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Målsetjing: 110 lister, resultat: 70 lister

93 °/okan

framleis ~
Berre vel 60 prosent av målsettinga for listestillinger vart nådd. Likevel kan 93 prosent av dei som
kunne røyste på RV i 1991, framleis røysta på RV.
RV stiller liste i fire kommunar der vi ikkje stilte

teRV
sist, samstundes som RV ikkj e stiller
liste i fem kommunar der RV no har representant.
I RV sitt landsstyre er stemninga god. No er det
valkampen som tel, meiner dei i landsstyret.

Landets største?

Start 12. august
Landsstyret har vedtatt at RV rer», «I denne verden er alt
skal ha landsomfattende valg- mulig - RV», «Gjør opprør kampåpning l ørdag 12. auø~ s tem RV.,.;
Hovedsakene i valgkampen Det ble vurdert å skifte logo,
blir kamp mot rasismen, for å men en beholdt dagens logo.
sikre velferden mot EU/EØS Det var uansett ikke flertall for
tilpasning og den velstående å ta bort flagget som en sentral
norske økonomien.
del av RVs nye logo.
Det kommer fire sentrale løpesedler og en valgkampavis.

Landsstyret har vedtatt å gjøre
Arbeiderpartiet til motstander
i den sentrale valgkampen.
HAU, Haugaland Antirasistisk Ungdom, har 350 medlemmer. Kanskje
landets største. Laget har satsa på å aktivisere og rekruttere breitt, særlig
u tover «tradisjonelle venstremiljøer» som f.eks. Ten Sing-grupper.

Se side -l

Som ny hovedparole ble vedtatt: «Med folk - m ot makta!».
Som andre paroler å bruke ble
vedtatt: «Stem in n en opprø-

RV er opna for kontakt

med trotskistiske parti
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I ei prøvevotering i arbeidsutvalet til RV vart det røys- sar arrangerte av «internasjonalar» eller «verdsparti»
telikskap for RV-leiarens framlegg om å senda ein obser- utan at landsstyret har diskutert deltakinga konkret og
vatør til den 4. internasjonale sin 14. verdskongress i prinsipielt.
Fleirtalet i AU meiner at landsstyret sitt vedtak ikkje
Belgia. I staden vedtok AU med 5 mot 4 røyster ikkje å
senda observatør, og følgjande: «Det presiseres at RV er underkjenner AU-vedtaket om at en no er open for konåpent for kontakt med partier som er tilslutta den 4. takt med parti knytt til 4. internasjonale.
Det som står fast no er at RV ikkje kan sende utsenInternasjonalen - og at vi vil vurdere evnt nye invitasjoner. »
dingar til ulike «internasjonale-kongressar» før etter ein
I ein kommentar til AU-vedtaket peikar RV sin leiar på LS-diskusjon,- og at det elles er stor usemje om kva inat det fins representantar for fire ulike trotskistiske ternasjonale parti og kongressar RV bør samarbeide
strømningar i RV no. RV må vera ope for ulike interna- med, og korleis.
sjonale politiske strømningar, mellom anna den trotskisMagdahl voner på eit ope og ikkje kjensleladd ordtiske, meiner Magdahl.
skifte.
På landsstyremøtet i juni blei det samrøystes vedteke
at Raud Valallianse ikkje skal www.pdf-arkivet.no
vera tilstadespå kongres-(2020)
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FRA LEDELSEN

Listene er klare

Full fart

Nåer det val

takelsen i valgsendingene i
NRK som tidligere har vært
motivet for å «trekke seg opp
etter håra for å gå på vannet».
På den andre sida er det heller
ikke tvil om at tilbakegangen i
antall lister avspeiler at nngdomsrekrutteringa fortsatt ikke veier opp for «lekkasjen» etter de middelaldrende revolusjonære. Den viser dessuten at
RV ikke har drevet godt organisasjonsarbeid.
Resultatene er svært varierende - fra null lister i NordTrøndelag og Hedmark, til 11
lister i Nordland og Akershus.
Fra sju lister færre i Hordaland
(3), og til to lister flere enn forrige gang i Vestfold (8). Det viser at potensialet er større enn
70. Ledelsen fikk til mye der vi
tok personlig ansvar, og jobba
sammen med lokale kontakter.
Vi greide ·ikke å lage en kampanje hvor nøkkelpersoner
blant skeptikerne blei overbevist om at det var veldig viktig
å gi flere retten og muligheten
til å stemme RV. Mange steder
er det folk som har gjort en
kjempejobb - og det skal de
ha takkfor!

Det kan sikkert være nyttig å diskutere
årsakene til hvorfor vi ikke fikk så mange lister som landsmøtet hadde satt seg som mål.
Hovedpoenget nå er likevel at nesten like
mange som kunne stemme RV ved forrige
valg, fortsatt kan stemme RV ved dette valget. Oppgaven nå er å få dem til å gjøre det,
det er det nemlig ikke sikkert at de vil gjøre.
Ingen partier har i følge meningsmålinger
flere illojale velgere enn RV.
Det er ingen grunn for RVs medlemmer til å
henge med huet. Har vi ikke vært gjennom
en gunstig periode med nye programvedtak,
og har ikke listestilling lært oss litt av hvert
vi kan rette opp i løpet av sommeren?
Og litt innsatsvilje?
For det er vel ikke sånn at regjeringspartiet,
borgerskapets mest aggressive parti, skal få
fortsette sin rasering av det norske samfunnet?

Lokale program

Flaumen,
som ein langsam jordbrukspolitikk
Flaumen i Gudbrandsdalen og Østerdalen,
serleg øvst i dalføra, har bokstaveleg tala
lagt jordbruksområda øyde. I tillegg har
mange fått husvera sine rasert og mange av
vegane er og øydelagt utanom alle andre
skader.

Jørn Magdahl.
RV stiller liste i alle fylker, i 70
kom.mnner (Molde «glapp») og i de fire bydelene i Oslo som
har direkte valg. Til tros.5 for
tilbakegangen i antall lister var
det på ingen måte noen katastrofestemning i landsstyret da

Foto: Ove Bengt Be,x

vi oppsummerte listestillingskampanjen. Vi «dekker» nesten 95 prosent av RV-velgerne
fra forrige kommnnevalg, og vi
greidde 13 av de 19 listene som
fortsatt var mulig da det sto
igjen ei uke. Vi er sikra den del-

De kom.mnnene hvor RV har
gjort «suksess» ved lokalvalg
er de hvor vi har greid å koble
frontfigur, parti - og sak. Mye
er vunnet d er h vor en bruker
noen overordna politiske prinsipper eller verdier til å analysere hva som er viktigst lokalt.
For mandatuttelling kan det
være ganske avgjørende at det
er 60 og ikke 30 kom.mnner
hvor RVere lager lokalprogram - og lokal valgkamp.

Det er likevel grunn til å slå fast at flaumen
ikkje gjer anna med jordbruket enn det den
politikken som eit overveldande fleirtal på
Stortinget står for. Skildnaden er berre at det
flaumen legg øyde på få dagar, det ynskjer
Stortinget å leggja øyde bit for bit, over fleire
år. Dette vert understreka av at regjeringa i
skrivande stund meiner at det skal vera ein
eigenlut på 37 % ved naturskadegodtgjerslene. Dette kravet vil føra til at mange
ikkje vil sjå seg råd til å byggja bruka sine
opp att.

Miniplattfonn vedtatt Bestill!

Dei stadig oftare flaumane i Europa
symboliserer på ein sers klår måte den
rådande jordbrukspolitikken: Øyd eleggjing.

«Komiteen. for Minnesmerket
«Osvaldgruppas» falne - mars
1995»
besto
av
Truls
Gerhardsen,
Oslo,
Marit
Nybakk,
Oslo
Faglige
Samorganisasjon,
Roald
Halvorsen, Oslo Grafiske
Fagforening, Bent Inge Bye,
Norsk Grafisk Forbnnd, Arne
Sem.merud,
Norsk
Transportarbeiderforbnnd og
Arne
Drabløs,
Norsk
Jembaneforbnnd.

Naturkreftene er ikkje det største problemet.
Som det heiter i Det kommunistiske manifestet: «Først borgerskapet har vist hva
menneskelig virksomhet kan få til.»

amp!
Derfor er det positivt at det nå
er i gang jobbing med lokalprogram på en rekke nye steder. Og med program menes
ikke her nødvendigvis ørten
punkter om alt mulig, men
konsentrasjon om det viktigste
- og at en dessuten får fram
hvordan RVere vil jobbe parlamentarisk.

Riks- og lokalvalgkamp
Landsstyret har vedtatt nytt
slagord: Med folk - mot makta. Hovedsaker: Velferd og
økonomi, EU /EØS og antirasisme. og hovedmotstander:
Arbeiderpartiet. Dette er viktig
nok: Men sentralens viktigste
oppgave er i hovedsak å støtte
opp om den lokale valgkampen på ulike måter:
- Synliggjøre RV i mediebildet
- Gi ut valgavis med en innretning som gjør at det kan
bli mulig å drive kom.mnnevalgkamp der hvor vi ikke
greier å lage lokal propaganda.
- Bidra til å gi RV et visst enhetlig preg med felles logo,
plakater, løpesedler osv
- Gi ut noen hefter med bakgrnnnsmateriale på noen
viktige områder
- Arrangere lotteri som kan gi
penger til lokalvalgkamp Valget er allerede den 11. september. Derfor gjelder d~t å stå.
på nå for å ha valgmateriellet
klart til tidlig i august.

Lykke til!

Jørn Magdahl

Landsstyret har nå vedtatt RVs
miniplattform. Den skal være
et selvstendig sammendrag av
prinsippprogrammet, og ikke
først og fremst en kort programmatisk og agitatorisk
framstilling av RVs prinsipiel-

le syn.
Vedtaket vil bli offentliggjort i
neste num.mer av Opprør.
Redigeringa av alle stemmetalla på hver enkelt setning var
ikke ferdig redigert da Opprør
gikk i trykken..

Retting:

Redaktør tilsatt på åremål for 2 år

I forrige num.mer ble det unnlatt å gjøre oppmerksom på at

Landsstyret i RV ansatte i
juni Ove Bengt Berg på åremål ut denne landsmøteperioden. Vedtaket ble
gjort mot 3 stemmer.
I det fullstendige vedtaket
heter det:
«Opprør-redaktøren ansettes på åremål, som følger
landsmøteperioden.

www.pdf-arkivet.no (2020)

Det nye politiske program.met
til Rød valgallianse, med prinspipprogram.met og arbeidsprogram.met (på nynorsk), er
nå ferdig trykt.
Send bestilling til partikontoret!

Stillingen utlyses 3-4 måneder før perioden går ut.
Den sittende redaktøren
kan da søke stillingen på
nytt på lik linje med andre
søkere hvis vedkommende
ønsker.
Hvis redaktøren sier opp
eller blir sagt opp i landsmøteperioden vil en ansettelse bare løpe fram til slut-

ten av perioden, da stillingen igjen vil bli utlyst.
Ved dette vedtaket ansettes
den nåværende redaktøren
på åremål fram til landsmøtet i -96.»
Det var bare det siste punktet det var uenighet om. De
som stemte mot var Anne
Steinsland, Silja Arvola og
Bjørg Eli Eide.
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70 lister:

e ·vært bedre
RV greidde å stille liste i fire kommuner vi ikke stilte forrige gang, nemlig i
Rygge, I Frogn, på Tjøme og på Andebu. Men i fem kommuner der vi nå er
representert med en representant, har vi ikke greidd å stille liste. Det gjelder

Molde, Kristiansund, Balsfjord, Stryn, Vågsøy og Stryn. Ser vi bort frå
enhver samarbeidsliste, kan likevel over 90 prosent av dem som stemte på '
RV ved·forrige kommunevalg, fortsatt stemme på RV.

Kommunelister Listetoppen i Porsgrunn
Finnmark:

Telemark

Alta
Hammerfest

Bamble
Kragerø
Skien
Porsgrunn

Troms
Tromsø
Harstad
Lenvik

Jevnaker
Hadde lista klar,
trakk den
Trond Olsen i Jevnaker hadde
ei liste klar. Men da bare en
person var villig til å jobbe for
den, kom han til at det ikke
var noe vits i stille liste.
Dermed blei ikke den fullstendige lista innlevert.

Notodden, fellesliste

Vestfold
Nordland

Sandefjord
Borre
Nøtterøy
Tønsberg
Larvik
Holmestrand
Andebu
Tjøme

Bodø
Alstadhaug
Vågan
Saltdal
Rana
Vefsn
Narvik
Leirfjord
Vestvågøy
Sortland

I Telemark står den 19 år gamle Marianne Tveitan først blant mange jenter øverst på fylkestingslista.
Foto: OBB

Buskerud

Nord-Trøndelag
Ingen lister

Sør-Trøndelag
't1:ondhemi "
Orkdal

Uro i Østfold

t·

Møre og Romsdal
Ålesund

Sogn og Fjordane
Høyanger
Førde
Naustdal
Balestrand, fellesliste med
SV, RVer først

men

Drammen
Kongsberg
Røyken
Øvre Eiker

Akershus
ÅsKeT- -- -

kreftene, inkludert NKP. Men
'

, ,.. da skal det på forhånd være
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Bærum
Ås
Vestby
Ski
Nesodden
Skedsmo
Lørenskog
Eidsvold
Oppegård
Frogn

Ullensaker, fellesliste

Oslo

Bergen
Odda
Voss

Oslo,
pluss 4 bydelslister

r

Lillehammer
Drammen har presentert liste og lokalprogram,i god tid før fristen for listestilling gikk ut.
·
, Ungdommen er plassert høyt oppe på lista, sammen med gamle opprørere som ennå !kke har tenkt å

Østfold
Rogaland

Moss
Askim ·
Halden
Fredrikstad
Rygge

·Stavanger og Rogaland

Vest-Agder
Kristiansand
Mandal
Vennesla

Hedmark
Ingen lister

Oppland
Aust-Agder
Risør
Arendal

d.fsl<titen(ram en felles polt- '

tisk plattform.
Han reagerer nå på at
NKP erne
framstår
som
NKPere med NKP-politikk i
RV-sammenheng. Særlig er
han oppbrakt over at RV førstekandidat i Fredrikstad og
fjerdemann på RVs fylkesliste, ,
NKPeren og overlegen Dag
Norum går inn for å slå sammen alle lokalsjukehus i fyl- ·
ket, noe ·som RV har kjempa
mot i alle år.

"

Hordaland

Stavanger
Sandnes
Haugesund

I følge Anne Steinsland ble det
på et RV-møte i Østfold med
klart flertall vedtatt å samarbeide med NKP ved at NKPmedlemmer kunne stå på RVlistene.
Jan Robertsen i Sarpsborg er
svært misfornøyd med utfallet
av dette vedtaket. Så misfornøyd at han har meldt seg ut av
RV. Han mener at 8 års arb eid
for RV nå har gått «rett i dass».
Han presiserer at han er for
samarbeid mellom venstre-

Lillehammer
Gjøvik
Vestre Toten

Lillehamm~r har i dag en representant i bystyret, og stiller
i år med en føstekandidat,
Helge Galterud. Han forteller
at det ikke var vanskelig å få
nok navn på lista, sjøl om de
kunne tenkt seg noen færre
kummulerte enn de sju det
endte opp med. Det er 19 kvinner og 21 menn på lista.
Galterud mener det blir en
hard kamp for å komme inn.
Antall representanter er redusert i bysfyret. RV satser på å
fortsette å være en opprører,
men vil særlig gjøre mye med
ettervirkningene av OL, og
med søppel og ellers milj~sa- 1
ker.

Fylkeslister
RV stiller 17 fylkestingslister og fellesliste med
Miljøpartiet de grønne i Aust-Agder.

Til venstreøverst førstemann på RV-lista i Stavanger, Leif Olsen. Nederst førstekandidaten på i
Rogalnd RV, Espen Gisvold.Til høyre fra nominasjonsmøtet i Stavanger RV. Tredjekandidaten
Margaret Sanner til venstre.
Foto: OBB

www.pdf-arkivet.no (2020)

RVs førstekandidat i
Lillehammer, Helge Galterud.
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ANTIRASISME

Haugaland SOS Rasisme- landets største?

Ten Sing- en ressurs
Haugaland
Antirasistisk Ungdom,
HAU, har nå over 350
medlemmer etter å ha
starta i 1993. De satser
på miljøer utenom de
tradisjonelt radikale.
Det var da de satsa på
Ten Sing at økninga i
medlemsstokken
virkelig tok av. Nå har
de nesten 30 stykker
på hvert medlemsmøte, og får
økonomisk støtte både
fra kommunen og det
lokale busselskapet til
å male over rasistiske
og nazistiske slagord i
byen.
Gøy i SOS Rasisme
Kirsten Bråtveit, 17-årig skoleelev fra Ten Sing har tatt over
som ny leder i HAU etter å ha

vært aktiv i ett år. Hun sier at
det er viktig å hindre at rasismen sprer seg. Derfor må en
spre informasjon som er holdningsskapende, og avkle myter. De deltar i diskusjoner, og
har fått mange til å tenke i andre baner, uten at hun vil påstå
at de har overbevist så mange.
Halvparten av det nye styret
kommer nå fra Ten Sing-miljøet.
Det antirasistiske miljøet er tiltrekkende på ungdom. Her er
det gøy, og det blir sosialt fordi
en jobber sammen om et felles
mål.

Det nye styret i HAU, Haugaland Antirasistiske Ungdom:
Foran:Sturle Danielsen .. Bak fra venstre: Kirsten Bråtveit,
Lillian Sandvik og Vidar Sandvik.
Foto:OBB

Rasistene står sterkt i
Haugesund
For noen få uker siden gikk
seks rasister berserk og slo ned
med køller alle som så ut som
innvandrere. I 1993 stemte 35
prosent av elevene på yrkesskolen på Fedrelandspartiet.
Det var på det valgmøtet som
HAU blei starta, og 11 ungdommer blei verva på det møtet. Likevel, arbeiderungdommen er de av ungdommene
som HAU ikke har klart å få
noen gjennombrudd hos. De

•,•
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HAU kontrollerer gata
Likevel er det ikke tvil om at
HAU har framgang på alle andre områder. Byen prydes av
plakater. Nazistiske og antirasistiske slagord males over. En
lørdag i måneden har de stand
med kakelotteri. De arrangerer
åpne møter på de allmennfaglige skolene i storefri der det
kan komme opptil 30 interesserte elever, blant dem opptil
10 som er skeptiske til innvandrere.
Jenter er mest aktive
Det er nesten bare jenter som
er aktive. Dette begrunner de
med at det er lett for en gutt å
bli frysi ut blant kameratene sine for å være antirasist. Jenter
er mer engasjert i menneskers
situasjon, og det kreves ikke at
de skal være så tøffe, mener de
kan være en mulig forklaring.
Gruppediskusjoner
Gjengen er ikke bare en homogen flokk som er enig i alt. De

legger nå vekt på å utvikle seg
gjennom diskusjoner. 30 stk er
en for stor gruppe til å diskutere i, derfor deler de seg opp i
smågrupper. På siste møtet
diskuterte de hvordan de skulle svare på et innlegg fra
Fedrelandspartiets
leder
Harald Trefall.
Studiesirkler arrangerer de
selvsagt.

Demonstrasjonstog
De har arrangert demonstrasjonstog mot den nazistiske
volden med hele 300 deltakere.
De fikk oppslutning fra
Haugesund kajakklubb, Unge
Høyre og mange flere, en virkelig brei demonstrasjon.
Om Haugesund er en «blå by»,
så er hvertfall mange av de blå
gode antirasister. Tidligere
KrF-ordfører, statsråd og nå
stortingsrepresentant
Einar
Steensnæs nekta i sin tid Arne
Myrdal å få holde møte i byen,
og høyreordfører Turid Dalland var den som skar gjennom og ga HAU maling fra
kommunen til å male over rasistiske slagord.

Maleaksjon

Rødungdom
•

får ikke sosial kontakt med disse gruppene.
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Her ser vi hvordan HAU har malt over rasisistiske slagord i et
parkeringshus.
Foto:OBB

sos Rasisme

SOS Rasisme er en landsomfattende organisasjon
som aktiviserer n ærmiljøet i arbeidet mot rasismen.

SOS Rasisme har gjennom mange år kjempet
aktivt mot hver form for diskriminering i det
norske samfunnet

X---------------

Ja, jeg vil bli medlem i SOS Rasisme
Ja, jeg vil bli aktiv i SOS Rasisme
Jeg ønsker mer info om SOS Rasisme

□
□

□

Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Postnr./sted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tlf:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sendes til:
SOS Rasisme

Postboks 297
5501 Haugesund
Tlf/fax 52 71 21 75

frimerke
her

Hos SOS Rasisme
På kontoret til SOS rasisme i
Haugesund
jobber
Ines
Jaramillo Doniush, opprinnelig fra Panama. Hun har bodd
i Norge i 6 måneder, og er gift
med en nordmann som hun
traff i Sverige.
Den
andre
er
Jennifer
Martinsen fra Venezuela. Hun
har bodd 5 år i Norge.
Ektemannen traff hun i hjemlandet.
De sier begge at det er meningsfylt å jobbe med antirasisme, og at den norske rasismen må tas på alvor.
Sjøl har de ubehangelige opplevelser fra Norge. Av veldressa eldre menn får de beskjed
om å ha seg hjem. Martinsen
har store problemer på
Fornebu hver gang hun har
vært på besøk i hjemlandet.

Fra venstre lnes Jaramillo
Doniush og Jennifer
Martinsen.
Foto: OBB
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RØD UNGDOM I STAVANGER

<<Sidrompa og
«RV er sidrompa og gubbetungt.» Det er Ingeborg Sanner i Stavanger RU
som kommer med denne krasse kritikken. Hun og de andre i Rød Ungdom
vil at ting skal skje raskt.
- RVerne bruker så lang tid på å beslutte noe. Jeg ser dem ikke på gata, de

sitter på kontoret og drikker kaffe og «tilrettelegger» den nye masselinja.
Men glad til å bruke RU til å dele ut materiell er de. De gamle er ikke
balanserte nok, hevder Sanner. De må bli flinkere til det som Mao sa, nemlig
å forene teori og praksis, oppsummerer hun sin kritikk med.

Antirasisme og
støtte til kurderne
Antirasisme
Thyra Elisabeth Græsdahl er
med i Stavanger RU, men har
nylig flytta fra Haugesund.
Hun avviser at antirasistisk
kamp er en motegreie. Det er
et svært alvorlig tema, mener
hun. Daglig foregår det rasistiske overgrep, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
-Verden kan ikke overleve
med en slik holdning til medmennesker, synes de visst tydelig å mene. - Alle , også vi,
har fordommer, mener hun.
Det er viktig å få lufta dem.

Sjøl har hun venner som er
redd
for
homofile.
Mesteparten av rasistene kjenner ikke innvandrerne, hevder
hun.
Ingeborg Sanner minner om
Fedrelandspartiets
oppslutning i Rogaland, og at rasistene ønsker å gjøre Stavanger til
et hovedsete for rasismen i
Norge. I fylket finnes det
mange ulike grupper, noen
med tyske navn og også en Ku
Klux Klan-gruppe. Demonstrasjon på Hitlers fødselsdag
ble det heldigvis ikke noe av.

To engasjerte og taleføre jenter, til venstre Thyra Elisabeth
Græsdahl og Ingeborg Sanner.
Foto: OBB

De humrer litt av Dagbladet
og VG som kunne melde om
demonstrasjoner av 300 RUere
og AKPere fra Haugesund, når
RV samme sted fikk 61 stemmer ved siste stortingsvalg!

Kurdistan
Sanner reagerer særlig på det
lunkne engasjementet for
Kurdistan. Det reageres ikke,
trass i at overgrepet mot dette
landet er like ille som i Vietnam, mener hun. Og kommunistene gjør ikke noe, de går ikke på gata. De støtter
Kurdistan i teorien, men noen
virkelig solidaritet viser ikke
folk når de bare sier «Det er
viktig, men vi orker ikke».
Men RU har gjort noe, hevder
hun. ERNK, den kurdiske frigjøringsfronten, har holdt demonstrasjon i Stavanger med
rundt 200 deltakere. Den store
kurdiske befolkninga i Stavanger utgjorde hovedparten
av deltakerne, men det var 6070 nordmenn med i to ge t, og
RU h adde en stor gruppe der,
forteller de.
RU har stått for to demonstrasjoner utenfor tyrkiske reisebyråer, og mener de har bidratt til at færre reiser på ferie i
Tyrkia. De har solgt RUs medlemsavis Rebell, har hatt gateteater om kurdernes situasjon
og delt ut en løpeseddel om
Kurdistan.

I Stavanger og Haugesund for Opprør:
Ove Bengt Berg

·- te.efor

Studiemøte i Stavanger Rød Ungdom.
Foto: OBB.

Usikker framtid
bak ungdomsoppsving
Silje Malvin er 18 år og leder i
Stavanger Natur og Ungdom.
Hun

p å s tudies irke l og eD

interessert i Rød Ugdom, og er
nettopp
utmeldt
av
Internasjonale Sosialister.
- Hva er interessant ved Rød
Ungdom?
- Det er ikke gøy å være ungdom i dag. Det er vanskelig å
få skoleplass og jobb. Mange
ungdommer liker ikke rasismen. EU-kampen vekte mange
ungdommer, og de er på leit
et
alternativ
til
etter
Arbeiderpartiet.
Altfor mange folk i
Stavangerområdet tenker ikke
på at de kommer til å miste
jobben. Stavanger kan ikke
overleve uten Statoil og Rosenberg, sier hun. Hver tredje fra
Stavanger lever av olja.
Hun meldte seg altfor fort inn i
IS, forteller hun. IS var ikke
hva hun trodde det var. Særlig
er hun kritisk til at de ikke

)ingi

Silje Malvin, leder i Stavanger natur og Ungdom.
kunne gjøre noe som skada arbeiderne. En av dem sa at de
ikke kunne angripe bordeller,
for der går arbeiderklassen!
Og at IS sa noe så merkelig
som at makt ikke kom til å finnes etter revolusjonen.

Hun har lest mye politikk,
men er fortsatt redd for at hun
ikke kan nok. For øvrig lagde
hun en seminaroppgave i samfunnskunnskap som sammenlikna den sosiale mobiliteten i
Norge og Iridia.

de

hvqr ly

Jentene bestemmer

i.er hUll;
- ~ttlt'etoppsving pA g
en. Da må Rød Val~llli@ll)Se Væte
gi dette. op~et ll~p-..,.,rg:ener
Sanner,

Revolusjonære
gutter verst!
ikkt åh'aitt~r men.
. er, hevder Thyra
er, De er skjønt
er a,t revolusjonære

Revoh.1$j
mer ålrei
Græshol
enige om

gutter er ven,t;
''<''•'

- Hvorfor ikke da ta over ledelsen i Stavanger RU, det er jo en
gutt som leder laget?
- Nei, ikke når gutta like godt
kan gjøre den "jobben. Alle vi
jentene fraksjonerer vilt og
hemningsløst foran møtene,
og vi får det akkurat som vi vil,
forteller de fornøyd . De har
nettopp har hatt 25 deltakere
på jentekampmøte, nesten bare gutter!
Græsholt og Sanner sier at de
føler seg litt sære, og blir sett
på som det. Og det gjør ikke
noe, for som Græsholt sier «Vi
vil ikke være «vanlig».

veit vi mye om - llv bit~t~rf~g,

,•ill-
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To av gutta i styret i Stavanger Rød Ungdom, til høyre leder
Leif Erling Helland og Anund Nerheim.
Foto: OBB

6

RØDl:JNGE>©M

·d U1i.gdoms pinseleire
I år har Rød Ungdom
avholdt tre pinseleire.
På Voss, i Trondheim
og på Hauga leirsted i
Østfold. Leirene
oppsummere~ av
arrangørene som en
suksess.

Foto: Harald Selvær.

Trondheim Rød Ungdom har
tidligere arr~gert konferanser
og høstleire. Arets leir blei i likhet med de andre leirene vellykka. 26 folk deltok, og denne
leiren kan også som den eneste
smykke seg med en internasjonal seksjon; fem representanter
for RKU (Revolusjonær Kommunistisk Ungdom) i Sverige.
Det var også innledninger ved
Asta Haaland, Siri Flak,
Magnus Marsdal og Jorun
Gulbrandsen. Tre av fire innledere var jenter/ damer, det var
en bevisst linje fra leirledelsen.
Temaene var spesielt vinkla
inn på klassekamp, kvinnekamp og hvordan er veien videre.

denne fungerte spesielt bra. I
tillegg til hovedinnledningene
hadde vi bl.a internasjonale seminarer, ulike verksteder og
en diskusjon om rusgift. Vi
valgte å bruke flest innledere
fra Rød Ungdom, og særlig var
leiren jentedominert.

Vestlandet hadde også i fjor en
leir i Stavanger. I år var leiren
utafor Voss og samla rundt 30
ungdommer fra Stavanger,
Haugesund, Bergen, Oslo og
Voss.
Rød Ungdom på

Av Harald Selvær
For Rød Ungdom er pinseleirene en viktig markering for å
styrke distriktene. Derfor er
det ekstra viktig at det i år var
to leire utafor Oslo. Fra leirledelsen for Østlandet kommer følgende kommentar: Vi
er svært fornøyd med leiren.
Det kom mange nye folk som
var nyskjerrige på RU. I alt var
det 90 ungdommer på leiren.
Dette er en kraftig forbedring

Dugnad
Rød Ungdoms
sommerleir
kommertilå
samle
ungdommer fra
store deler av
Norge og utland.
For at så mange
som mulig kan
delta har Rød
Valgallianse gått
ut og bedt om at
fylkeslaga spytter
i en felles pott til
et reisedekningsfond for RUs
sommerleir.

-

Trøndelag

Fysisk fostring på pinseleiren i Voss: Snø-rugby.
fra året før. I tillegg fungerte
det sosiale og politiske veldig
bra. Leiren hadde hoved tema
om frihandel og multinasjonale selskaper. Vi hadde innledninger
om
EØS
og
GATT /WTO, en mer generell
innledning om frihandel og en

innledning om våre alternativer; hvordan kan vi bygge et
annet og bedre samfunn.
Deltakerne var særlig fornøyd
med den siste innledninga, og
vi ser° det som et godt tegn for
framtida at diskusjonen etter

også blant de «gamle»

Dugnad i RV
Ungdomssekretær i RV,
Jo Ryste sier følgende
om situasjonen- Viss
Rød Ungdom skal ha
mulighet til å avholde
en landsdekkende leir
trengs det en dugnad
Bærum
Bæi;um RV har vært ' fra RV. Leireri kommer
først ute og bevilga
til å bli en av de viktig1000 kroner til sommerste arrangementene for
å samkjøre og drille
leiren. ikke nok med at
Bærum leder, de er ogungdom til valgkamså, de eneste som pr.
pen. Leiren kommer til
dags (6/6-95) dato har
å ha valgkampverkstelatt høre fra seg.
der hver dag. Her komSommerleiren pågår fra
mer de viktigste linjene
30.juli til 5. august. det
for ungdomsvalgkambetyr at det nå er relapen til å bli lagt. Det er
av den største betydtivt knapt med tid for å
ning at flest mulig ungsikre reisefondet.
dommer fra så mange

Opprør følger innsamlinga og bringer dere
rapporter om hvordan
situasjonen
utvikler
seg. Forløpig er dette
klart:

steder som mulig
Norge deltar på det.

Leirtradisjon
For Rød Ungdom er
sommerleiren mer enn
bare valgkamp. Leiren
er en årlig tradisjon, og
·samtidtg deri viktigste
-eksterne · markeringa
RU har i løpet av året.
Mange av medlemmene i RU /RV/ AKP har
fått sitt første måte med
bevegelsen
_gjennom
sommerleire. Arets leir
har hoved tema sosialisme eller barbari. RU
ønsker å diskutere alternative bevegeler til
dagens rådende kapita-

lisme. fjordårets leir
hadde rundt 140 deltagere, i år satser arrangørene på 200 på leir. Det
krever et stort apparat
rundt, og mye arbeid.
Hitil har oppfordringen
om å bli med på dugnaden gått ut til RVs fylkeslag, men det er selv- ,
følgeli mulig for andre å
væremed.
Rød Ungdoms sommerleirkonto har kontonummer:
0801 22 31157
HAS.

Voss

Vestlandet opplever en generell oppblomstring. For dem
var det av den største betydning å komme sammen på en
slik leir. Det blei særlig diskutert kvinnekamp, organisering
og anti-rasisme. Fremskrittspartiets kommentar til stortingsmeldinga om innvandringspolitikk blei studert, og
blei oppsummert som et viktig
våpen i den kommende valgkampen.

Hvem
Hvem drar på Rød Ungdoms
pinseleire? En tendens i år er at
mange nye folk kommer. Det
betyr ikke at de som har vært
med en stund faller fra, men at
det foregår en nyrekruttering
og økt oppslutning blant ungdom. Det også kan trekkes
fram som en tendens at de
ungdomsgruppene som RU
får kontakt med, kommer fra
ulike miljøer og grupperinger.
Dette er tegn som tyder bra for
det videre livet for bevegelsen.

Støtt RV økonomisk!
RVs valgkampfond 95:
Send inn!
Jeg gir fullmakt til å belaste min konto for. mitt faste
bidrag til RV -fondet.

Belast min bankkonto/postgirokonto:

Beløp engangs-/hver måned .................................. .
Sted/dato ................................................................... .
Underskrift ................................................................. .

Ny løpeseddel fra RV til valgkampen

Staten har penger - mange penger
2.ss
bat
taten
S
· totniue
m\\\\atdet '

Kven skal
bruka
penga,
og til kva?
Den viktigaste oppgåva for
pressa i Noreg eller i andre
land, er ikkje, som dei sjøl
skrytande skriv, å vera kritisk
til makthavarane og deira politikk. Rett nok tek dei ofte opp
saker og tilhøve som makta
hadde ynskt at det var tagt om.
Men media passar seg vel for å
ta opp saker som stiller grunnleggjande spørsmål om den
politiske og økonomiske makta til den norske imperialistiske borgerskapen.
Ein av dei viktigaste oppgåvene for norske politiske journa-

listar i dag er å halda skjult for
folket at det norske samfunnet
ikkje treng spara seg til fant,
men at vi har mykje pengar å
bruka til naudsynte investeringar, til helse og sosiale føremål osb. At RV no gir ut ein løpesete! om dette emnet, er difor både naudsynt, og sterkt
provoserande for makteliten
og deira «kritikarar» i media.
Før ein einaste krone vert sett
inn i det regjeringa med følgjekallar oljefondet, har den norske staten 250 000 000 000 kronar ståande på «bok». Over
100 000 000 000 av desse kronane kan takast ut på dagen.
På same vis somdet somme tider kan vera lurt å spara litt
pengar til andre tider, er det
dumt å ikkje nytta penger ein
har når ein er naud på mange
område, sånn vi i Noreg er i
dag.
Eit vel så viktig poeng er om
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det er mogeleg for staten å spara pengar, sjøl om den ynskjer
det. Pengar som vert sett av til
sparing, vert likevel i større eller mindre grad sett i omløp på
ein eller annan måte. Pengar
og verdipapairar vert sjeldan
liggjande urørt i ein bankboks.
Då er spørsmålet, brukar dei
«kredittverdige» låntakarane
pengane betre enn om dei vart
styrte etter demokratiske behov, etter vedtak i Stortinget
og kommunestyrer, og ikkje
etter vedtak bak lukka dører i
bankstyre? Nei, for det er ikkje
like lett for stortingsfleirtalet å
nytta pengane til golfbanar og
utanlandsinvesteringar, som
det er for private låntakarar.
Når sjøl sparepengane likevel
ofte vert brukte, er spørsmålet
kven som skal nytta dei til kva.
No kan vi bruka pengane til
rniljøvenlege investeringar i
tunnelar i Lillestrøm og

Drammen, til utbyggjing i
strømbusnett i byane, til store
betringar i jernbanesystemet
og til andre investeringar i arbeidsplassar, forsking og helse- og sosialomsorg her i landet. Når Stortinget vel å lata
vera å nytta desse pengane,
vert dei i staden mellom anna
nytta til å betala underskotet
på statsbudsjett i USA.
I 60-åra torte ein NRK-journalist å utfordra ein maktfløy i
Noreg ved å stilla spørsmål om
alle dei føremonene reiarkapitalen fekk. Finst det nokre i
den «kritiske» yrkesstanden
som tør seia kor rik den norske
staten er, og syna kva vikunna
ha redda med å bruka dei
pengane den norske staten
har? Kva med Olav GranOlsson?
Det er nok tryggast å spreia
RVs nye løpesetel..
GEN

RV-VEDTAK

Landss
Innfri førskolelærernes krav!
Førskolelærerne streiker for likelønn under årets oppgjør. Hittil
har de unngått vedtak om tvungen lønnsnemnd i regjeringa, i
motsetning til andre streikende.
RV mener det er en selvfølge at grupper med like lang utdanning
bør lønnes likt. Det er ikke akseptabelt at yrkesgrupper der kvinner er i flertall skal lønnes dårligere enn mannsdominerte yrker.
Førskolelærernes krav må innfris!
Dersom førskolelærerne vinner fram med sine krav vil dette bety
en seier i kampen for kvinnelønna. For eksempel har LO forbeholdt seg retten til å gjenoppta forhandlingene for sine lavtlønnsgrupper om andre skulle oppnå bedre resultater. En støtte til førskolelærerne er derfor også en støtte til andre lavtlønte.
Rød Valgallianse ønsker førskolelærerne lykke til i kampen for likelønn!

Ikke utlever
Souhaila Andrawes!
Souhaila Sami Andrawes må
få bli i Norge. Sjøl om
Høyesterett har stadfestet at
hun
klan
utleveres
til
Tyskland, forhindrer ikke det
at justisminister Grete Faremo
avslår utleveringsbegjæringa.
Andrawes er allerede dømt
oghar
sona
en
gang.
Utlevering til Tyskland betyr
at hun kan rettsforfølges to
ganger og at norske myndigheter forskjellsbehandler israelere og palestinere som har begått voldshandlinger.
De israelske terroristene som
ble tatt etter Lillehammer-drapet i 1972 fikk kortere fengselsopphold enn Andrawes fikk i
Somalia etter flykapringen i
1977. Dersom det innledes ei
ny rettsforfølging av den statsløse palestinske kvinnen betyr

det at norske myndigheter forskjellsbehandler israelere og
palestinere som har begått
voldshandlinger.
RV forsvarer ikke flykapringer. Men det saka nå gjelder er
om Souhaila Sami Andrawes
skal dømmes på ny og sone to
ganger for samme ugjerning.
Andrawes ble dømt til 20 års
fengsel, men ble benådet etter
om lag 2 år i Somalia. Til sammenlikning benådet Norge de
israelske terroristene som stod
bak Lillehammerdrapet etter
kortere tid, slik at ingen avdisse satt like lenge i fmgsel som
Andrawes.

I tillegg kommer de humanitære grunnene som taler for at
Andrawes bør få bli i Norge.
Hun har familie og et ni år
gammelt barn her.

eved
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Språkpris til regjeringa for utvikling av «nytale»!

<<Velferdsmeldinga>>
gir ntlndre velferdfor flere
Regjeringa bør få en språkpris
for stadige forsøk på å utvikle
norsk «nytale».
Siste nytt i utviklingsarbeidet
er regjeringas «Velferds-melding» som vil gi mindre velferd for flere dersom den blir
vedtatt. Rød Valgallianse vil
derfor arbeide mot at svært
mange av de forslagene som
lanseres i meldinga.
En gjennomgangsmelodi i hele
«Velferdsmeldinga» som sosialminister Hill-Martha Solberg
presenterte er at unge, eldre og
funksjonshemmede trygde- og
stønadsmottakere skal få det
verre. På denne måten skal de
«oppmuntres» til å gå ut i arbveid. Det er dette regjeringa
med et nyord kaller for «arbeidslinja». For eksempel fore-

slår regjeringa at overgangsstønaden for aleneforsørgere
bare skal utbetales fram til barnet er tre år, mot ti i dag.
Dersom aleineforsørgerentakker nei til «å ta imot tilbud om
arbeid som lar seg kombinere
med barneomsorg» når barnet
er tre år, mister hun rett til
overgangsstønad.

ikke fins ledige jobber å få.
Hvordan bedriftene og offentlige virksomheter skal gjøres i
stand til å ansette funksjonshemmede, sjuke, pensjonister,
alenemødre, ungdom på sosialhjelp i tillegg til de 150 000
som allerede er ledige, gir
«Velferdsmeldinga» intet svar
på.

Rød Valgallianse er for at de
trygde- og stønadsmottakerne
som ønsker det, kan få kombinere trygd og arbeid - helt eller delvis. Det fins eksempler
på at regelverk og skatteordninger legger kjelker for folk
når de ønsker å ta seg lønnet
arbeid. Men det er en gal veg å
gå å gjøre trygde- og stønadsordningene så dårlige at folk
tvinges ut på arbeidsmarkedet. Først og fremst fordi det

Rød Valgallianse vil derfor
jobbe mot at forslag som forverrer trygde- og stønadsordninger skal bli vedtatt i
Stortinget.
Vi vil også jobbe for å reise
motstand mot «arbeidslinja» i
andre organisasjoner og foreninger. Spesielt oppfordrer vi
kvinneorganisasjoner til å protestere, fordi svært mange av
«kvinneregjeringas»
forslag
rammer kvinner.

Neisida i Ap: Støtt oljeveto!
innafor Arbeiderpartiets stortingsgruppe finnes mange
motstandere av EU og at mar\<edsliberalisme skal innføres

Stortinget behandler mandag
12. juni spørsmålet om EUs oljedirektiv skal bli en del av
EØS-avtalen.

Samorg, Fellesforbundet region Oslo, OFS, NOPEF og
landsmøtet i Norsk grafiks
Forbund har krevd at vetorretten skal brukes mot direktivet..

ogs4 pi oljesektoren. Vi vU

Dagens Næringsliv har tidligere beskrevet direktivet som
«en katastrofe for norsk oljepolitikk» og statsministeren har
karakterisert det som «en
uvennlig handling». Oslo

Likevel har den markedsfundamentalistiske Ap-regjeringa
fremmetforslag om å godta direktivet.

derfor oppfordre disse til å
stemme mot regjeringas forslag og med Sp, KrF, SV og RV
for å legg ned veto mot oljedirektivet når Stortinget behandler saka mandag.

Rød Valgallianse vet at det

RVi
Stortinget:

Lovfesta
rett til
~pplæri1!g
1morsmaf
Erling
Folkvord
har
i
Stortinget fremma forslag om
lovfesta rett til morsmålsopplæring
Når elever som tilhører språklige minoritetsgrupper har
lært ogforstått morsmålet, gir
dette best grunnlag for læring
på norsk, mener Folkvord.
Lovfesting må -til fordi dagens
regler og planer tydeligvis er
for uforpliktende, må retten til
morsmålsundervisning lovfestes.
Folkvord foreslår et timetall
på35 timer.
Folkvord mener også at rett til
opplæring i og på eget språk
er en rettighet i et kulturelt
samfunn. Fratas minoritetene
muligheten til å mestre og utvikle sitt eget språk, fratas de
samtidig retten til egen kulturell tilhørighet. Språket er uløselig knytta til identitet og kultur, sier Folkvord.
Han mener også at det vil være til fordel for norsk samfunnsliv at landets innbyggere
behersker mange språk og har
kjennskap til ulike kulturer.

Rød Valgallianse på Stortinget
Språkopplæringfor døvebarn
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget går
inn for å be regjeringen lage
rammer og retningslinjer for å
sikre døve og tunghørte førskolebarns rett til å lære tegnspråk.
Stortingskomiteens
vedtak er en reaksjon mot bl.a.
Oslo og Bergen kommuners
nedbygging av spesialbarnehager for hørselshemmede.
Det var stortingsrepresentant
Erling Folkvord (rv) som i februar i år fremmet et såkalt
dok. 8-forslag om "sikring av
hørselshemmede
førskolebarns rett til språkopplæring
(opplæring i tegnspråk som
førstespråk)". Folkvord foreslo
å lovfeste døve førskolebarns
rett til tegnspråkopplæring
fordi kommunene - deriblant
Oslo - har trappet ned spesialbarnehagene for døve. I Oslo
har Ap/SV-byrådet "normalisert" Voldsløkka barnehage.
Det betyr bl.a. langt færre ressurser til opplæring i tegnspråk. Når døvebarna begyn-

ner på skolen i 6-7-års alder vil
de derfor ligge langt bak sine
jevnaldrende, fordi de vil få et
mangelfullt utviklet språk.
Tilsvarende nedtrapping av
tilbudet har skjedd i Bergen.
- Manglende forståelse for døves behov og ønsket om å spare penger er den mest sannsynlige årsaken til at godt fungerende fagmiljøer ødelegges,
sier Erling Folkvord.

Krever retningslinjer
Folkvords forslag er nå ferdigbehandlet i Stortingets Kirkeutdannings- og forskningskomite. Bare SV av partiene i komiteen støtter RVs forslag om
å lovfeste døvebarnas rett til
tegnspråkopplæring.
Men
resten av komiteen har såpass
"forståing for døve og tunghøyrde sin spesielle situasjon"
at de går inn for å "be departementet greia ut og koma med
forslag til rammer og retningsliner for å sikra døve førskule-

bom rett til opplæring i teiknspråk" (s. 3 i innstillinga).
Disse retningslinjene må senest komme på bordet i forbindelse med utarbeidelsen av
opplæringslovene, skriver komiteflertallet.

Må foreldrene betale?
Det samme flertallet går inn
for å utrede betalingsordninger mellom kommuner og mellom kommunene og staten for
åsikrebarnaetminimumav
opplæring i eget språk før skolealder. Også spørsmålet om
foreldrebetaling skal utredes.
- Et språkopplæringstilbud til
full pris vil kunne føre til at noen foreldre ikke ser seg i stand
til å ta i mot tilbudet, sier
Erling Folkvord. Han går derfor inn for at tegnspråkopplæring skal være gratis og at også
foreldre og søsken til døve bør
gis gratis tegnspråkkurs for at
den døve også skal ha noen å
kommunisere med i hjemmet.

Nei tiløkt

EØS
-byråkrati
RV tapte kampen mot innmelding i EØS. Men partiets stortingsrepresentant
Erling
Folkvord gir allikevel ikke
opp. Han foreslår nå å stryke
regjeringens forslag i revidert
budsjett 1995 om å "videreutvikle EØS-avtalen", øke det
økonomisk samarbeidet "både
i bredde og dybde og "etablere
nær kontakt med EU".
- EØS-medlemsskapet har ved siden av økt markedsliberalisme - bare ført til økte utgifter til et stort og oppsvulmet
byråkrati og Brussel-reiser. I
departementene
og
ved
Statsministerens kontor er det
nå tilsammen 150-160 årsverk
som går med til å følge opp
EØS-avtalen. Regjeringen bruker EØS-byråkratiet til aktiv
EU-tilpasning. Derfor går RV
mot
forslagene
på
Utenriksdepartementets budsjett om å øke de norske til-
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skuddene til overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen
og departementenes reisebudsjetter til Briisselturer, sier
Folkvord.
Han støtter heller ikke forslaget om å utvide det norske
EØS/EU-byråkratiet med en
stilling som "konkurranseråd"
ved den norske EU-delegasjonen i EU-hovedstaden. Denne
stillingen er øremerket konkurransemyndighetenes
arbeid under EØS-avtalen for å
sikre mest mulig frikonkurranse.
Folkvords forslag fikk bare
RVs egen stemme under
Finanskomiteens behandling
av revidert budsjett 1995.
Stortinget sluttbehandler etter
planen revidert budsjett 16. juni.

Støtter
nær-

butikkene

Rød Valgallianse på Stortinget
foreslår at driftstilskottet for

nærbutikker i utkantstrøk
gjeninnføres. 31 nærbutikker i
Finnmark mistet tilskottet da
Stortinget i desember i fjor fjernet ordningen.
- Dersom nærbutikkene i utkantstrøkene forsvinner er det
mye som står på spill, sier
Erling Folkvord som fremmet
forslaget under finanskomiteens behandling av revidert
budsjett.
- De fleste butikkene ligger p å
steder uten veiforbindelse til
større sentra og kommunikasjonene er ofte dårlige. Derfor
er folk avhengige av at det finnes en butikk på stedet hvor de
kan handle dagligvarer, hente
post og kjøpe drivstoff, sier
Folkvord. Han tror mange
reindriftsutøvere og fiskere vil
få problemer med å drive næringen sin dersom utkantbutikken forsvinner. - Fjerninga
av tilskottet setter derfor ikke
bare den enkelte butikken,
men hele bosettinga i fare, mener Folkvord.
Folkvord varsler at han vil ta
saka
spesielt
opp
med
Finnmarksbenken for å få til et
flertall når revidert budsjett etter planen kommer til sluttbehandling i Stortinget 16. juni.
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1a1
Sånn konuner
du på lufta
Som første stortingsparti i Norge
knyttet Rød Valgallianse seg til
«Internet»i begynnelsen av mai. Fra
før var «Miljøpartiet De Grønne» på
nettet.
Noen dager etter at RV etablerte seg
i «cyberspace», var også Sosialistisk
Venstreparti på plass. Internett er

Av Espen Mathisen
Alle som har PC eller Mac, modem og telefon kan i utgangspunktet knytte seg til Internet

og dermed lese meldinger på
Rød Valgallianses «World
Wide Web»-sider eller sende
elektronisk post til RV. For
Rød Valgallianse er Internet
både en måte å presentere
egen politikk og forbedre den
interne informasjonsflyten i organisasjonen.
Internet er et stort og veldig
uoversiktelig system. Ingen
har noen fullstendig oversikt
over hva som fins eller hvilke
tjenester og informasjon som
er under planlegging. Her vil
vi gi deg generelle tips om
hvordan du kan komme i gang
som Internetbruker og spesielle tips om de nettverkstjenestene Rød Valgallianse tilbyr.

Utstyr

E-postkatalog
for RVere
Mange av RVs medlemmer er allerede Internet-brukere og
har egne adresser på nettet. For å få en oversikt over hvem
det er ønsker RV at du sender beskjed til oss. En slik oversikt
over RVere med Internettilknytning kan brukes av RV sentralt når beskjeder skal gis til medlemmer eller lokallag eller
når datafiler trengs å overføres raskt fra den ene delen av
landet til den andre (f.eks. en løpeseddeltekst, et referat eller
protokoll). Oversikten kan også gjøres tilgjengelig for RVs
egne nettsurfere, slik at kommunikasjonen kan gå p å kryss
og tvers medlemmene i mellom. Har du e-postadresse, send
den til oss på rv@oslonett.no eller send inn talongen nedenfor til RVs pressekontor, Osterhaus' gt. 27, 0183 OSLO.
Navn .................... ........................................................................... .
Adresse ........................................................................................... .
E-post adresse .................................................................................
Tillitsverv i RV ......................................................... ............ ......... .
Sendes:
RV, Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo.

Dersom du har PC så bør den
ikke ha dårligere spesifikasjoner enn dette:
Prosessor:
80386
DX.
Internminne: 4 Mb. Harddisk:
80 Mb. Skjerm: Farger.
Windows: Versjon 3.1.
Dos: Versjon 5.0. Serieporter: 2.
Hvis du må anskaffe modem,
anbefaler vi at kjøper et raskt

'w'hat 's New?

verdens nest største datanetterverk
(bare datanettverket
telefonselskapene imellom er
større). Dette betyr at du nå kan
kommunisere med RV og lese
partiets programmer, sjøl om du
befinner deg på andre siden av
kloden.

modem (minimum 14 000
baud) som kan fås kjøpt for
under 2 000 kroner.
En lang rekke. firmaer leverer
Internet-abonnement eller -tilkobling. Prisene varierer mye.
Noen av tilbyderne har lave
tilkoblingskostnader, men tar
relativ høy pris for hver time
du er koblet til nettet (kommer
i tillegg til tellerskrittene som
løper på telefonen). Andre tar
seg godt betalt for å gi deg adgang, men til gjengjeld er bruken billigere. Spør i dataforretningen der du bor om hvilke
Internet-tilbyder som fins. Det
er f.eks. smart å bruke en
Internetleverandør som har telefonnummer i det teleområdet du sjøl bor, slik at du slipper å betale høye tellerskritt.
Internet-leverandøren gir deg
en «Internet-adresse» og programvare som trengs for å
kunne bruke nettet. Undersøk
ellers muligheten for å få internettilknytning der du jobber
eller studerer. Hører du blant
til de heldige, kan du få hele
greia gratis.
Rød Valgallianse bruker en
Internetleverandør som heter
Oslonett.
Oppkoblings-programmet - som er spesielt for
Oslonett - heter «Onterm».
Programmet for å lese elektronisk post heter Eudora. Til åle-

se såkalte Web-sider (se nedenfor) bruker vi Netscape.
Dette er såkalt «shareware»
som i utgangspunktet ikke
koster noe. Dette er «shareware», det vil si prograsmmer
som ikke koster noe å kjøpe.

www
Et Internetabonement gir deg
adgang til ulike tjenester.
World Wide Web (WWW) er
den tjenesten som vokser fortest i øyeblikket. Hver dag
kommer nye WWW-servere
eller WWW-sider til. Rød
Valgallianse har egne WWWsider med egne filnavn som alle de 25-45 millionene av
Internetbrukerne har adgang
til.
Når du slår opp på RVs
WWW-side bør du begynne på
«index-sida» som gir deg oversikt over hva RV har å tilby.
(RVs index-side har følgende
navn:
«http://www.oslonett.no/ rv /home/ index.html
». OBS: Navnet skrives i ett.)
WWW-sidene er basert på et
grafisk grensesnitt: Fine farger,
fine bilder og hypertekst.
Hypertekst er tekst som henger sammen ved hjelp av linker,
omtrent slik hjelpetekstene i
Windows fungerer. Pek på et
uthevet ord - og du får straks
utfyllende opplysninger. På
RVs index-side kan du f.eks.

I 'w'hat 's Cool? 11 Handbook l
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peke på «RVs programmer».
Når du har klikket her, popper
RVs arbeids- og prinsipprogrammer opp. Hvis du vil, kan
du skrive ut programmene eller laste dem ned på din egen
maskin.

Elektronisk post
En annen mye brukt tjeneste
på Internet, er elektronisk post
(e-post eller e-mail på engelsk). Ved hjelp av e-post kan
du bl.a. sende og motta tekst,
hefte («attache») en annen datafil ved teksten, sende samme
beskjed til mange mottakere,
svare på en beskjed med et enkelt tastetrykk osv.
Alle på nettet har egen adresse
i dette postsystemet. Rød
Valgallianses e-postadresse er:
rv@oslonett.no. Det er best å
bruke egne skreddersydde
programmer (f.eks. Eudora) til
å sende og ta imot e-post. Men
det går også an å sende e-post
til RV direkte fra Rød
Valgallianses WWW-sider.
Tida det tar fra du sender ei
tekstfil med e-post til den ligger i mottakerens elektroniskke postkasse varierer fra noen

I Net o;rectory I

Ne~

Gunnar Berge vi undersøke lønnsdumping

Konununal- og arbeidsminister Gunnar Berge w unden.øke hwnmt et •J
harfått oppdn.get med å rehahilitere/omhygp SAS-hotellene i Oslo og Bo
dumping eller lmnsd umping. Dette er klut etter at Eding Folkwrd (RV)
Stoltinget onsdag 10. mai.
www.pdf-arkivet.no (2020)
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am til RVs oppslag.

Mellom 200 og 300 av
ca. 40 000 Internettbrukere i Norge er
innom Rød
Valgallianses Websider hver uke. Her
fins viktig informasjon
om partiet og de
sakene RV jobber med.
Intemetbrukerne kan
også sende e-post til
RV, der de kan si
akkurat hva de mener
om RV og den
politikken vi fører...
JJ

f-1

Av Espen Mathisen
få sekunder til noen minutter.
Det koster ikke noe mer om du
sender mye eller lite e-post
(annet enn tellerskritt og eventuell oppkoblingsavgift).

Andre tjenester
Internet er - med sine tusener
av vertsmaskiner - en enorm
informasjonsbank. Ved ulike
slags teknikker og programmer er det mulig å søke etter
det du er interessert i ved
hjelp av nøkkelord. Du vil
kunne finne informasjon av
meget høy kvalitet fra verdens
ledende forskningsinstitusjoner - men også stoff av heller
tvilsom karakter, slik som porno og oppskrifter på narkotiske stoffer. Filer og programmer du ønsker kopi av, kan
hentes ned ved hjelp av filoverføringssystemet FfP.
Videre foregår det en rad med
konferanser og debatter på
Internet. Temaene kan være
alt fra politikk, TV-programmer, homoseksualitet eller om
det skal være lov å gå barbeint
på diskoteker ...Slike konferanser kalles for «Newsgroups».

RVs Web-sider på Internet er
ikke ferdig en gang for alle.
Innholdet vil forandre seg i
takt med verdensbegivenhetene og hvilke saker RV synes er
viktige. Innholdsbeskrivelsen
her gjelder slik sidene er i dag,
men vil altså endre seg med tida.

Index-sida
Du bør starte lesinga av RV-sidene ved å slå opp på index-sida. Den har følgende (URL)adresse:
http:/ /www.oslonett.no/rv /home/index.hfml.
Herfra kan du - ved å peke og
klikke - bla deg fram og tilbake
i RV-sidene og tilmed hoppe
til andre Web-servere i
Internettet, f.eks. EU-kommisjonens datamaskin i Brussel.

Viss du ikke liker deg der, kan
du bare trykke en knapp - og
vips, så er du trygt tilbake hos
Rød Valgallianse igjen.

ken, kan du ta en telefon eller
sende e-post og bestille kopi
fra partikontoret.

Parti-info

Du kan også sende e-post til
RV direkte fra Web-sidene
dersom du trykker «Send brev
til Rød Valgallianse". Vær
oppmerksom på at brev til RV
som sendes på denne måten
går via Oslonetts server og registreres der. Dersom du vil at
noe skal være hemmelig bør
du derfor ikke bruke denne
kommunikasjonsmetoden,
men heller bruke vanlig e-post
eller helst munn-til-munn-metoden.

E-post

Ved å knipse på teksten "Disse
leder Rød Valgallianse .... " får
du opp en fullstendig oversikt
over navn, adresser og telefonnumre på de som sitter i ledelsen av partiet, hvordan du får
tak i Stortingsgruppa, RVs fylkesledere og bystyregruppa i
Oslo.
Velger du «RVs programmer»får du opp teksten i prinsipp- og arbeidsprogrammet
til Rød Valgallianse slik de ble
vedtatt på siste landsmøte (foreløpig har vi bare lagt opp
bokmålsversjonen. Når det blir

Fra RVs index-side kan du ved
et enkelt tastetrykk komme

oversatt, satser vi på å få lagt

deg til Stortingets spørretime.

opp nynorskversjonen i steden).

Dette er en database som inneholder referater fra spørretimen. Ved hjelp av søk, f.eks.
«Folkvord + KAJA»kan du leite opp de spørsmål/ svar-replikkene i stortinget som inneholder de to søkeordene.
Dersom du bare søker på
«Folkvord»får du opp ei liste
over alle spørsmål som RVs representant har stillt i Stortinget
siden vi kom inn i 1993 (pr. i
dag er det om lag 100 spørsmål).

EØS-sidene
Under
«Informasjon
om
EØS»kommer du til RVs EØSsider. Herfra kan du kikke inn
i RVs EØS-bank, lese Erling
Folkvords Stortings-interpellasjon om EØS-avtalens virkninger, RV-spørsmål om sosial
dumping, lese sjølve EØS-avtalen, hoppe videre til Nei til
EUs Web-sider eller gå til EUkommisjonens server i Brussel.

Stortingets spørretime

Rød Ungdom
EØS-banken er en oversikt
over arkivmateriale RV har
samla om EØS. Hittil er bare
en liten del registrert - mye
mer ligger i esker og permer
og venter på å bli satt inn i
EØS-banken. Dersom du finner noe av interesse i EØS-ban-

Ungdomsorganisasjonen
til
RV - Rød Ungdom - har naturligvis også egne Web-sider.
Trykker du en knapp på RVs
index-side kommer du dit.
Her får du informasjon om
Rød Ungdoms politiske plattform, leirer og mye annet.

~p~,;;;;;;EE~ Netscnpe: RUS EBS-s1de
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RVs «EØS-side•
RV har utmelding f f EØS som en f f sine mest prioiierte saker. EØS-evtalen er et økonomisk
medlemsskep i EU som f:remmer bberolisering og privatisering og f:ratar folkevalgte organer i
Norge kortroll ovex: viluige ornrbr i semfUlUIØt.

....... -som
r sosial
p sakai

~

For et menge skal være i stand til l føre kampen for utmelding f f EØS leggervi opp en del
informesjon om EØS-«Ytalen og dens virkninger pl Norge pt nettet. Demom d• har opp\ysninger
som du mener andre EØS-motstandere bør fl vie om, send dem g,jeme til l'V'@:)$lonett.no - sl
skal vi legge dem opp pl EØS-sidene.

EØS·•anken er et arkiv over saker som RV har samla om EØS-«Ytalens virluw;\ger. Kikk
igjennom banken. Demom du ensker kopier tN dokumeøer, ring eller skriv til RV - sl sender vi
det du vil ha med snailmeil.

•
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MedLO
for sosialismen?
Hva vedtok AKPs landsmøte om
LO?
AKPs landsmøte fatta et vedtak om
«n<>en. hovedlinjer i det faglige og det
kvinnepolitiske arbeidet». Deler av
dette vedtalcet har vakt debatt, også
utafor partiet, og det tollces også
ulilct.

I pkt. 5a: «Arbeiderklassens organisering og kamp må forankres utafor
systemet. Det kan ikke skje innafor
rammene av den eksisterende fagbevegelsen, men heller ikke i stedet for
den..... »

I pkt. 5b: «Organisering og klassebevissthet må ta silcte på å omfatte hele
lclassen.... »

I pkt. 5c: «Strategisk betyr dette at
det ille er vår må1setting å overta og
omforme W
innenfra, men å
sprenge dagens system og legge
grunnla for en ny bevegelse gjennom
å bygge ut aksjonsenhet og allianser
på tvers nedenfra. Både mellom
klubber og foreniger i og utafor W,
og også der det er mulig hele forbund, og andre organisa-sjoner/bevege]ser. Spørsmålet om å gå ut av
W er derfor et taktisk spørsmål som
må avgiøres utfra hva som tjener en
slik langsiktig strategi.»

SynetpåLO.
1. Utgangspunktet for vurderinga
må være Ws tosidige karakter. På
den ene sida en organisasjon underlagt borgerskapets ledelse og politiske linjer og en del av et Jdassesamar~ som er innretta på å
holde arbeidsfolk i ro. På den andre
sida en organisasjon for å forsvare
arbeidsfolks interesser, arbeiderklassens viktigste masseorganisasjon,
der tusener av tillitsvalgte bidrar til å
forsvare arbeidsfolks daglige interesser. Dette kommer til uttrykk gjennom motsetninger mellom LO-toppen og grunnplanet i fagbevegelsen,
men ille bare. Den preger toppen,
som taktisk må forholde seg til forsvaret av arbeidsfolks interesser.
Den gjør det umulig for dem å fremme et reelt demokrati, siden interessene objektivt er forskjellige. Og den

preger grunnplanet gjennom at tillitsvalget
bindes
opp
til
hovedavtale/fredsplikt og arbeidsmetoder som passiviserer. Det er
viktig at tillitsvalgte i fagbevegelsen
er seg bevisst denne motsetninga i
deres egen rolle og jobber for å bryte
passiviteten og lojaliteten til den delen av avtaleverket som hindrer
kampen, slik f.eks. klubben på SAS-hotellet gjør.
I dagens situasjon er det lojaliteten til
AP-regjeringa
som
dominerer.
Samtidig skjerpes motsetningene
innafor W. LO-toppen har satt W
som garantist for Kleppestrategien:
moderasjon i 10 år, mer fleksibelt arbeidsliv, mer marked i offentlig sektor, nedskjæring av overføringene
(les trygdene). Den spilte en aktiv
rolle i regjeringas taktikk for å få
Norge inn i EØS/EU. Og i kampen
mot omgjøring av televerket sørget
LO-ledelsen for å protestere, men
samtidig motarl>eide aktiv kamp.
LO-toppen drives ikke til venstre.
Men den økende misnøyen med regjeringas politikk og arbeidsgivernes
offensiv har ført til at det er blitt større rom for opposisjonen i W, ledelsens kontroll er mye svakere. F.eks.
får «ulovlige streiker» i dag støtte
høyt opp i mange forbund. I.maitogenes rolle i EU-kampen og kongressens Nei er andre eksempler.
Samtidig
går
ledelsen
i
Fellesforbundet inn for å styrke det
faglig politiske samarbeideL
2. W er et produkt av en historisk

utvikling der arbeiderklassen organiserte seg som klasse og utvikla bevisstheten om sin egen rolle, om
nødvendigheten av å ta makta og
skape et annet samfunn. Denne prosessen endte opp med sosialdemokratiet og et nytt borgerskap ved
makta, med makta over fagbevegelsen. Oeg går i denne kronikken ikke
nøyere inn på analysen av den øverste LO-toppen som en del av borgerskapet.) Den nære forbindelsen mellom AP og W har bidratt til at klassebevissthet for mange er vevd sammen med støtte til sosialdemokratiet,
en kan kanskje snakke om en sosialdemokratisk klassebevissthet. Ikke

nødvendigvis støttet til AP i dag,
men AP av i går. Dette preger også
opposisjonen i fagbevegelsen. De revolusjonære kreftene er svake.
Spørsmålet er:
Hvordan forene oss med flertallet
innafor - og utafor - W i kampen for
helt sentrale krav som rett til arbeid,
bolig, helse, utdanning, forsvar og
utbygging av velferds.5taten - samtidig som vi bryter med Jdassesamarbeidet/det faglig-politiske samarbeidet/ taktikken som gjennomføring
av disse krava tidligere var bygd på,
men som ille lenger er mulig i dag?

Siri Jensen er faglig leder i
AKP.
Hun tar her utgangspunkt i
kritikk som er reist fra faglige
tillitsvalgte mot AKPs landsmøtevedtak om arbeidet i LO.

Kvinneopprøret vil kreve nye organisasjonsformer.

Også andre organisasjoner utafor LO
viser økende kampvilje. OFS gikk i
spissen for å dra i gang politiske
streiker mot EØS-avtalen og har
gjentatte ganger gått til streik som er
blitt møtt med tvungen voldgift.
Både den økende bruken av midlertidige ansettelser og permanent arbeidsløshet krever nye former for organisering. Trondheim samorg har
f.eks. møtt stor motstand i W sentralt i sine forsøk på å organisere arbeidsløse. Økende antall innvandrere vil kreve å bli tatt alvorlig. Det
oppstår ideer om Mediakartell og
HeJsekartell. Konsern-organisering
går på tvers av forbund og hovedssammenslutninger.

Erfaringa viser at sentrale spørsmål
for arbeiderklassen som bryter med
regjeringa/LO-ledelsens linje må
kjempes inn i fagbevegelsen utafra
Nei'et på LO-kongressen hadde ikke
vært mulig uten Nei til EU utafor
fagbevegelsen. Kvinnebevissthet og
kvinnelønnskamp hadde ikke vært
mulig
uten
kvinnebevegelsen.
Kvinnefronten starta opp det praktiske samarbeidet som førte til forsøket
med
6-timersdagen.
Opposisjonskonferansene starta som
samarbeid på tvers utafor LO-syste-

4. W har prøvd å møte utviklinga
med flere medlemsfordeler, serviceorganisasjon, og karteller. Dette har
skjerpa motsigelsene mellom LO-ledelsen og forbunda, både Grafisk og
Kommuneforbundet truet med å
melde seg ut av LO dersom de ble
overkjørt.

met.
Dette er ille tilfeldig, men fordi det
er nødvendig med en forankring

Det siste framstøtet fra Hågensen går
ut på å begrense streikeretten for

utafor systemet for å bryte med premissene og ille suges opp. Slik vil
det fortsette å være.
3. Utviklinga av kapitalismen har
ført til endringer i arbeiderklassen,
med nye behov for organisering. I
dag er halvparten av arbeiderklassen
yrkesaktive kvinner, i tillegg kommer et økende antall kvinner med 3
årig høyskoleutdanning. Disse er
delvis organisert i kvinnebevisste og
kampvillige forbund utafor W, som
f.eks. hjelpepleierne, YS, sjukepleierne, AF, og førskolelærerne.
Samtidig øker kvinnebevisstheten
innafor kvinneforbunda i W. For
kvinnene er både kvinnebevissthet
og klassebevissthet nødvendig for å
slåss for sine rettigheter. Dette står i
motsetning til at W historisk er
bygd opp rundt «forsørgerpremisset», kravet om at menn skulle tjene
nok til å forsørge familien.

små organisasjoner, dvs. utafor de
store
hovedsammenslutningene.
Som gulrot overfor medlemmene
bruker han forslaget om at dette skal
knyttes til avvikling av systemet
med tvungen Jønnsnemnd. Bare de
ansvarlige skal få streike. Det sies til
og med åpent at dette i utgangspunktet er for å begrense IWs kritikk av regjeringa for bruk av tvungen lønnsnemnd Hågensen ønsker
organisasjonsmonopol for de store,
både for å sikre W medlemmer uavhengig av politikken og gjennomføre
regjeringas moderasjonslinje.
Alt dette er bakgrunnen for at W i
dag ikke kan være den samlende
fagbevegelsen som kan organisere
forsvaret mot borgerskapets offensiv
og bidra til å organisere og utvikle
bevisstheten til dagens arbeiderklasse om sin egen rolle og oppgave: revolusjon og sosialisme. (A konstituere arbeiderklassen som en klasse for
seg.)
Det trengs en ny arbeider/ fagbevegelse som utvikles gjennom aksjonsenhet mellom organisasjoner, klubber, foreninger, forbund i og utafor
LO, YS, AF. Med plass til nye uttrykk
for arbeidsfolks kamp/ organisering,
som ulike former for organisering av
arbeidsløse og samarbeid på tvers og
med bevegelser som kvinnebevegelsen, den anti-rasistiske bevegelsen,
miljøbevegelsen etc. Samtidig som
den tar vare på alt som har vist seg
nyttig.

Dette betyr ikke å starte arbeid
med en ny organisasjon.
Kimene til en ny fagbevegelse vokser
i dag fram innafor den gamle. F.eks.
har linja for Trondheims-konferansene vært at dette er en form for uformell, uorganisert, organisering.
Utviklinga av en ny bevegelse i dag
skjer gjennom alt fra kampen på
SAS-hotellet til organisering av trygdede som slåss for rettferdighetskontor (trygdeombud) til samarbeid

LO-bygget, bygget til sosialismens fortropp i Norge?
Foto:OBB
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NNN/miljøbevegelsen om boksavgift til organisering av støttearbeid
for Esbjergstreika.
Den viktigste metoden er samarbeid
på tvers. Kvinner på tvers er ett eksempel på en aksjonsenhet som jobber både på tvers utenfor det faglige
systemet og gjennom de eksisterende organisasjonene og posisjoner
der.
Det betyr heller ikke at vi har en taktikk for å organisere utbrudd fra W.
Vi vil jobbe der hvor folk er og utnytte og utvide rommet som fins innafor
LO til å slåss for å forsvare arbeidsfolks rettigheter og føre en annen politikk. Men det er ikke et prinsippspørsmål å bli i LO, det må vurderes
utfra styrke, hvor flertallet er, hva
man kan oppnå?
I svært mange tilfelle vil det være
riktig å bli i LO for å slåss for sin linje, slik heismontørens gjorde etter sin
aksjon. Vi har heller ikke som linje at
uavhengige organisasjoner skal inn i
LO. Alt dette må vurderes konkret.
Det er bra at det fins organisasjoner
som står utafor, de får større uavhengighet sjøl, og det svekker LOmonopolet og gir større spillerom for
dem som blir. Det er viktig å forsvare
organisasjonsfrih,eten og streike- og
forhandlingsretten til dem som stæ:

utafor hovedorganisasjonene.
Når 6 unge jenter i Winge i Tromsø
organiserer seg i LFF og vil slåss for
tariffavtale, er det en god ting som
fortjener brei støtte. Når de i tillegg
slåss mot NHOs framstøt for - i samarbeid med LO - å knekke frittstående fagforbund, blir støtten av strategisk betydning. Dette står ikke i motsetning til å støtte klubben på
Rosenbergs kamp mot en liten gruppe utbrytere.
Tilslutt, et aktuelt spørsmål som reises er om arbeidsgiverne i dag er på
vei til å forkaste klassesamarbeidet,
fordi de ikke lenger har behov for
det; det fins eksempler fra Sverige på
at de har trukket seg fra slike organer. I så fall, er det da trekk ved LOsystemet som vi strategisk er imot
som det vil være riktig å forsvare?
F.eks: Fredsplikten hindrer arbeidsfolks kamp, og kampvillige klubber
vil oppheve den. Samtidig er svakere
klubber redd for at det er arbeidsgiverne som i dagens situasjon vil tjene
på at kjørereglene oppheves fullstendig.

I argumentene mot EØS/EU ble det
korporative samarbeidet av i Norge
av mange fagforbund brukt som argument mot EU, de hevdet at dette
gir fagbevegelsen her en sterkere
stilling enn i mange EU-land.
Samtidig gjør det samme samarbeidet regjeringa istand til mer effektivt
å sette EU-politikken ut i livet.

Det er viktig å diskutere arbeidsgivernes strategi og taktikk.
Men arbeiderklassens strategi kan
ikke være å forsvare klassesamarbeidsorganene og det korporative
samarbeidet; en slik situasjon stiller
enda større krav til arbeidsfolk om å
forberede seg på klassekamp.
I taktikken derimot må vi være villige til å ta i bruk alle metoder og utnytte alt som finnes i LO-systemet.
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-Å, Kjell Gunnar, det er han
med «Eg har drivi med organisatorisk arbeid i 24 år, og eg
finner meg faen ikkje i det», sier ungdommene i Stavanger
om fagforeningslederen for
1300
LO-medlemmer
på
Karmøy. Og forholdet og holdninga til ungdommen er et av
hovedpunkta
for
Kjell
Gunnars allsidige politiske arbeid: Det er ypperlig med oppsving blant ungdommen. Men
han vil ikke at de - og vi andre - skal glemme at de er
ungdommer, med alle deres
gode - og svake sider. Han
synes for eksempel det er fullstendig feilaktig at tre svært erfarne og kunnskapsrike revolusjonære klassekjempere skal
sitte på et møte og nesten slette
ut seg sjøl i forhold til uerfarne
17-åringers tilfeldige innfali.
Det er jo når vi får til en kombinasjon av. ungdommelig iver
og pågangsmot og gamlingers
erfaringer at vi blir virkelig farlige!
Det er tydelig at ungdommen i
Rogaland har oppfatta pbkng1 et hans, uten at de ser på han
som håpløs av den grunn. I tillegg er han så lun og romslig at
i det ikke er lett å legge han-for
h at. Større var da opph isselen
mot ham fra Rød Ungdoms ledelse under RVs landsmøte.
«Det er ikke rart 'd~re ikke får
de penga dere vil ha, dere har
jo ikke noe å selge», forklarte
ham dem enkelt. - «Jammen vi
er ikke enig nok til å ta stilling
mellom fløyene». - - «Neivel,
. men da kan dere heller ikke ·
regne med å få noe - sånn er
virkeligheten»
var
Kjell
Gunnars svar. Ungdommen
vokser på motstand, mener
han. Gir vi dem ikke den motstanden de trenger, mister de
interessen og- forsvinner bort
fra det progressive politiske
arbeidet.
Kjell Gunnar er blant dem som
noen vil hevde «har utvikla
. seg lite» de siste åra. Ikke har
han skifta særlig utseende, ik. ke har han mista sin ungdommelige og slentrende omgangsstil, og ikke har han blitt
mindre klassekamporientert.
Det trivs han utmerka med.
Men uansvarlig er sjølsagt ikke
en som leder en organisasjon
på 1300 LO-organiserte kjemiske arbeidere, og mange tusen
antirasister over hele landet.
Han nyter stor respekt på
Alnor både blant ledelsen, i
styret og blant folk på golvet.
Og han har egentlig ikke noe
imot at han ser alvorlig ut på
bilder. Men han er ikke bare
tillitsvalgt i fagforeninga. Han

sitter i «troikaen» for SOS
Rasisme, og er redaktør av avisa med samme navn, som
kommer ut i et opplag på 7 000
fire ganger i året.

Uten kamp,
•
•
ingen seire

En av mediebegivenhetene i
Haugesund i 1990 var valget
på leder i Alnor Kjemiske
Fagforening. Kjell Gunnar stilte mot en erfaren høyresosialdemokrat. Over fem hundre
medlemmer møtte opp på årsmøtet.
Høyresosialdemokra ten fikk 270 stemmer, og
Kjell Gunnar 274 stemmer. Det
førte etter tid og stunder motkand ida ten til kontoret ved
siden
av
dir.ektøren,
«Firkanta
mens Kjell
og sint»
Gunnar
har holdt
posisjonen
i de fem
åra
som
har gått. Men motstanden mot
ham har vært stor i ei avdeling,
inntil fagforeninga i vår gjennom en vellykka aksjon greidde å få til skikkelige bonus i avdelinga. Nå blir han ikke lett å
slå ut.

- Hvorfor tok du på deg ansvaret
for å lede SOS Rasisme, som jo nå
har flytta deler av landslede/sen til
Haugesund?
- Fordi rasismen er det viktigste middelet som de nazistiske kreftene bruker for å styrke
seg.
Glem ikke
at det er fiRasismen,
re
land,
nazismens Italia,
Frankrike,
viktigste
Østerrike
kampmidog Belgia
del
- der de
nazistiske
kreftene
enten sitter i regienngsposisjon eller har stor stemmeopp slu tning. Og hvem hadde for
få år sida tenkt seg muligheten
for at en nazistisk stat i SentralEurop a var innafor rammen av
det tenkelige? - Nei, det antirasistiske "arbeidet kan knapt
overvurderes.

- Men som revolusjonær, frlr du
gjort så mye med revolusjonen i et
verv som fagforeningsleder for
1300 medlemmer, det blir vel bare
kortsiktige «brødsaker» som ikkerevolusjonære kunne gjort like
godt som deg?
- En revolusjonær som sitter
på kontor og lager teorier blir
fort uaktuell. Skal du forsvare
folks interesser må du kjenne
deres hverdag og bevege deg
blant dem. En revolusjonær
bevegelse som ikke er opptatt
av
folks
problemer
vil dø ut.
Får ikke
Underungdom
trykking
motstand,
av folk er
grunnlaget
forsvinner
for revolude
sjonære bevegelsers
eksistens.
Jeg viser for øvrig til Bertholt
Brechts dikt Herberget, der
han skriver om at å skaffe husløse rom for natta ikke forkorter utbyttingens tidsalder, men
helt korrekt understreker at
«snøen som skulle falt på de
husløse, nå faller på gata».

- Du er en av de få som fortsatt
er medlem av AKP. Er det noen
vits i?
- AKP er et lite parti nå.
Problemet er imidlertid ikke
størrelsen, men at ledelsen og
medlemmene ikke opptrer ak-

tivt og samla. AKP kunne ha
utretta veldig mye mer enn det
de gjør i dag, om ledelen var
villig til å bruke ressursene,
om de turte å kjempe og mobilisere. Det finnes en grense for
hvor mange seierrike tilbaketog en kan foreta seg før en har
tapt ...

- Du bruker begrepet nazistisk,
er ikke det å ta litt hardt i?
- Jeg bruker nazisme for det
er det begrepet som er kjent i
Norge. En kan lage definisjoner der det går fram at det er
forskjell på nazisme og fascisme. Men for meg er det nå underordna. Også i 30-åra var det
uenigheter og ideologiske forskjeller mellom nazister og fascister. Det var også store forskjeller og ulike syn innafor
det tyske
n a z i En nazispartiet.
Nazisme,
tisk stat i
sentral-eu- det er både
og
ropa, det er velkjent
korrekt,
nå mulig!
derfor bør
det brukes.

antirasistisk
klubbleder
- Firkanta og sint, er den karakteristikken han
gir seg sjøl. Ikke så mange er enig i det. Men han
skjønner lite av den populære og utbredte moten
som består i å gi seg og være «ansvarlig».
- Ta ungdommen på alvor ved å gi dem
motstand, ellers forsvinner det vesle oppsvinget
som er. Sier han som ofte tar igjen med
ungdommen, uten at de tar det tungt.

Intervju: Ove Bengt Berg
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- En ting er å lage studiegrupper
om rasismen, å gi ut løpesedler eller å lage demonstrasjoner, men
får en dermed gjort noe med det
som kalles «hverdagsrasismen»?
- Jeg har tru på det at .det er
viktig å få gjort «innvandrerne» om til mennesker med
navn. Når innvandrerne blir
konkrete enkeltmennesker for
oss, vil tendensen til å vurdere
folk rasistisk bli mindre.
Derfor ser jeg for meg at vi jobber sammen med innvandrere
i ulike komiteer, fra gatekomiteer til faglige lag i SOS

Rasisme osv, akkurat som vi
på ulikt vis har organisert EUmotstanden. Dessuten mener
jeg at måten å argumentere
mot rasismen på, slik som det
ble vist til i forrige nummer av
Opprør fra Belgia, var svært
nyttig og riktig.
Parolen om at innvandrerne
skal tilføre samfunnet noe er
en bra parole, men den må gis
et praktisk innhold. For eksempel når innvandrere driver
spanskkurs for en billig penge.
Slike tiltak trur jeg på. I det hele tatt ser jeg ingen grenser for
hvordan SOS Rasisme kan
bygges ut og organiseres - ut
over de grenser fantasien setter.

- Det er uenighet mellom progressive tillitsvalgte i LO. Noen
poengterer med tyngde at Yngve
Hågensen er«min leder». Hva mener du om dette?
- Det er egentlig ikke vanskelig å fors tå h vorfor mange heltidsansatte tillitsmenn argumenterer som de gjør. På et
visst stad ium i deres karriere
blir d et for slitsomt hele tida å
mobilisere og forholde seg til
medlemmene på grunnplanet.
Det blir I}ler interessant jpbb~
O

som en sntgs lobbyist, 11 prøve

å påvirke alle de andre organisasjonsrepresentantene
og
makthaverne, og det er også
mye greiere.
Mange av standpunktene til
fagforeningslederne er prega
av at de har sett seg ferdig med
å mobilisere grunnplanet. Det
er det materielle grunnlaget
for de ulike fagligpolitiske
standpunktene. Jeg veit de kaller mitt standpunkt for latterlig, og jeg er er ikke bedre enn
at jeg på samme måte kaller
dem latterlig når de ikke vil erkjenne arbeideraristokratiets
rolle og mulige utvikling.

- Du har nå stor oppslutningfor
det arbeidet du gjør i fagforeninga. Men når du står høyt oppe
på RV-lista til kommunevalget,
da får du nesten ikke tillit.
Hvordan forklarer du det?
- Folk blir ikke revolusjonære
eller gjør opprør hvis de ikke
er i nød eller på annen måte
har god grunn til det. Folk gjør
rett og slett ikke opprør hvis de
ikke er nødt til det, så morsomt
er det ikke - det kan jeg si etter 24 år. Men mye moro har
det likevel vært underveis, sier
han som sjøl kaller seg firkanta
og sint.
Godt er da det at han ikke er
aleine om å karakterisere seg
sjøl.
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LS-vedtak om valgkamparbeidet Magdahl om listestillingsarbeidet

Bygg samtidig ut
RVogRU
1. Alle listekandidater som ikke er medlemmer skal tilbys medlemskap og abonnement på
Opprør. Utsending skal skje i begynnelsen av august.

2. Det skal opprettes et organisasjonsutvalg. Frist 15. august. Ansvarlige: Rolijordet og Ryste. De
er også ansvarlige for å gå gjennom resultatet av listestillingskampanjen mhp. (?) å
- få til valgkamp nye steder
- finne ut hvor det er grunnlag for nye lag
- reise til de aktuelle stedene, eller ta initiativ til slike
- knytte nye kontakter
3. Alle styrer skal vurdere muligheten av å sette i gang eller der hvor det er mulig, hjelpe Rød
Ungdom med å sette i gang ungdomssirkler med oppstart kort tid etter valget. Der hvor det er
mulig skal RV-laga hjelpe til å danne nye RU-lag.
4. Alle styrer/lag skal rett etter valget diskutere metoder og tiltak for å få til ei utvida kjerne av
aktive - og for å verve flere medlemmer.

Forklaringer på tilbakegangen
(Utdrag av skriftlig oppsummering sendt ut til alle landsstyremedlemmene)
Tilbakegangen behøver ikke
bety mye for valgresultatet i
sum, men innebærer at vi i en
situasjon hvor stortingsrepresentasjonen kunne gjøre oss til
et mer rikspolitisk alternativ,
er svekka som landsomfattende parti. Dette understrekes av
at vi er helt uten kommunevalglister i både NordTrøndelag og Hedmark.

«Objektive» momenter
1. Vårt grunnleggende genera-

sjonsproblem: 70-tallsradikalerne skrumper. Flere sier NEI

til å stå på RV-liste. Bare noen
steder greier vi å kompensere
med yngre folk, i liten grad
spør vi «kommunevalgs-velgerne» om å stå på lister.
2. For dårlig organisasjonsarbeid i RV siden forrige valg, og
for få aktivister til å gjøre jobben lokalt. Mangel på organisasjonsutvalg sentralt.
Et tydelig trekk er at vi mister
mange lister i Troms, SørTrøndelag og Hordaland fylker med sterke befolkningssentra.
Her har vi greid å stampe opp
mange distriktslister før, men
har drivi dårlig partibygging

overfor distriktene i mellomtida.
3. NRK-representasjonen uansett, gjorde at bare noen få satsa på å gå på vannet denne
gangen. Mange av de listene vi
har mista blei det ikke drivi
valgkamp for forrige gang.
Reint valgmessig kunne vi vinni mer på å ta ressurser fra listestillingskampanja til valgkampforberedelser. Men utnytter vi nå listestillingskampanja har vi et stort potensiale
for noen flere aktive lag, og for
svært mange fler medlemmer.

Jørn Magdahl

Fra kommunevalgseminaret i
mai i det nye RV-huset i Oslo.

Hvahar
vi lært?

Wingekonflikten
Demonstrasjonen «Stopp nazivolden» i Haugesund i år som samla 300 deltakere.
Foto: Anund, Haugesund.

Den siste tida har nazistene drevet storstilt rekrutteringsarbeid blant
. ungdom i Oslo. Den 22. juli planlegges en konsert med det berykta
nazibandet No Remorse fra England. Nynazistene bruker
rockekonserter for å vinne oppslutning i ungdomsmiljøer - nøyaktig
som Hitler brukte velregisserte massemøter for over 50 år siden.
I Oslo har nazistene blitt møtt med massive motdemonstrasjoner igjen
og igjen. Motkreftene omfatter alt fra antirasistiske organisasjoner til
fagforeninger, politiske partier og interessegrupper.
Vi godtar ikke at nazistene får rekruttere tilhengere på konsert, og vi
skal gjøre alt for å :stoppe den!

fiLDitl MEit NflZISMEI

I over 5 måneder har seks jenter ved Winge Reisebyrå i
Tromsø streika for retten til å
inngå tariffavtale og for retten
til sjøl å bestemme hvilken fagforening de vil organisere seg

på talerstolen i Samorg-arrangementet på Wingesaka) viser
at opinionen i dette distriktet
klart
er
i
favør
av
Wingejentene.

i.

I et intervju i lokal-tv like etter
1. mai, bekrefta Karl Glad at
NHO nå kjører Wingesaka helt
prinsipielt. På spørsmål om
det
var
Luftfartens
Funksjonær-forening (LFF) de
var ute etter å vingeklippe,
svarte K. Glad at LFF bare var
et eksempel på «problemet»
norsk arbeidsliv står overfor,
og nevnte OFS som en større
trussel. Det var nødvendig å
samle alle gode krefter for å
sikre ansvarligheten i norsk arbeidsliv i de omstillinger landet vårt nå står overfor (!).

Det eksisterte ingen tariffavtale ved Winge Reisebyrå i
Tromsø da de seks jentene
gikk til streik 1. desember 1995
for å få oppretta en tariffavtale
ved bedrifta. Handel og
Kontor (H&K) kom inn på banen etter at konflikten var et
faktum (etter underhandshenvendelse
fra
NHO
-ledelsen). I følge pålitelige kilder har Karl Glad også prøvd å
få H&K sentralt til å «gripe
inn» og støtte NHO i denne
konflikten! Dette skal H&K-lederen blankt ha avvist.
Dessverre har det fra deler av
LO vært ei anna holdning. LOsekretær i Troms, Svein
Rasmussen, gikk tidlig ut og
støtta NHO og kopla konflikten til spørsmålet om «behovet" for innskrenking av organisasjonsfriheta og forhandlingsretten (liksom Karl Glad
og
Yngve
Hågensen).
Kommunenes Sentralforbund
(KS) har også lansert dette «behovet».
Flertallet
i
Samorgstyret, med Samorg-leder Gudmund Garfjell i spissen, havna også like før 1. mai i
år på samme standpunkt. De
mange støtteuttalelser, også
fra LO-foreninger, og oppslutninga om «Wingetoget» 1. mai
(450
i
i
Tromsø
Alternativtoget, 250-300 i
Samorgtoget og full splittelse
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Og her er vi vel ved kjernepunktet. NHO-kjøret mot de
seks Wingejentene (og med
millionuttellinger til Winge
Reisebyrå), er et lite ledd i borgerskapets kampanje for en ytterligere disiplinering av arbeidsklassen. «Ansvarlige fagforeninger» (les: under kontroll av DnA-ledelsen), er målet for å sikre minst mulig uro i
forbindelse med de store omlegginger som planlegges både
i offentlig og privat sektor. Fra
1/1-95 er Norges integrering i
Europas frie marked EØS intensivert. Det burde ikke undre revolusjonære og progressive at borgerskapet har forberedt seg grundig på hva som
bør gjøres for å hindre problemer pga visse negative konsekvenser i gjennomføringa av
dette prosjektet (EU /EØS).
Konfliktene i Hotell- og restau-

rantbransjen, i offentlig sektor
(bussanbud, Tele, Post), omlegging av velferdsordninger,
kutt i overføringene til primærnæringene osv: Alt dette
er ledd i borgerskapets plan
for «markedstilpasning» av
Norge. At borgerskapet først
og fremst stoler på DnA- ledelsen for å sikre kontroll i arbeidslivet er åpenbart. DnA
sitt ledersjikt er i dag storborgerskapets viktigste lederfraksjon, med kontroll over store
deler av norsk økonomi. I tillegg kontrollerer de den (til
nå) største fagorganisasjonen
LO. Uavhengige fagforeninger/ -forbund er en trussel mot
denne kontrollen.
DnA-regjeringa har satt ned et
utvalg for å legge fram forslag
om regulering av organisasjonslivet innafor norsk arbeidsliv. Politisk er dette en ytterligere forsterking av de korporative trekkene i det norske
samfunnslivet. Med DnA/LOledelsen sin tilslutning til
NHO /KS-ledelsens forslag til
innskrenkinger i forhandlingsretten og organisasjonsfriheten, ligg vegen åpen for neste
steg, å knuse all opposisjon i
arbeider- og fagbevegelsen,
viss de vinner ved å greie å
splitte og passivisere den (enda) økende opposisjonskrafta.
Lar de revolusjonære og progressive seg forvirre og passivisere, har borgerskapet oppnådd mye.
er
støtte
til
Derfor
Wingejentene riktig og viktig.

INTERNASJONAL SOLIDARITET
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ERNK åpner kontor i Norge
Setter sin lit til
Norges internasjonale innsats
Ove Bengt Berg

forslag for hvordan i skal bygge opp samfunnet vårt.

- Hvorfor har dere oppretta kontor i Norge?
- Hr. D. Arei, hva er egentlig
ERNK?
- Det er den kurdiske frigjøringsfronten, dette vil si sammenslutninga av en rekke kurdiske organisasjoner som bondelag, fagforeninger, studentorganisasjoner osv

.-Har dere et politisk program?
- Ikke ut over kurdisk nasjonal frigjøring og at forfølgelsene av vårt land og folk må
opphøre. Vi er følgelig åpne
for alle som støtter og arbeider
for disse krava.

- Så dere har altså ik.k6 et sosialistisk mdl med frigjøringskampen?
- Først må vi få stansa forfølgelsene og oppretta sjølstyre.
Deretter er vi åpne for all gode

E

- Deres viktigste middel er militær frigjøring av det kurdiske omrddet?

- Men er det grunn til d tro pd
Norge kan hjelpe kurdernes sak,
for palestinerne har vel egentlig
ikke oppnådd stort mer enn den
anerkjennelsen av PLO som var
uunngdeligfor Israel?

- Vi er åpne for alle løsninger
som kan stanse krigshandlingene. Det kan også være sjølstyre eller som en del av en føderasjon. Vi mener at vi har det
tyrkiske folket med oss i dette
kravet. Krigen rammer ikke
bare os, men også det tyrkiske
folket som ser sine sønner dø i
denne krigen.

- Tyrkia er mer avhengig av
vesten enn Israel er. Det har
dessuten i Norge vært en politisk bevegelse etter den store
tyrkiske
invasjonen.
Opinionen ser hvordan den
tyrkiske regjeringa behandler

- Vi vil appellere til det norske folket, til demokratiske og
til politiske krefter om å gripe
inn overfor den tyrkiske regjeringa og stanse den skitne krigen deres.

dia.

Nasjonale

Frigjøringsfront

(ERNK) ble stiftet den 21.03.1983 for å løse det

kurdiske problem og å arbeide for det kurdiske
folk. ERNK har idag en stor oppslutning h os det
kurdiske folk.
Det er ERNK Informasjonsbyrå i Norge sitt
mål å arbeide for å spre informasjon om det kurdiske spørsmål og det kurdiske folks rett til selvbestemmelse og et verdig liv. Vi vil gjennom legalt arbeid formidle det kurdiske folks ønsker
og problemer til de danske partier, politikere,
journalister og den danske offentlighet. Det er
samtidig vart mAl å arbeide for en utvikling av
samarbeide mellom det norske folk og kurdere.
Dere kjenner alle til den store smerte det kurdiske folk opplever og har opplevd giennom de
siste århundrer. Det kurdiske folk er idag utsatt
for statsterrorisme fra den tyrkiske stats side.
Alle grunnleggende rettigheter fornektes, og
selv retten til livet er de avskåret fra. På tross av
dette har den kurdiske side alltid talt for en løsning gjennom fred og dialog og har dermed vist
sine fredelige hensikter. Den tyrkiske stat, derimot har hele tiden vært awisende overfor dette
ønske fra kurderne. De har tvertimot forsterket
ønsket om en militær løsning av konflikten. De
ønsker å videreføre deres politikk med massakrer som de praktiserte mot armenere og grekere med flere millioner offer som følge. Den tyrkiske stat har med sin massakre og fomektelsespolitikk ikke gitt kurderne andre alternativer
enn bruk av våpen til å forsvare seg mot voldspolitikken.
Kurdistans Arbeiderparti (PKK) har gjennom
gjentatte uttalelser oppfordret den tyrkiske side
til å slutte krigen og åpne opp for en dialog, men
inntil nå har dette ikke gitt noe resultat. PKK har
også tatt konkrete skritt for å åpne opp for mulighet for en dialog. Det ble bla. giort gjennom
en ensidig våpenhvile i mars 1993, den stoppet
etter ca. 80 dager fordi de tyrkiske sikkerhetsstyrkene opptrappet angrepene mot både sivilbefolkningen og geriljastillinger. I fjor uttalte
formannen for PKK, Abdullah Ocalan gjennom
et bre til Den Internasjonale Kurdistan
Konferanse i Brussel ennå en gang ønsket om
fred og dialog. Den 24.01.1995 underskrev PKK
Geneve-konvensjonen. Disse skritt fra PKK's side viser kurdernes ønske om vilje til å finne en
fredelig løsning på konflikten. Vi ønsker enda
en gang å påpeke overfor det internasjonale
samfunn at vi er på fredens og dialogens side.

Kort om PKK's historie
Under 1. Verdenskrig kollapset det ottomanske
rike og en stor del av territoriene ble besatt av de
allierte. Etter krigen ble Kurdistans fram tid fas tsatt mellom de allierte krefter og Tyrkia.
Det tyrkiske borgerskap, som kontrollerte
statsapparatet etter de ottomanske ledere fikk
kontrollen over en stor del av Kurdistan. Britene
besatte og kontrollerte hele Sør-Kurdistan, inkludert de oljerike områdene Mosul og Kirkuk.
Franskmennene besatte Antep, Urfa og Marar.
Sevres-traktaten av 1920 gikk inn for en selvstendig kurdisk stat, Men Mustafa Kemal
A tatiirk, tyrkernes leder nektet å ratifisere denne. En annen traktat, Lausanneavtalen ble underskrevet i 1923 av Tyrkia, England, Frankrike,
Italia, Hellas og Jugoslavia. Ifølge denne avtalen
ble Kurdistan delt i fire deler. Øst-Kurdistan ble
innlemmet i Iran, Sør-Kurdistan ble en del av
Irak, Srøvest-Kurdistan en del av Syria og
Midt-nordvest-Kurdistan, den største delen som
dekker 250.000 kvadratkilometer ble gitt til
Tyrkia.
Det nye Tyrkia, kemaliststaten hadde utviklet en ny politisk linje for å få kontroll over og
ødelegge
kurdernes
eksistens.
Lausannetraktaten hadde ellers gitt kurderne
mulighet til utøvelse av sin kultur og sitt språk.
Men den nye staten under Mustafa Kemals ledelse benektet kort tid etter Tyrkias fødsel alt
som var kurdisk. Benektelsen av den kurdiske
nasjon og det kurdisk folk var basert på det
pantyrkiske prinsipp so lød "ett folk, en nasjon".
Kemalistsstaten ødela alle kurdiske referanser
og forbannet ordet Kurdistan og det kurdiske
språk. Situasjonen ble ytterligere tilspisset da
Mustafa Kemal i sin bok "Turkish History
Thesis" henviste den tyrkiske rase til å være
opprinnelsen til alle sivilisasjoner og ga det kurdiske folk status som "fjelltyrkere".
Besettelsen av Kurdistan tok form. Massakrer
og undertrykkelse ble hverdagsliv for kurderne.
Det ble i den perioden gjort flere opprør mot det
tyrkiske styre. Det var ialt 27 opprør i perioden
1920-40. Selvom mange av opprørene gjorde
motstand i lengre perioder endte det allikevel
med et nederlag. Det er selvfølgelig mange
grunner til at disse opprørsbevegelsene ble slått
ned. Det kurdiske arbeiderparti, PKK, en moderne nasjonalorganisasjon analyserte disse arsakene og dro meget viktige konklusjoner av disse
analyser. De viktigste grunn til nederlagene
skyldtes først og fremst at disse opprør var forbeholdt regioner. Den manglet en nasjonal enhet. For det andre var opprørslederne udugelige
og inkompetente. For det tredje skyldtes nederlagene forredere fra de indre rekker. Den tyrkiske stat hadde ved å "kjøpe" seg forredere brukt
dem mot opprøret. Den tyrkiske stat hadde
adoptert parolen: "La kurderne bli ødelagt av

t

Generalse~!etæren i PKK, det kurdiske arbeiderpartiet,
Abdullah Ocalan.

egne ord

Det er en glede for det kurdiske folk at det åpnes
et offisielt ERNK-Informasjonsbyrå i Norge.
Internasjonaliseringen av det kurdiske spørsmål
krever at kurderne har mulighet til å kunne presentere seg for offentligheten, politikere og meKurd istans

- Vi oppretter kontorer i flere
europeiske land. Men vi ser
Norge som et viktig land. Vi
oppfatter at Norge er opptatt
av internasjonale menneske- _
rettigheter, og tenker spesielt
på den rolla Norge har spilt i
Palestinakonflikten.

kurderne. For oss er hovedsaka nå å få stansa forfølgelsen
og utryddelsene av det kurdiske folket og det kurdiske området.

kurdere". Med nederlaget av
det siste kurdiske opprør i
Dersim (1938) var okkupasjonen av Kurd istan kQmplett.
Den tyrkiske stat startet nå for
alvor en assimilasjonspolitikk i
omradet,- altså en tyrkifisering
av kurderne. Etter dette kommer en taus periode fra kurdernes side. Dette far den tyrkiske
stat til a tro at man hadde oppnådd målet med sin politikk.
Det vil si intet kurdisk problem.
Men i 1970-arene staret en ny
era for kurderne. Planer om stiftelsen av PKK skaper et nytt
håp for det kurdiske folk. En nasjonal frihetsbevegelse starter
den nye perioden.

Kurdiske jenter i London.

Stiftelsen av PKK
Stiftelsen PKK som en gruppe går tilbake til iret
1973 under Abdullah Oocalan ledelse. Hans teorier om utvikling i Kurdistan får en gruppe men..
nesker til å samles i en gruppe.
På det tidspunkt studerte Abdullah Ocalan
statsvitenskap ved Ankara universitet. Rundt
ham fantes det andre kurdiske studenter som
hadde gitt opp håpet om Kurdistan og var tilfredse med en åpning for utøvelse av kulturelle
aktiviteter. I motsetning til disse synspunkter
tok Abdullah ocalan utgangspunkt i det historiske og politiske i det kurdiske spørsmål. Han
så det som en nødvendighet å finne en moderne
og sivilisert løsning. På deKe tidspunkt hvor
det kurdiske problem var ment å være "løst" og
Tyrkias mening om en enhetsstat, uttalte
Abdullah Ocalan ved møter på universitetet at
"Tyrkia er ikke bare en nasjon, det finnes også
en kurdisk nasjon".

1978-1980:
PKK's stiftelse og militærkuppet
Den 27 november 1978 ble det under meget ekstreme forholdt avholdt en forberedelseskongress i landsbyen Fis (Diyarbakir). 25 mennesker
deltok. Ved dette historiske møtet ble PKK's mål
og metoder diskutert og besluttet. Det sentrale
og organisasjonsstruktur ble etblert. Stiftelsen
av PKK var et nytt håp for Kurdistan. For det
kurdiske folk hadde behov for en sterk organisering mot det tyrkiske styres undertrykkelses og
fornektelsespolitikk. Dette er en av bakgrunnene for den store tilslutningen til PKK på meget
kort tid. Den tyrkiske stats politikk ga ikke andre alternativer enn vepnet kamp. De ønsket
ingen rett til eksistens for det kurdiske folk.
Derfor var en vepnet kamp uungåelig. PKK var
tvunget til den vepnede kamp for å forsvare seg
mot angrepene fra den tyrkiske stat.
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Foto: Richard Waymann
I begynnelsen av 1980 årene sto den tyrkiske
stat overfor en alvorlig økonomisk og politisk
nedgangsperiode. Statens økonomiske ressurser
hadde nådd bunnen. Politisk var det umulig å
avholde valg for å velge en president.
Parlamentet var ikke arbeidsdyktig. Dette var
medvirkende årsaker til at militæret foretok et
kupp. Tyrkia som har en lang rekke av militærkupp fikk tilføyet det tredje den 12 september
1980 da 5 generaler tok makten. Det var atskillige årsaker til at kuppet kom. For det første på
grunn av den voksende motstand i Kurdistan at
det var en viktig grunn bekreftes blandt annet
av formannen for militærjuntaen Kenan Evren.
For det andre, den revolusjonærdemokratiske
bevegelse i Tyrkia var vokst til en trussel for staten, for det tredje var Tyrkia inne i en dyp økonomisk og politisk krise og for det fjerde hadde
revolusjonen i Iran endret status quo i
Midt-Østen. Det var de demokratiske interesser
som sto på spill, derfor spilte USA uten tvil en
stor rolle i iverksettelsen av kuppet.

198S 1984 ...... .
Militærkuppet i Tyrkia var årsak til en større
opptrapping mot befolkningen og over tusener
av mennesker ble torturert og situæjon i
Kurdistan I den samme periode kom det andre
rapporter og bokutgivelser fra PKK for å fortelle
om den fryktelige situasjon i Kurdistan. PKK's
annen kongress ble avholdt i 20-25 august 1982.
Her besluttet man at man var klar til å forberede
en bedre motstand mot den tyrkiske stat og tilbakekalte alle sine kadrer til Kurdistan. PKK staret sin vepnede kamp den 15 august 1984. og siden dette er tilslutningen til den kurdiske gerilja
ARGK (Kurdistans Nasjonale Berfrielsesarme)
vokst. Den tyrkiske stats
fornektelse av kurderne og dens medfølgende
massakrer gav ikke PKK andre muligheter enn
eil å støeee seg eil en væpnet kamp.
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Prinsippvedtak i arbeidsutvalget-fulgt opp av landsstyret?

tmed
trotskis arlier naturlig
Kon

i

RVs leder Magdahl:

+~3. mai 1995 .blei det16
.dla_.et fqrslag om sende observatør til
kongr~sen til dert.:'.1:·... . ernasjonal,e.
◊.reslo å sende en.;0bservatør, mens Jo Ry.ste.foreslo ikke sende
veavsternning ble deti.4 stemmer for hvert av forslaga. Det blei.da
mellom et forslag satt tr~ av Geir Chrlstensen,og et nytt forslag

a

Trotskistene er en del av RV
Av Ove Bengt Berg
- Hvorfor stemte du for å vedta å
presisere at «RV er åpent for kontakt med partier som er tilslutta
den 4. Internasjonalen og at vi vil
vurdere eventuelt nye invitasjoner»?
- RV er et revolusjonært parti
bestående av ulike tendenser,
og som en logisk konsekvens
av dette følger at vi er åpne for
kontakt med ulike revolusjonære tendenser internasjonalt.
Det finnes to hovedelementer
for meg:
1. RV må stå for en åpne linje i
internasjonale
forbindelser.
Det finnes få partier som er
som oss og det b~tyr at vi kan
ha nytte av å utveksle erfaringer med og diskutere med parti-

er som seg imellom kan være
relativt forskjellige.
2. Jeg var i mange knallharde
kamper med trotskistene på
70-tallet. Men både RV og viktige trotskistiske strømninger
har forandra seg siden den
gangen. Når en trotskistisk
presidentkandidat i Frankrike
får 1,6 millioner stemmer og
over 5 prosents oppslutning,
bør vi begynne å interessere
oss for grunnen til det.
Det viktigste skillet i forhold til
mange av trotskistene(for
eksempelIS) går på det nasjonale spørsmålet. Jeg mener at
deres syn på sjølråderetten er
skadelig, vårt tradisjonelle syn
her er riktig. Samtidig er det
ulike syn blant trotskistene
som en bør være oppmerksom
på. l andre spørsmål har trot-

skistene noe å fare med. l synet
på demokrati under sosialismen har de hele tida hatt det
synet vi kom fram til under 80tallet.
- Jeg vil for øvrig advare mot
sjablongmessige oppfatninger
av trotskismen. Glem ikke at vi
i dag har representanter for fire ulike trotskistiske tendenser
innad i RV. Medlemmene må
sette seg inn i nyansene mellom ulike trotskistiske retninger. Vi har hatt mange fordommer om dem som ikke er bygd
på kunnskap.
- Jeg håper at vi stedet for en
følelseslada debatt, får en diskusjon om prinsippene for internasjonale forbindelser og
om trotskismen og andre revolusjonære retninger, helst i
fred og• ro etter valget, sier
Magdahl.

eltakel&e"
afølge
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1 intemasj9ruile
kqp,~es~r. uten etter enp1f
t

Vis ansvar, tøy ikke strikken!

Mange vil kanskje anse denne
AUs vedtak i denne saka som
en bagatell i den løpende virksomheten til DL/ AU, som ikke
bør tillegges nevneverdig vekt,
sjøl i en situasjqn der RV fra før
har trange økonomiske rammer. Dette handler imidlertid
om ansvarsfølelse for RVs utvikling og framtid. Det handler om å styrke enhetstanken,
om at alle retninger skal se seg
tjent med et samarbeid, slik
landsmøtet slo fast.
handlinga. At vi så og si uten
sakspapirer skal ta stilling i et
Tanken om at RV skal represå omfattende spørsmål på en
sentere bredden i den revoluhalv time. RVs forhold til ansjonære venstrefløyen i Norge,
dre partier har ikke vært dis- , blir underminert gjennom forsøk på å assosiere RV med den
kut~rt verken før landsmøtet,
på landsmøtet eller i landsstyene eller den andre internasjoret. Det finnes dermed ikke ponale strømning. Hvis AMG,
litisk grunnlag for et så omfatsom er en del av RV, ønsker å
tende vedtak.
delta på trotskistenes verdenskongress, er det sjølsagt AMG
- Det er helt sinnssvakt å fatte
et slikt vedtak med S' mot 4·
sin sak. På samme måte hvis
stemmer. Dette fungerer svært
AKP eller andre grupper i RV
negativt i forhold til demokravil stille på møter. Da repretiet i RV når så omstridte polisenterer de seg sjøl, ikke RV.
RV som parti har ingen plass
tiske vedtak fattes på et så tynt
på slike samlinger. Om AKP,
grunnlag.
OBB
AMG etc. ønsker å informere

Også vi er medlemmer!
- Å på basis av egne erfaringer danne seg et bilde
av hva en viktig revolusjonær strømning som Fl står
for.

RuneSoma

Som ett blant mange partier
ble Rød Valgallianse invitert
den
14.
som gjest
til
Verdenskongressen i Fjerde
Internasjonale (Fl) i juni. Et
flertall i RVs arbeidsutvalg
vedtok å si nei til invitasjonen.
Dermed går RV glipp av en
unik mulighet til:

- Å hente internasjonale innspill i den politiske debatten som RV sjøl skal føre,
blant annet på årets sommerleir. Fls kongress vil
f.eks. diskutere spørsmål
som
sosialdemokratiet,
EUs utvikling, globalisering og nasjonalstatenes
rolle.
- Å møte representanter for
Fl-seksjoner fra hele verden.
- Å møte andre inviterte gjester til kongressen. Dette

RV-medlemmene om internaulike partier og miljøer har
sjonale vedtak gjennom for eklikevel valgt å jobbe for vensempel Opprør, bør de stå fritt
streenhet innafor RV - men
til å gjøre det.
også for oss finnes det mageI den danske Enhedslisten ser
m ål .
vi en farlig tenqens til at ideen
Trotskistiske strømninger i RV
h ar muligens tolket en del
om å representere den samla
landsmøtevedtak som et sigvenstrefløyen, gradvis blir satt
nal om at strikken kan tøyes i •
til side gjennom anstrengelser
det uendelige. Det er i så fall
for å gjøre liste 0 til et «egenten feilslutning.
lig» parti. Som den sterkeste
organiserte krafta innad gjør
De ter ingen lett oppgave å lede et RV som skal samle såpass
trotskistene i SAP sitt beste.for
ulike elementer som vi nå enå kjøre gjennom en slik partigang består av. Desto viktigere
ide, og blir i s_tadig mindre
grad talerør for mangfoldet på - er det at ledelsen er seg dette
den revolusjonære danske
ansvaret bevisst. RVs ulike bevenstresida. Denne linja har i
standdeler kan enten forene
seg fil ei drivende kraft på ompraksis utestengt partier og orråder der enheten rår, eller vi
ganisasjoner på den danske
venstrefløyen med betydelig
kan få en situasjon med ødeinnflytelse, som Fælles Kurs,
leggende prestisjekamp og
uunngåelig
splittelse.
KPiD og DKP /ML.
Slik RV fungerer i dag, har alle
Marginene er små i spørsmålet
retninger vært nødt til å sluke
om RV-prosjektet skal utvikle
noen kameler. l enhetens navn
seg i retning suksess eller fiasko.
har kommunistene i RV avfunnet seg med et (altfor) omfattende program, attpåtil med
betydelige islett av antikomJan R. Steinsholt
Kristine Mollø-Christensen
munisme. Kommunister fra

- Opprørs internasjonale
dekning.
omfatter blant annet partier
som PDS (Tyskland), VSP
(Tyskland), Lutte Ovriere
(Frankrike), PRC (Italia), IU
(Spania), Solidarite (Sveits),
And Jef
PT (Brasil),
(Senegal), EZLN (Mexico),
DSP Australia) og det russiske Arbeiderpartiet.
At et flertall i RVs ledelse avstår fra denne muligheten, er
etter min mening et uttrykk for
en beklagelig sekterisme, som
har kommet til overflaten på
flere måter i RVs internasjonale arbeid. Det virker som det
fortsatt skal være AKPs internasjonale kontaktnett som skal
være
enerådende.
Andre
strømninger skal stenges ute.
To konkrete eksempler bekrefter dette:

Ji.d}s1'usjot). og
.

Jandssw~t

Kongressen er trotskistisk!
Komintern fortsatt hadde eksistert og gitt støtte til Stalin,
ville nok Jørn Magdahl eller
andre ha betenkt seg på å delta
på deres kongress!
AU-vedtaket innebærer å åpne
for helt andre politiske linjer i
RV. Vi har stått for nasjonenes
rett til sjølbestemmelse, for eksempel i Palestina, Afghanistan og her hjemme i EU-kampen, sjøl om også deler av borgerskapet har vært på vår side
i slike kamper. Trotskismen
har alltid stått for en annen type ideologi enn det RV har
stått og står for.
- Jeg reagerer også på saksbe-

1

valg har ved.ta
e nei til å delta me<lrobse.rvatør på 4.
1ntem~j'ø.,
verdenskongress.
Det presj~res åt RV er åpent forJ,sontaj.d med partier som er,tilslutta den 4.
Intemasjønaten.- og at vi vil vutde:c;e.eventuelt nye invitasjo,n.er.»
Avstemning;Magdahls forslag vedtatt med 5 mot 4 stem.mer.
'
:På lands$
tet i juni ble det enst~mmig vedtatt at det ikkesktille sendes no-

{!U-medlem Boye Ullmann:
- Mine innvendinger mot
vedtaket går på to forhold, politisk og formelt. Politisk vil jeg
understreke at kongressen
gjennomføres med et helt klart
trotskistisk formål. Det.er den
den 4.- Internasjonale 14. verdenskongress som gjennomføres, det er ikke en åpen konferanse for utveksling av ulike
politiske erfaringer. Formålet
er å utvikle og spre den trotskistiske ideologien. Interessant nok, akkurat som en moskvakonferanse eller en 'sosialdemokratisk konferanse, men
ikke noe for RV å sende en deltaker til. For eksempel, hvis

ndle saken.»

furtl<ott vars

- RVs landsstyres møte
med representanter fra
Filippinene.
Møtet skulle gi landsstyret en
orientering om situasjonen for
de folkelige bevegelsene (dvs
det filippinske kommunistpartiets masseorganisasjoner). Det
ble ikke nevnt med ett ord at
det filippinske kommunistpartiet og dermed de folkelige bevegelsene i realiteten er blitt
splitta i to i løpet av de siste
åra.
Det naturlige for RV burde i
denne situasjonen være å ha
kontakt med begge fløyer, for
sjøl å kunne gjøre seg opp en
mening. Men en slik debatt ville ikke være ønskelig for AKP,
som sjøl har valgt side i partisplittelsen og gir sin støtte til
Sison-fløyen.
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Det erkestalinistiske PTB i
Belgia fikk f.eks nylig breie seg
over en hel side. Belgias øvrige
venstreside nevnes ikke. En
framtredende anti-rasist ble
f.eks. i fjor valgt inn i bystyret i
Antwerpen gjennom et samarbeid mellom de Grønne og
venstrefløyslista BSV. Dersom
målsetninga med oppslaget
hadde vært å fokusere på den
anti-rasistiske kampen i Belgia,
hadde vel dette vært et interessant poeng?
l debatten før RV-landsmøtet
kom det klart fram at frykten
for «trotskismen» sitter dypt i
AKP. Det må den gjerne gjøre.
Men det er ødeleggende dersom denne trotskistfobien skal
stenge for utviklinga av et fornuftig internasjonalt arbeid.
RV må sjøl vurdere situasjonen
i hvert enkelt land, og søke
kontakt med andre revolusjo-

nære organisasjoner, uansett
om de har sitt utspring i den
maoistiske/ stalinistiske eller
trotskistiske tradisjonen.
Det viktigste er hvilken politikk de står for i dag, og hvilken rolle de spiller i klassekampen. Fls verdenskongress
ville være en unik mulighet til
å knytte kontakter, debattere
og utveksle erfaringer. AKPsekterisme og trotskistfobi har
forspilt denne muligheten.
Da får vi sende utfordringa til
AKP-fløyen: Mener dere det er
viktig for RV å søke kontakt
med andre revolusjonære organisasjoner? Hvordan mener
dere dette bør gjøres? Skaltrotskistiske organisasjoner på forhånd være utelukka? Hva da
med de RV-medlemmene som
identifiserer seg med denne
tradisjonen?

RuneSoma
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Forvirret
om anti-

sto hele tida under den tyske
hærens politiske beskyttelse i
kampen mot kommunistene !

•
rasisme
All marxistisk teori og erfaring
har oppsummert fascister og
rasister som borgerskapets pitbuller. Det er angrepshunder
som slippes løs eller holdes i
tømme, alt etter behovene i
den politiske situasjonen.
Staten er ifølge vår teori et forretningsministerium som forvalter den herskende klassens
interesser. Kjernen i en moderne stat av vestlig type er hæren; politiet, etterretningsvesenet når det gjelder maktutøvelse av kapitalistklassens autoritet.
En kan derfor ikke - når det
gjelder bekjempelsen av fascismen - som RV i det siste har
gjort, henvende seg til den borgerlige staten for å «forby»,
«forhindre» eller bekjempe rasismen og fascismen. Det er en
politisk linje som tyder på at
man har forstått svært lite av
den europeiske fascismens historie, både gammel og ny.
Den tyske nazismens kjerne,
SS og SA, ble dannet pa grunnlag av Frikorpsfascistene som
slaktet spartakistene i 1918.
Denne bevegelsen ble direkte
finansiert av elementer i tyske
Reichswehr (Ludendorrf) og

Her kunne jeg legge fram materiale til flere kronikker om
noen skulle trenge det, men
poenget er at den tyske eller
den italienske staten bekjempet ikke fascistene! Hvorfor
skulle de det? Det var jo deres
rambokker mot arbeiderbevegelsens revolusjonære fløy.
Den 10.12.92 skrev jeg i KK:
(Apropos
Naziforbudet
i
Tyskland: «Det er all grunn til
å tro at det tyske statsapparatet
vil benytte denne anledningen
til også å knekke det «utenlandske» marxistiske venstre
som har organisert virksomhet
i Tyskland. De tyrkiske maoistene, TKP (ml), det kurdiske
PKK, de tamilske tigrene og
ulike palestinske organisasjoner, vil i det nærmeste året få
kjenne pusten fra det så «antifascistiske» tyske statsapparatet.»
Situasjonen nå er jo at lederne
for PKK, et forbudt parti, sitter
i fengsel i Tyskland og partiets
infrastruktur er knust i en serie
razziaer.
Selv om det kanskje sitter en
eller annen nazist i fengsel, har
det såkalte naziforbudet drevet de tyske nazistene til nærmere samarbeid og bedre organisering. De gjør en kjempejobb i frontorganisasjoner

(massivt finansiert av staten)
som jobber for å etablere
Tysklands
1937~ i
Pommern,
Koningsberg,
Schlesien, Øst-Preussen og på
Balkan, Kroatia. Mens PKK er
lammet i Tyskland er nynazistenes underground-aktivitet
blitt profesjonalisert og utdypet. Se drapet på naziforskerne
i Frankrike 11. mai. Det skal en
stor infrastruktur til for å foreta et dobbeltdrap på den måten det ble gjort med spaning
og det hele.
All erfaring viser at lover og
vedtekter som verbalt skal rettes mot fascister i praksis bare
blir massivt anvendt mot venstre. Og vær nå ikke så stupid å
si at de norske statsmekanismene skulle være annerledes
enn de er i andre kapitalistiske
land.

Det er derfor etter mitt skjønn
riv ruskende galt av RV å skulle bekjempe fascismen ved
hjelp av en borgerlig stat uansett hvilket europeisk land vi
skulle snakke om. Jeg syns det
smaker av borgerlig parlamentarisk reformistisk tenkning
som vår bevegelse skulle ha
lagt bak seg nå.
Marxister bekjemper fascismen ved klassekampens metoder, dvs en tar sikte på å organisere hele arbeiderbevegelsen, dens fagforeninger, kulturorganisasjoner og ung-

.R ød"f.ront SonunEir.leire-

domsorganisasjoner til i samarbeid med innvandrerne å
drive fascistene vekk fra gatene, vekk fra fagforeningene og
om nødvendig opprette lokale
organisasjoner i boligområdene for å gjøre disse siviliserte;
frie for nazister og rasister.
RV må slutte å interessere seg
for Staten, dens lovverk, etc.
RV må vende øynene sine til
fagforeninger og ungdomsmijøer som har et framskredent
syn på dette og begynne der.
Ikke minst innvandrerungdommen.
Dette er ett av de sentrale
spørsmålene som avgjør om
hvorvidt RV vil bevege seg
langs en marxistisk akse, eller
sosialdemokratisk.

Jan Hårstad

Leppa og
•
marxisme
Det har ikke vært så mange internasjonalistiske framspill innen RV av praktisk art, så jeg
kan godt forstå Jørn Magdahl
når han i KK 4/5, gir honnør til
Odda Samorg for at de bistår
til de «internasjonale arbeider-

konvoiene til den flernasjonale
og flerkulturelle byen Tuzla i
Bosnia.»
Fra andre kilder har jeg fanget
opp at det er vår dyktige faglige leder, Terje Kollbotn, som
har vært en av drivkreftene
bak prosjektet.
I likhet med Jørn har jeg også
gledet meg over at det blir tatt
et initiativ av internasjonal karakter, men jeg er redd for at
dette politisk er en høyst tvilsom affære. Høyst tvilsom.

Arnljot Ask, som tydeligvis vil
gjøre det til noe av en livsoppgave å slenge dritt om trotskister, sier på vegne av AKP i
Opprør 4/95 «For meg virker
det som om trotskister har
pushet på denne kampanja
med egne politiske ærender
som det viktigste.»
Jeg er opptatt av at vi alle må
bli politisk voksne, dvs at vi
oppfører oss seriøst og snakker
konkret og vitenskapelig om
viktige ting. All leppeslenging
er det motsatte av marxisme.
Det var i 1993 at engelske
Workers Revolutionary Party
startet opp en internasjonal
kampanje for Tuzla. Dette
WRP er et parti som i likhet
med en rekke andre kaller seg
«trotskistisk.» Ikke noe initiativ har frambragt så mye polarisering og politisk uenighet

blant partier som befinner seg
under denne tradisjonen. Både
den Internasjonale Komitteen
for den Fjerde Internasjonale
og International Communist
League bar på det skarpeste
avvist dette prosjektet som
galL
AKP kaller seg maoistisk, men
jeg vet ikke om Ask ville være
så henrykt om vi sa at fordi
Senere Luminoso (Lysende Sti
i Peru) også kaller seg maoister. Har de identisk politikk?
Eller som det heter hos Lenin:
Historiens dialektikk var slik
at marxismens teoretiske seier
tvang dens fiender til å forkle
seg som marxister. Vi må altså
slutte med leppeslenging og
bli konkrete. Kjell Arild Nilsen
har jo et poeng når han sier at
AKPs tese om Tysklands innblanding i Bosnia er helt «udokumentert, men som AKP elsker å tro på»
Det er fryktelig udokumentert,
men både RV og AKP og
Nilsen kan skrive til avisa
Politische Berichte, GNN,
Ziilpicher Strasse 7, 50674 eller
GNN Verlag, Badesweg 1,
04435 Scheuditz, tel: 034204
65711, faks 034204 65893, så vil
en få løpende informasjon om
Tysklands mili

Jan Hårstad

Stasjonær fjelleir ved Rondane
Søndag 23. juli-lønbg 29. juli:
.Hovedtema: ØkoJogi og økonom.i.

Andre emner: Norsk s;,t,ergå;, tibercllisering av verdenshandelen, Rosa Braidottis teorier og

tennodynamillens andre lov.
Leirene på Voss og i Rondane arrangeres av AKP og SNV.

Hovedleir
tirsdag 11. -16. juli
Strand leirsted v/Sandefjord.
Tirsdag:
Nasjonal kamp og kampen for sosialismen i vår tid.
Innleder: Tron Øgrim.
Onsdag:
Hvordan forsvare og utvikle folkefronten mot EU /EØS?
Innleder: Ame Byrkjeflot
Seminar: Kurdistan: Splittende nasjonalisme eller kamp mot imperialisme?
Torsdag:
Sosialdemokratiet Den historiske rolla - i hvilken grad hardet tjent arbeiderklassen?
Styrt av reformistiske arbeiderledere eller av borgerskapet direkte?
Fredag:
RVs valgkampprofil: Seminarer og aksjonsdag.
Lørdag:
Sosialdemokratidebatten fortsetter - oppsummering.
Kvelden: Grilling- avslutningsfest.
Søndag: Konfrontasjonsmøte om sosialdemokratiet Kampen for velferdsstaten.
Rydding - avreise.

Antirasistisk brigade ogstudent/ungdomsbrigade meed egne seminarer.
Pionerleir og barnehage.
Priser: Voksne kr 1150, ungdom/ studenter kr 800, pionerer kr 700, barn kr 550.
Døgnpris for voksne kr 300, for ungdom/ studenter kr 250, pionerer kr 150 og barn kr 100.
Leiren arrangeres av AKP og RV, i samarbeid med Studieforbundet Ny Verden.

M jølfjell Voss

Påmelding alle leire: Rød Front leir,
Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo.

r----------------------------------,
Penger til lokalvalgkampen

Valgkamplotteri 1995
Lodd som. selger seg sjøl!
Lagene har også i år en enestående sjanse til å spe på 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 loddene 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.

lørdag 15.- lørdag 22. juli

Hovedtema: Dialektikk og materialisme.
Seminarer: «Korleis vinne over imperialismen i dag?» og «Marxisme eller trotskisme?»
Pris ca. kr 800.

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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•

vinne o
nes

de av seg sjøl som de ikke vil vise til en
mann.
- Elektrolysehallen er utgangspunkt
for den mest bevisste fagforeningsaktiviteten.

I Alnor Kjemiske
Fagforening på Karmøy er
det 1300 medlemmer. 4 ·årsverk (leder, nestleder, sekretær, hovedverneombud. I tillegg sosialkonsulent på 2 dager i uka og kasserer som har
et par dager i måneden.)
Det er ikke mange store industriarbeidsplasser som har en kvinne til
nestleder, men Alnor Kjemiske
Fagforening har en i Solveig Frøynes.
Frøynes er 43 år, har jobba i bedriften i
15 år herav de tre siste som heldagstil-

På Alnors fagforeningskontor:
Ove Bengt Berg

litsvalgt. Først jobba hun i valseverket,
og gikk deretter over til «elektrolysen».
Frøynes er spontan, morsom og effektiv, og forteller at hun har «mange
barn og barnebarn, er skilt og gift på
ny med attpåklatt»!
- Det er tøft å være kvinnelig tillitsvalgt på en så mannsdominert arbeidsplass. Jeg har måttet lære meg til
å ta mange nederlag. Mange forslag
som jeg har kommet med er først avvist, for så å bli fremma p å nytt av
menn like etterpå. Og da er de plutse-

lig blitt «gode forslag»!
- Jeg registerer nytten for foreninga å
ha en kvinne som nestleder. Mange
henvendelser kommer til meg nettopp
fordi jeg er kvinne. Selvfølgelig vil
kvinnene gjerne snakke med meg om
deres problemer og saker. Men også
menn vil ofte snakke med meg når de
henvender seg til fagforeningskontoret. Da snakker mennene på en helt annen måte til meg enn de ville gjort til
for eksempel formann Kjell Gunnar.
Ja, kanskje de da ikke ville tatt opp saka i det hele tatt. Det kan gjelde mer
personlige saker, eller hvertfall saker
der de har behov for å vise fram en si-
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Besøkende har forstått det slik at høyresosialdemokrater leda fagforeninga
fram til 1990. Men ingenting skjedde.
Disse lederne var mest opptatt av å
bruke fagforeninga som et springbrett
til seinere posisjoner. Trass i at disse
lederne sørga for at bedriften fikk store
fordeler, ville bedriften aldri gi disse
lederne noen godbiter som kunne bidra til å trygge deres posisjon i fagforeninga. Derfor spilte høyresosialdemokratene seg ut av posisjonene. Og ikke
uventa sitter nå en av dem på kontoret
ved siden av direktøren, utmeldt av
fagforeninga i protest.
- Det er hektiske dager på fagforeningskontoret. De dagene som ikke er
bokka inn med møter, veit en ikke åssen blir.
Dagene preges av en rekke henvendelser som stykker opp dagen, men sånn
må det jo også være. Vi er jo til for å tjene medlemmene, forteller nestlederen
før hun legger ut på sin daglige sykkeltur p å 7 km hjem.

