
15,0
15,2
15,8
16,2
16,0
15,8

3,5
3,8
3,5
3,4
3,0
2,6
2,5
2,3
2,1
2,4
2,7
2,8
2,6
2,2
2,3
2,2
2,1
2,1

Sum
16,5
17,5
17,1
17,4
17,1
17,1
17,1
16,8
16,5
16,5
17,2
17,3
17,6
17,4
18,1
18,4
18,1
17,8

munal aktivitet på grunn av
arbeidsledighetstiltak av forskjellig sort, som ligger inne
ferdig her i årene -92, -93 og
delvis i -94.

Mye penger, sparer likevel
Det går nå en diskusjon som
går på hva med oljeinntektene.
Vi får nå høre at oljeinntektene
må spares. Og gjett hvordan
det skal skje? Jo, ved å skjære
ned på kommuner og fylkeskommuner som er det stedet
hvor vi har brukt alle oljeinntektene, ikke sant? Og når vi nå
må begynne å spare, så er det
klart at vi må skjære ned der.
Velferdsstaten, er sånn at når
det gjelder praktiske oppgaver, tjenesteyting, så er det
først og fremst snakk om velferdsfylker og velferdskommuner. Men på trygdeordningssiden så er det velferdsstat. Veldig grovt så kan vi si
at det er skillet. Dermed betyr
det at dette er et veldig avgjørende felt for de daglige ytelser
som mange er avhengige av og
viktige samfunnsmessige oppgaver innen undervisning og
helse spesielt.

nalprodukt. Og da ser dere at
det dels er totalutgifter, dels
overføringer, dels sluttforbruk
og dels investeringer. Og det
er de to nederste kategoriene
som er med i min tabell her.
Dette har altså da staten trukket inn. Og da ser dere også
kontrasten mellom det og kurven nedenfor som går på sysselsetting. Dette synes jeg er
litt viktig å få sagt. Og derfor
sier jeg det, selv om det ligger
litt på siden av det jeg var bedt
om å si noe om.

a
Indikatorer
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Staten gir mindre, øker gebyr og egenandeler
Så synes jeg det er viktig å få
sagt at det som staten bidrar
med overfor kommuner og fylkeskommuner det går ned.
Hvis vi ser på det som kommuner og fylkeskommuner totalt har til disposisjon, så har
nok det gått svakt oppover.
Det som har gått mest oppover, det er gebyrer og egenandeler som har gått veldig mye
oppover. Men også når vi
snakker om overføringer fra
stat, pluss skatteinntekter, har
det gått svakt oppover.
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Flere tilsatte

Staten tar mer

Dette betyr ikke at ikke antallet ansatte har vokst. Forantallet ansatte har vokst ganske
kraftig. Så kan man lure på så
rart at ikke denne andelen av
kaka da har økt veldig siden
antallet ansatte har økt veldig.
Og det skyldes vel først og
fremst en ting, nemlig at oppgavene innenfor denne sektoren er veldig arbeidskraftkrevende og i stor grad består av
at mennesker skal gjøre noe for
andre mennesker.

Men hvis vi ser på det som staten tar fra statskassa, ikke det
som kommuner og fylkeskommuner får i skatteinntekter,
men det som staten tar fra
statskassa så har det i virkeligheten gått dramatisk ned fra
1992. Dere ser at overføringene Jra stat til kommunesektoren har forsåvidt økt, bortsett
fra 1993, der gikk det litt ned.
Men saken er at staten har i de
senere årene tatt en større del
av den skatten som tidligere
var øremerket kommuner og
fylkeskommuner . Den delen
som staten tar, den tar formelt
sett ikke staten. Det er noe
som heter skattefordelingsfondet som tar den. Og da ser dere at staten da dekker fra skattefordelingsfondet en stadig
større del av sine overføringer
til kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner),
sånn at statens eget bidrag går
ned.

Tjenester og varer
Og dermed betyr det at man
ikke kan få den produktivitetsutviklingen her som man kan i
andre deler av samfunnsøkonomien, f.eks. i det private næringsliv og spesielt i produksjonslivet hvor vi.snakker om
vareproduksjon, fysiske varer.
Det betyr at andelen av sysselsetting har steget den tiden
her. Men når det ikke gjør seg
mere utslag enn dette, så er det
dels at det har skjedd en produktivitetsutvikling i den øvrige delen av økonomien som
gjør at det er mmdre bruk av
arbeidskraft der. Samtidig er
det veldig viktig, som Siri påpekte og som er velkjent, at i
denne sektoren så jobber det
kvinner og de er lavtlønte og
de er billige. Og derfor så er
det også sånn at ikke lønnsutviklingen uten videre gir seg
utslag i en sånn vekst som man
kunne trodd. Dessuten er det
en betydelig grad av deltidsarbeid.
Egentlig er dette såpass oppsiktsvekkende at noen kan begynne å lure på kan dette virkelig være sant? Derfor har jeg
delt
ut
denne
figuren
(Transparent 2). Den midterste av disse figurene forteller
akkurat det samme, men da for
offentlig sektor som helhet.
Dette er fra OECD.

Trekker inn penga
Det er altså utgifter som prosent av fastlands bruttonasjo-

Staten gir mindre
Det vil si at det som liksom er
bidrag fra staten, det er i virkeligheten at staten bare grabber
en større del av de 28% skatt
på alminnelig inntekt som folk
betaler og så bare returnerer.
Men det som egentlig belaster
selve statens totalinntekter det
går altså ned.
Dette bildet er en skjønnmaling. Dette er i løpende kroner.
Hadde jeg regnet om til faste
kroner så hadde bildet sett verre ut.
Dette er illustrasjoner på at det
skjer en innstramming fra statens side og at staten er opptatt
av å spare på kommune- og
fylkessektorens
ekspansjon,
presse den ned.
Så er spørsmålet: hvorfor styrer de slik? Og da kommer
Molands tale inn. Før vi går løs
på Molands tale skal vi se helt
prinsipielt på følgende problem, som ikke er vårt problem, men som er kapitalens
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problem.

Profittraten
Og det er hvordan profittraten
utvikler seg. Profittraten det er
det som kapitalisten er interessert i, nemlig hvor mye profitt
de klarer å få ut av den kapitalen de har investert. Man regner det vanligvis i prosent. Så
er problemet det at hvis de tjener veldig mye et år, så skulle
man jo tro at da ble de veldig
glade, og det gjør de forsåvidt.
Men da legger de også mer av
kapitalen opp, så da øker kapitalen. Og det betyr at hvis profittraten skal være like høy
neste år, så må de ha desto
større profitt neste år for at
brøken skal være like stor. Så
når de har noen veldig gode år,
så blir de altså ikke mer tilbakeholdne. Tvert imot, da blir
de mere offensive for da må de
øke profittmassen ennå mer
for å opprettholde profittraten.

Mer i potten!
Dette er et stort problem, for
kapitalen vokser og vokser og
hvordan skal de klare å få profittmengden til å vokse i samme grad. Da blir de ressursene
som går inn i offentlig sektor et
veldig stort problem for dem.
Og dermed er det altså veldig
viktig for dem å gjøre flere
ting. Det ene er at hvis de kan
få den mengden av verdiskapingen som går inn i offentlig
sektor til å bli mindre, så blir
det mere til profitt. Det er det
ene. Det andre, som forsåvidt
henger sammen med det, det
er at hvis de klarer å røske

oppgaver ut av offentlig sektor, sånn at det blir en del av de
aktuelle investeringsområdene
for profittsøkende kapital, så
er det også interessant for
dem.

Skatt eller profitt
Hvis en mindre del av verdiskapingen går til oppgaver i
offentlig sektor, så blir det mere igjen til profitt. Hvis oppgaver tas ut av offentlig sektor
slik at disse oppgavene blir
oppgaver for privat profittsøkende kapital, så er det veldig
gunstig for dem. Da øker de
liksom arbeidsfeltet for kapitalen. Det feltet som kapitalen
kan hente profitt fra.

Fra service til profitt
Det er en tredje vri her også.
Det er at offentlig kapital, som
faktisk forblir offentlig kapital,
forsåvidt, men som i begrenset
grad har vært profittsøkende,
selv blir profittorientert kapital
og på en måte begynner å oppføre seg som annen kapital. For
å bli litt mere konkret: Posten.
Posten går over til å bli en profittbedrift. Forsåvidt fortsatt i
statlig eie, privat kapital kommer i og for seg ikke inn, men
den blir en profittbedrift.
Televerket blir til Telenor og
den stilen der, er også et svar
på denne utviklingen. Med
EØS som en aktiv, drivende
kraft bak det hele.
Dette at det ikke er nok armslag til den_profittsøkende kapitalen er et kjempepr?blem som
Fortsettes øverst neste side
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vokser og vokser og vokser jo
mer den profittsøkende kapitalen vokser.

Moland hjelper profitten
Og dermed så kommer
Moland inn i bildet. Moland
sier noe som er viktig å få formidlet, som det er viktig å være kjent med. Det er ganske
lurt å lese Molands tale, etter
minmening.
Det de snakker om her er at
her må det spares penger for å
dekke framtidige trygdeutgifter. Og dermed så må det spares oljeinntekter i alle fall. Og
så begrunner han dette noe og
så sier han nederst på side 7:
"Over tid er det derfor ingen
vei utenom at de offentlige
budsjettene må strammes til.
Nå har vi riktignok god tid på
oss til å foreta den innstrammingen, men det gjør det ikke
mindre viktig at vi hele tiden
går i riktig retning. »
Oslokrava
Denne gjennomgangen viser
ganske klart at Maastricht-kravet til de offentlige budsjettene
langt er tilstrekkelig til å sikre
en sunn utvikling i de offentlige finanser. Dersom vi skulle
stille opp kriterier tilpasset de
særnorske utfordringene for
budsjettene i årene fremover,
burde de inneholde to krav. Vi
kunne kanskje kalle dem Oslofor
kriteriene
i
stedet
Maastricht-kriteriene. For det
førs te at all økning i oljeinntektene fra nå av settes til side og
for det andre budsjettunderskuddet utenom oljeinntektene i løpet av en 10-års periode
redusereres med størrelsesorden 3-4% av bruttonasjonalproduktet. - Med et bruttonasjonalprodukt rundt 700 milliarder så snakker han altså om
mellom 21 og 28 milliarder.

Stort overskudd
Så sier han: Dette høres kanskje ikke så dramatisk ut, og
det er det heller ikke, det er
ved å ta et lite tak hvert år at vi
kan unngå dramatiske omstillinger. Oslo-kriteriene innebærer likevel at budsjettet, inklusive de forutsatte oljeinntekter, vil vise et overskudd på
omlag 6-7% av bruttonasjonalproduktet i årene etter århundreskiftet. Dette er jo et helt
annet
ambisjonsnivå
enn
Maastricht-kriteriets
minus
3%. Altså Maastrichtavtalen
setter grenser for hvor store
underskudd den offentlige
sektor kan ha. Og underskuddet er da 3%, Moland skal ha et
overskudd på 6-7%.
Jeg mener det er ganske viktig
å peke på dette her, og det er
ganske viktig å peke på hva
han sier videre på side 10, og vi
ser at han der peker på at "dette peker mot vanskelige beslutninger". 2. avsnitt på side 10:
"Og fremover må vi regne
med at en økende del av etterspørselen vil rette seg mot helse og omsorgs og andre offentlige tjenester og at en stor del
av sysselsettingsveksten vil
komme der. Men å skape rom
for dette innenfor rammene av
forsvarlige budsjetter blir mer
enn krevende. Økte skatter for
å skaffe finansiering medfører
betydelige samfunnsmessige
kostnader som vil redusere
veks t m u lighetene.
Nedskjæringer i stor skala av
andre poster på de offentlige
budsjetter vil reise betydelig
motstand og det samme vil
omfattende effektivisering og
bruk av prismekanismen i offentlig sektor." Så peker han i
neste avsnitt på at det er ikke

helt uproblematisk hvis alt
ordnes privat heller, og så
kommer han til neste avsnitt
igjen: "Problemet er imidlertid
at dersom vi lar være å gjøre
alt som er vanskelig, så får vi et
overbestemt system. Da vil
noe måtte gi etter enten vi liker
det eller ei. Skal vi makte sysselsettingsoppgaven, forpliktelsen i folketrygden og dekke
behovene for bla. helse- og
omsorgstjenester er det vår
manglende vilje til å ta vanskelige valg som må gi etter.
Uansett kan det bli nødvendig
med atskillelige endringer i tilvante ordninger."

Lureri - «nytale»
Parallellen er jo veldig tydelig
til det sitatet som Siri viste fra
økonomiprofessor Bruce Scott.
Det er vanskelig i et demokrati
å gjennomføre tiltak av et omfang som er nødvendig i denne
situasjonen. Vi ser veldig godt
parallellen. På dette punktet
er det viktig å merke seg hva
Moland sier fordi det han sier,
har fått bred oppslutning blant
makthaverne i Norge - og de
sier: "Ja, ja, det er en del å utsette på Moland, men her har
han gjort en skikkelig jobb."
Og vi ser også da i det siste arket som er delt ut, at staten,
statsforvaltningen nå begynner å gå med overskudd igjen.
Og forsåvidt altså er i gang
med å iverksette Molands målsetting.
Det er arket hvor det står fra
Salderingsproposisjonen. Og
da har jeg satt en pil inn som
viser hvordan den størrelsen
som er statens økonomiske resultat målt etter "EUs kriterier for en gangs skyld er jeg mere
enig med EU enn med den norske regjering at det der er et
nokså riktig mål på om staten

går med overskudd eller ikke.
Og ut fra disse EU-kriteriene
går altså den norske staten
med overskudd igjen fra og
med inneværende år.
Dette sier noe om hvilke utfordringer vi og folk flest i Norge
kommer til å bli stilt overfor i
årene som kommer og sier litt
om de drivkreftene som ligger
bak det Siri snakket om.

Eierinntektene- aldri vært
så store
Samtidig er det nå kommet tall
for 1994 som viser at eierinntektene i Norge selvfølgelig på
nytt har satt rekord. Og altså
er på et historisk toppnivå, både med og uten oljeinntekter.
Også eierinntektene fra fastlands-Norge er på et historisk
toppnivå. Aldri i Norges historie har eierinntektene vært så
høye i fastlands-Norge som de
var i 1994.

Trange rammer
Dette presset som staten gjennom først og fremst å sette for
trange økonomiske rammer,
for de oppgavene kommunene
og fylkeskommunene har, dette presset som staten prøver å
styre kommuner og fylkeskommuner med, det lykkes de
altså ganske godt med. Og det
er riktig som Siri sa at jeg er litt
frustrert over at jeg synes de
får det veldig godt til. Men det
er også riktig som hun sa, at i
forhold til deres egne behov, så
er de fortsatt ikke fornøyd. Og
det viser Molands tale.

Manipulasjon
Og jeg synes at denne saken illustrerer flere typiske trekk.
Den illustrerer at beslutningsprosessen blir mer og mere

lukket og skjer mer og mer
over hodet på foll<. Den illustrerer at prosessen manipulereres bevisst for skape beslutningssituasjoner som er så avgrenset av makthaverne i virkeligheten har den styringen
de trenger over utfallet.
Og at det er i disse veldig avgrensede beslutningssituasjonene at folk kan få litt de skal
ha sagt. Der gir man inntrykk
av å be om medvirkning og demokrati.
Og så blir jeg mer og mer opptatt av at det utvikles en avansert og veldig forvirrende teknikk med hensyn til å bruke
språket. Jeg har sjøl tatt opp
igjen George Orwells bok 1984,
som etter min mening er høyaktuell.
Nå utvikles nytale som et
språk i Norge i veldig stor skala fra makthaverne. Hvor de
snakker om å styrke medvirkning og innflytelse når de fratar folk innflytelse. Hvor de
snakker om demokrati når de
mener diktatur.
Og hvor de altså snakker om å
styrke pedagogikken i ungdomsskolen når de nedlegger
ungdomsskoler.
Jeg synes det er interessant å ta
opp igjen det, og i RV i Bergen
har vi vært litt opptatt av å få
folk til å skjønne dette.

I boka står det om den daglige
forfalskninga av fortiden som
blir iverksatt av sannhetsministeriet som er nødvendig for
å holde regimet stabilt på samme måte som undertrykkelsesarbeidet og spionasjen som utføres av kjærlighetsministeriet.
Og en sentral metode for sannhetsministeriet er å forfalske
fortiden. Den forfalskes systematisk og den forfalskes ved å
gjøre folk historieløse, slik som
Siri var inne på. Og den forfal-

skes også ved rene løgner som
ikke bare går på å glemme,
men som faktisk er feil fakta.
F.eks. at dere kan lese at
Moland i talen sin forteller at
Norge ikke har noe oljefond,
ikke har spart noen oljepenger.
Mens dere har et utklipp fra
Jan Mønnesland sin kronikk i
Klassekampen torsdag hvor
han dokumenterer dette oljefondet som er av betydelig
størrelse, - på ca 250 milliarder
kroner.

Ap ljuger
I debattheftet "Ny Solidaritet"
som Arbeiderpartiet laget for å
diskutere grunnlaget for den
nye politikken på velferds- og
fordelingspolitiske området,
så snakker de f.eks. om at aldri
før har flere vært i arbeid - under overskriften Arbeidslinja.
Og det er løgn. Det er løgn at
det er flere i arbeid nå enn noen sinne før. Det er feil i absolutte tall. Toppen når det gjelder hvor mange som var i arbeid her i landet, den ble nådd
i 1987. Og så har det jo gått
nedover, nå går det litt oppover igjen. Så de juger bevisst
om fortiden. Foruten at de
prøver å få folk til å glemme
fortiden.
Det vi altså ser, det er at det
skjer et koordinert spill som
både skjer i form av trange
økonomiske rammer, som altså på en måte tvinger organene
til å gjøre noen ting. En generell ideologisk offensiv i hele
samfunnet med sikte på å få
folk lettere til å svelge dette.
Og en lukket beslutningsprosess.
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Sommerleire

Ta kontakt med KV-kontoret, telefon 22 98 90 50

Hovedleir

r----------------------------------,

tirsdag 11. -16. juli

Penger til valgkampen

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

~~Ps~plotteri 1995
Lagene har også i år en enestående sjanse til å spe p å valgkampkassa
gjennom loddsalg. Loddene er forhåndstrukket som i 1993. De fem
første gevinstene er reiser, de 195 følgende gevinster varierer mellom
friluftsutstyr, kunst, smykker, tekstiler, bøker og t-trøyer. Med så attraktive premier bør lodden e nesten selge seg sjøl.
Hvert lodd selges for kr 20,-. Antall lodd er 20.000. Laget beholder kr
14,-pr. lodd til egen valgkamp. Loddene bestilles hos RV,
Osterhaus'gate 27, 0183 Oslo eller på faks 22 98 90 55.

Søndag 23. juli-lørdag 29. juli:
Revolusjonær kvinnepolitikk er ett av temaene.

Leirene på Voss og i Rondane arrangeres av AKP og SNV.

RV sentralt tar bare kr 6,- pr. lodd til dekning av utgiftene. Kr. 6,- pr.
bestilt lodd må være betalt før vi sender loddene.
L ________________________________ __ J
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De falne fra «Osvaldgruppa» var:
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«Osvaldgruppas» virksomhet
Av historiker Lars Borgersrud

«Osvaldgruppa» startet sine sabotasjeaksjoner mot okkupantene med
sprengning av et militærtog ved
Grorud 20. juli 1941. I løpet av noen
korte uker høsten 1941 ble det klart
for okkupantene at det fantes en sabotasjeorganisasjon som hensynsløst
angrep deres installasjoner i Norge.
Først et år senere klarte de å identifisere orgamsasjonen gjennom en setje
arrestasjoner og bruk av tortur.
Navnet «Osvaldgruppa» ble tatt i
bruk av Gestapo etter dekknavnet til
sjømannen Asbjørn Sunde, organisasjonens leder. Sunde var fra
Kopervik og Horten. Han hadde som
flere av de øvrige medlemmene deltatt i borgerkrigen i Spania, og annet
anti-fascistisk arbeide før krigen.
Oppbyggingen av organisasjonen
kunne skje på bakgrunn av dette arbeidet.
Flere av organisasjonens medlemmer deltok under felttoget i 1940,
men det var først etter angrepet på
Sovjetunionen at selve sabotasjevirksomheten mot okkupantene startet.
En detaljert oversikt over de viktigste aksjonene finnes bakerst i dette
skrift.
I de første krigsår fra 1941 var det bare «Osvaldgruppa» og den britiske
militære organisasjonen Special
Operative Executive (SOE) som drev
sabotasje i Norge. Etter kort tid ble
det kontakt mellom disse miljøene
gjennom motstandsorganisasjonen

«2A» og dens politigruppe, ledet av
den senere overvåkingssjef Asbjørn
Bryhn,
og murmester Sverre
Ellingsen. Det samarbeidet som ble
innleqet fortsatte i 1942 og 1943. Fra
oktober 1942 ble det også opprettet et
samarbeide med lederen av Norges
Kommunistiske Parti (NKP), Peder
Furubotn, som kom til å vare til mars
1944. I 1943 gjennomførte organisasjonen flere aksjoner i samarbeide
med Milorg, særlig i kampen mot arbeidstjenesten og arbeidsinnsatsen.
På sommeren 1943 ble det igjen samarbeidet med SOE og Kompani
Linge. Sommeren og høsten 1944
awiklet Sunde mesteparten av organisasjonen. Den hadde da vært utsatt
for store tap. Motstandsbildet som
helhet var nå ogsa totalt endret.
De fleste sabotørene ble evakuert
til Sverige, hvor de gikk inn i polititroppene. Noen dro også til England,
og andre gikk inn i annet motstandsarbeide her hjemme. Samtidig endret
det motstandspolitiske bildet seg
sterkt i Norge. Milorg opprettet egne
aksjonsgrupper, og utførte en rekke
sabotasjeaksjoner det siste krigsåret,
ofte i samarbeide med agenter fra
Kompani
Linge.
Selv
om
«Osvaldgruppa» i praksis var oppløst, hadde de motstandslinjer de var
talsmenn for i betydelig grad vunnet
gjennomslag i den bredere motstandsbevegelsen.
I dette lå organisasjonens spesielle
betydning i forhold til motstandskampen som helhet.

Oppbygging og aksjoner
De første sabotasjegruppene bestod
av nesten utelukkende sjøfolk og
havnearbeidere, tilsammen ca.35 i
1940. Svært mange av deltakerne
hadde vært aktive i sine fagforeninger. Sommeren 1944 var antallet sabotører antakelig rundt 65. Tilsammen
kan vi regne at noe under 200 sabotører har vært tilkn,vttet organisasjonen. I tillegg kom et betydelig antall i
hjelpeapparatet. De falne fra organisasjonen utgjorde så langt vi vet i alt
35.
Høsten 1942 ble organisasjoonens
hovedkvarter flyttet fra Oslo til
Rukkedalen, og ble liggende i fjellområdene mellom Rukkedalen og
Hallingdal til våren 1943, da de igjen
flyttet til Oslo. Kurs og instruksjonsvirksomhet førte til etablering av en
forlegning sommeren 1943 på
Skjerva på Hadeland, og nye grupper i Oslo og Bergen, på Ringerike,
Modum, i Vestfold og på Hadeland.
På høsten 1943 ble forlegningen flyttet til Lunner, og senere til
Einastrand. På våren 1944 ble forlegningen flyttet til Sollia nord for
Trevatn, og etter tysk angrep evakuert
til
Søndre
Land,
på
Randsfiordens vestside. Her lå forlegningen sommeren 1944. Den siste
forlegningen
ble
etablert
på
Øst-Modum, og deretter startet nedbyggingen fra Heggedal høsten 1944.
Gruppen i Bergen ble da en selvstendig organisasjon, mens gruppene i
Vestfold og på Hadeland gikk inn i
Milorg.

Det var et typisk trekk ved organisasjonen at den i særlig grad konsentrerte seg om sabotasje mot skipsfart
og jernbanetransporter. Hele høsten
1941 var dette hovedmålet. At organisasjonen også så disse i politisk
sammenheng, framgikk av sprengingen av Østog Vestbanestasjonen i
Oslo 1. februar 1942, som ledd i protestene mot den såkalte «Statsakten>>
på Akershus, hvor Quisling ble utropt til «Ministerpresident» av
Terboven.
En særlig kjent aksjon var sprengningen av det norske statspolitiets
hovedkotorer i Henrik Ibsensgate 7
21. august 1942. Den 20.april 1943
satte organisasjonen fart i aksjonene
mot den tyske tvangsutskriving av
norsk arbeidskraft ved sprengning
av arbeidskontoret i Pilestredet 31 i
Oslo. Denne aksjonen ble senere
fulgt opp av en rekke lignende aksjoner, og er anerkjent av historikerne
som markering av et avgjørende omsving i motstandskampen. Høsten
1943 ble et stort antall jernbaneaksjoner iverksatt, således sprengningen
av jernbanen på 6 forskjellige steder
på Østlandet 18. august, sprengingen av jernbanen på 11 steder rundt
Oslo 26. november. Den 12. oktober
var en liknende storaksjon mot
el-kraft installasjoner rundt Oslo.
Særlig omstridt ble sprengingen av
et tysk troppetog i Mjøndalen 7. oktober, fordi· tyskerne henrettet 5
uskyldige gisler som represalier.
I 1944 ble det gjennomført en serie
med jernbane- og brusprengninger i
Buskerud. En rekke bedrifter som
produserte for tyskerne ble også ødelagt. Særlig kjent er sprengningen
avA/S Per Kure i Oslo 30. mai 1944,
som pa tysk hold ble vurdert som
svært betydningsfull. Den siste aksjonen var rettet mot Bergen Banks
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filial i Laksevåg 9. november 1944.

Solidaritet som personlig forpliktelse
De så selv sin innsats i utpreget grad
som del av den internasjonale kamp
mot Hitler-fascismen. For dem var
det ikke nok at befolkningen i Norge
markerte sin motstand mot okkupantene med trassig motvilje. Det
var heller ikke nok å forberede seg
på innsats for det tilfellet at vestallierte besluttet seg for invasjon i
Norge. Deres blikk var først og
fremst rettet mot de ufattelige tap av
millioner på millioner av menneskeliv på Østfronten, hvor de strategiske
avgjørelsene i Den andre verdenskrig kom til å falle. Til sammenlikning var de krigsofre som den norske
motstand måtte bære små. Veda aktivisere motstanden her hjemme ønsket de å forvandle tyskernes Norge
fra et relativt rolig område til en belastning for okkupanten.
Selvsagt var de ikke de eneste i
Norge som så sin kamp i en slik sammenheng. Men de var utpregede representanter for dette syn. Kanskje
var deres synspunkter urealistiske, i
den forstand at det eksisterte helt andre historiske forutsetninger for en
bred partisanbevegelse i mange av
de øst-europeiske land enn i Norge.
Det faller langt utenfor vår ramme å
gi noen rettferdig bedømming av
dette spørsmål. Men det er vart anliggende å minnes deres store innsats og engasjement, og i særlig grad
å minnes de som satte sine liv inn.
Vi har allerede nevnt den andre pionerorganisasjonen, Kompani Linge.
Etter disse to organisasjoner kom det
flere andre sabotasjegrupper det siste krigsåret. Vi kan nevne Milorgs
Aks.13.000
og
Oslo-gjengen,
Pellegruppa, Saborg, Sabotørenes

