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Flesteparten av dem som stemmer RV

Velger Robin Hood

ikke Lenin

Torbjørn Eriksen i Horten RV mener at RVs
velgere ikke har stemt for en sosialistisk revolusjon ved årets kommunevalg. Eller som han sa på
en annen måte: De har stemt på Robin Hood, ikke
på Lenin.
Både i Horten, i Risør og i Kragerø er det resultatet av 20 års uegennyttig arbeid for å tjene folks interesser, som nå har gitt resultater. Ikke gjennom
floskler og ord, men med konkrete forslag som har
tatt utgangspunkt i folks behov.
Resultatene fra disse og andre steder viser at
Erik Solheim tar feil: Miljø er fortsatt viktig for
velgerne. Ikke SVs vakre ord, men konkrete miljøsaker. I Kragerø har SVs varaordfører spilt på lag
med Oslo-kapitalen for å ødelegge en skjærgårdsperle. RV oppnådde valgskred for sin miljøpolitikk.
Terje Mindrebø, kommunestyrerepresentant i
Kragerø og leder av Kragerø RV.

Alf Henriksen. representant i fylkestinget i
Vestfold og i kommunestyret i Borre for RV.
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Statsbudsjettet

Oljefond og offentleg naud
Gjennom framlegget til statsbudsjettet syner regjeringa kvart einaste år korleis borgarskapen ynksjer åretta åtaka sine mot arbeiderklassen, og kva imperialistiske planer ho har.
For 1996 er det viktigast for borgarskapen å leggja opp eit økonomisk grunnlag for imperialistiske eventyr. Heile 10,6 milliarder skal settast av til til
«Oljefondet».
Når dei hevder at fondet er naudsynt for å betale pensjonane til kommande
pensjonistar, seier dei samstundes at det er fattige folk i den tredje verda som
skal betala norske pensjonar.
Kvinnelønna er 55 prosent av mennenes lønn. Likelønnsvekta viser ·
dette tydelig.
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Tøffe m.ot fleksibilisering

Kragerø rådhus.
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De fagorganiserte på SAS-klubben i Oslo har ført en imponerende kamp mot fagforeningsknusing, fleksibilisering og urimelig høyt arbeidstempo. Her overrekker RVs faglige leder
Terje Kolbotn blomster til klubben på vegne av RV etter deres
seier i byretten. Klubbstyret fra venstre: leder Javed Akhtar,
Britt Bergsund, Solveig Finstad og Rajah Mahalingam.
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Hvordan går det
med stinga?

Skred for RV?
I mange kommuner er det opptil hver tiende
velger som i år enten har stemt på RV-lista eller
en RVer. Mange som i år har stemt RV, ville for få
år sia regna det som helt utenkelig at de noen
gang kunne komme til å stemme RV. Det å
stemme RV regnes ikke lenger for å være
nærmest kriminelt utafor de mest radikale
krefter. RV er blitt belønna for sin uegennyttige
innsats gjennom 20 år. Stortingsmandatet og SVs
kraftige høyredreining under Venstre/Krfkloningen Solheim, har gitt RV et rom. En
meningsmåling en måned etter valget som ga RV
hele 2,2 prosents oppslutning på landsplan,
understreker RVs muligheter.
Det er ikke lenger usannsynlig at RV kan få et
skred av velgere til seg.
Da er det viktig å huske hva som gir RV denne
framgangen. RV har på uegennyttig vis tjent
folkets interesser i alle disse tjue åra. RVs
representanter har ikke latt seg innpasse i den
vanlige politiske varmen i rådhusene, men har
holdt på sin enkle og uegennyttige «Tjen folket»stil.
Andre partier går til høyre for å få større
oppslutning - og mer i statsstøtte. RV har økt
oppslutninga ved å holde fast på sin politikk, og
det er derfor ingen grunn til å endre den.

kusjoner. Uten ungt blod stopper den revolusjonære bevegelsen!

- Planlegger dere utavendt
politisk debatt?
På Notodden gikk RV straks
etter valget i gang med en
åpen møteserie som bl.a. presenterer ideologien og strategien vår. Unge folk og interesserte folk som har gått til venstre fra SV, blir bare hengende
ved oss om de får tilfredsstilt
den ideologiske og politiske
nysgjerrigheten sin.

- Blir det flere aktive?

Valget gikk bra, men hva med
etterraksten? Landsmøtet hadde store ambisjoner om verving
og
partibygging.
Spørsmålet er om vi har hatt
tid til å områ oss til «høst-

For første gang siden 70-åra
har Rød Valgallianse sjanse til

Vi veit godt at alt for mye i RV
hviler på et relativt tynt sjikt av
erfarne
lokale
ledere.
Monopoliseringsproblemet er
overhengende mange steder.
Nesten like viktig som mange
nye medlemmer er å få flere til
å jobbe. Mange steder er det
f.eks. kommet inn nye folk
som varaer til kommunestyrer
-eller til komiteer. Jeg har sjøl
fått positive signaler på at en
del av dem er innstilt på å gjøre en innsats, og de samme bør
vel ikke lede både laga og
kommunestyregruppa. Noen
potensielle aktivister har vi vel
truffet på vår vei under valgkamp en . Noen av «de gamle»

nings tid» - eller om vi lar mulighetene gå fra oss.

å bli noe mer enn et generasjonsfenomen. Det har strømt

som ikke har vært så aktive p å
ei stund, kan tenke seg til ~

De fleste stedene har vi begrensa krefter - og må planlegge og prioritere nøye, men ei
sjekkeliste for laga kan være:

på med henvendelser til Rød
Ungdom om medlemskap o.a.
Hvis det er Rød Ungdom-arbeid på deres sted, er
det spørsmål om RV støtter
opp så godt som mulig. Andre
steder er det opp til RV om det
blir starta studiesirkler (RU
har laga ny sirkel} - og danna
lag. For mange RV-lag kan det
være problematisk å greie
ungdomsarbeid ved siden av
alle de andre oppgavene, men
her trengs det prioriteringsdis-

trappe
igjen.

Jørn Magdahl.

Verving og parti.bygging.

Oslo-pakke?
RV i Oslo hadde ingen framgang slik det var de
fleste andre sted ene. Men RV m angla bare rundt
200 stemmer på å beholde de to mandatene en
hadde.
I Oslo er ikke alle så opptatt av RVs
oppslutning, som av hvem RV-velgerne og andre
velgere i Oslo ville ha til å representere RV i
bystyret. I hele landet regnes det som en sjølsagt
demokratisk rett å rette på listene. Også RVvelgerne bruker denne retten. Men i Oslo er det
gjort til et problem at velgerne har brukt denne
demokratiskeretten.
Egentlig er det beklagelig at så få mennesker
som står foran en så vanskelig oppgave som en
revolusjon, skal være så uenige. I Bergen RV var
de så praktiske at de ble enige om å sette strek
over uenighetene for å konsentrere seg om
valget.
Nå er valget over, og i Oslo vil det bare være
politiske diskusjoner som kan skape en eventuell
ny enighet på et høyere nivå.
Men vedtaka må medlemmene få fatte.
Forhandlinger mellom fløyer i lukka rom som
seinere tvinger sin pakkeløsning på
medlemmene, er en stil som burde være et
demokratisk parti uverdig.

- Er dere i gang med å verve
ogreverve?
Med over 33 000 stemmer og bra stemning i det meste av
RV og omland, så gjelder det å
smi mens jernet er varmt. Det
er et beklagelig faktum at pr.
dato er det bare mellom 600 og
700 som har betalt kontingen-

ten for i år. Styrene må organisere lokale vervekampanjer.

.: Blir det drevet
Ungdom-arbeid?

Rød

opp

virksomheten

Mye bra RV-»reklame» under konstitueringa.
På svært mange steder har RV
fortsatt å markere seg fordelaktig i forbindelse med konstitueringa av de nye kommunestyra- og fylkestinga, og en del
steder t.o.m. bidratt til å velte
gamle ett-partistyrer. Det som
kan se ut som håpløse samarbeidskonstellasjoner for oslo-

journalister kan være helt riktige lokalt. Likevel vil vi sentralt
oppfordre alle lag til å rapportere inn erfaringene og resultatene fra politisk og valgtekn- sisk samarbeid. Vi vil også legge opp til en debatt om dette i
Opprør.

Budsjettkampen.
På Stortinget vil RV i høst jobbe mindre med å lage forslag
for arkivet - og mer med å agitere en økonomisk politikk
som vi vil ha stor nytte av over
hele landet. Stortingsgruppas
budsjettkonferanse var svært
vellykka, sjøl om vi dessverre
ikke kunne innby alle vi gjeme
ville. Innledningene vil bli
sendt ut. Det vil bli utarbeida
et eget skattehefte. Vi håper å
kunne sende ut en mal til en
kritikk av statens økonomiske
politikk, som kan fremmes under budsjettbehandlinga i fylkesting og kommunestyrer. Vi
vurderer også å lage en skatteløpeseddel/ oppfølger
av
«Skrueløpeseddelen»
med
økonomisk agitasjon.

Likviditetskrise.
Sentralt lider økonomien under store materiellregninger
etter valgkampen - og av at
kommunepengene fra 4. kavatal ikke blir utbetalt fø r etter
konstitueringa. Sentralt

e -.:

det

nå tom kasse. Det er det sikkert
også en del steder lokalt - og
en del har ikke fått utbetalt sin
andel av fylkesbevilgningene.
Hovedtendensen er likevel at
det går for seint med inn-betalingene sentralt. Styrene må
drive inn beinpenger, betale
valggjeld, sørge for verving og
fornying - og at lodda blir solgt
ut. Dere må også mase på å få
ut de pengene kommunene
skylder.
Jørn Magdahl.

Etterlysing

RVere som har engasjert seg,
eller vil engasjere seg i 6-åringsreformen.
Under valgkampen kom det fram at RVere har jobba grundig
med reform 97 flere steder. I tillegg var det mange som ville ha informasjon om hva RV gjør, har gjort med saken.

Vi har planlagt å lage en argumentsamling om reformen. Et viktig
første skritt for RV blir å skolere og konsolidere medlemmene på
hvilke konsekvenser denne reformen har.

Vi på kontoret mener at dette blir en kjempeviktig sak for RV
framover. Det er stor motstand mot reformen. Og vi mener at
motstanden mot reformen bare vil øke, når folk får vite mer om
den. Det er vanskelig å tenke seg at det er går an å stoppe reformen, men det er ikke helt umulig. Mer realistisk er det å jobbe for
å utsette den, og å slåss for statlig fullfinansiering.

Derfor vil vi at RVere som har jobba i forhold til reformen tar kontakt. På den måten sikrer vi at flest mulig erfaringer, konkrete eksempler kommer med i heftet.
Har du noe å bidra med?

Ring kontoret og spør etter Finn Olav eller Nina!!!

ksent1Mdi Undhoi. Harald A.
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Tjent folk i uear
Grundig og seriøst arbeid gjennom 20 år for
å tjene folks interesser,
er lagets egen forklaring på den store framgangen for RV i
Horten.

Av Ove Bengt Berg

To av RVs kommunestyrerepresentanter i Borre, til venstre Alf
Henriksen og Terje Randem
Foto: Per A.

RVerne i Borre/Horten har
all grunn til å være fornøyde.
Trass i en reduksjon av antall
kommunestyrerepresentanter,
har RV med nesten 9 prosents
oppslutning gått fram fra 2 til 3
representanter.
Målsettinga
var å holde på den ene de hadde. Det betyr at mange velgere
har brutt en barriere med å
stemme på et parti de ikke
hadde trodd de noen gang
skulle komme til å stemme på.
SV har samtidig blitt redusert
fra 7 representanter til en eneste!

Henriksen-effekt
-Det er mange faktorer som
ligger til grunn for framgangen, mener RV-medlemmene i
Borre. Alf Henriksen viser til at
ae nå har jobba mye og grundig i 20 år for å tjene folkets interesser i Horten og Borre. Det
betyr 20 år i utenomparlamentarisk arbeid og 16 år innafor
parlamentet, forteller Henriksen. Sjøl peker han på den
nasjonale Folkvordeffekten, at
RV er blitt mer stuereine, at RV
ikke lenger er «AKP-light» og
må framstå som alle kommunistiske regimers forsvarer,
som en viktig side. De andre
lagsmedlemmene vil også understreke at det lokalt er en
Henriksen-effekt som nå har
hatt avgjørende betydning.
Vi hadde en spissak.
Horten sjukehus er sterkt redusert fra før, og nå skulle de
ta enda mer bort fra sjukehuset. Men en høringsfrist like før
valget, klarte RV å presse alle
de andre partiene til å støtte
opprettholding av sjukehuset
- men det var altså RVs spis-

sak, og den de profilerte seg
mest på gjennom hovedoppslaget i valgavisa.
- Vi hadde også fordel av at
SV blei splitta og at både SV og
Arbeiderpartiet «snubla» i sjukehussaka.
- Hver lørdag står vi på
stand og selger Klassekampen.
Salget av avisa gir oss god kontakt med det som rører seg
blant folk, forteller lagsmedlemmene. Det er helt åpenbart
at mange eldre kvinner har
stemt på oss, særlig på grunn
av sjukehussaka. På spørsmål
opplyser RV at innvandringsdebatten ikke har vært sentral i
Borre, og at det ikke er mange
innvandrere i kommunen.
- Sjøl om vi nå har fått
mange verv, er det viktig at vi
fortsetter med å holde kontakt
med folk og ikke låser oss inne
på møtene. da blir vi som andre politikere, og det er det
vårt mål å unngå. Vi må holde
på den troverdigheten vi har
oppnådd i mange ulike sosiale
miljøer, er medlemmene enige
om.

RobinHood
- RV er et marxistisk parti. Når
nesten 10 prosent har stemt på en
sosialitisk kandidat, har vel dette
betydd at oppslutninga om soaialismen har fått et stort oppsving i
Horten?
- Det er nok sånn at våre
velgere heller har stemt p å
Robin Hood enn Lenin, sier
Torbjørn Eriksen etter en viss
nøling rundt bordet.
- Men vi har ungdommen
med oss. Vi var bare en stemme fra å slå Høyre om å bli det
største parti på Horten gymnas.
Skoleelevene reagerte ellers
på at partiene sendte rundt
sentrale størrelser som ikke
hadde kjennskap til lokalpolitikken, det syntes de tyda på
manglende respekt for dem.
Horten RV delte ut en valgavis med et opplag på 12 000 til
hver postkase i kommunen. I
en av lokalavisenes vurdering
av partienes valgmateriell, fikk
RV-avisa
god
omtale.
Trykkeutgiftene var 17 000
kroner.

Kragerø RV «tar makta»
- Vi må ta makta, sier
en av RVs
kornrnunestyrereprese
ntanter sp økefullt. De
andre tar tonen i
stigende skala: - Det
er vi n ødt til! - Det
presser seg fram ! Det faller
naturlig etter hvert!
Ingen tvil: Stemninga er høy blant RVmedlemmene i
Kragerø. Som nå skal
studere økonomi og
ideologi, og som
frykter at
topplansdiplomati skal
ødelegge RVs klare og
velkjente profil.

Av Ove Bengt Berg
RV i Kragerø har da også gjort
et strålende valg. Oppslutninga blei nesten tredobla,
og antall representanter økte
med 3, fra 1 til 4! Tar en med
slengere, har en åv ti i Kragerø
stemt RV eller en RV-representant. Hvordan har dette kunnet skje? Konklusjonen er klar:
Langvarig selvstendig arbeid
for folks interesser gjennom 20
år, kombinert med et rådhusSV som helt har mista kontakten med folk.

Kragerø-ånden
- Det er tradisjon i Kragerø
for å stå til venstre og være
mot
å
underkaste
seg
Youngstorget,
sier nestor
Helge Rykkja. 1. mai-togene
har alltid hatt radikale paroler.
Typograf og kommunestyrerepresentant Ole A. Enggrav peker på at Kragerø SUF allerede
i 1969 var sterkt mot den demokratiske sentralismen.

kretsens egen konsulent som
påviste at kommunens økonomiske anslag ikke var høyt
nok. Sjøl var de ute i marka og
målte seg fram mulige andre
alternativet, og viste at det i
praksis var m ulig å flytte hele
anlegget.

tiv holdning til innvandrere
fra alle. Politikerne er svært
fornøyd med de penga kommunen har tjent p å det statlige
asylmottaket. Og etter fire år
reiser innvandrerne bort fra
Kragerø, for de t finnes verken
jobber eller u tdanning for
dem ...

SV i forfall

Fra venstre bystyrerepresentantene Olav Drevland, Terje
Mindrebø og Ole Andre Enggrav samt Hardis Grøgaard.
Bystyrerepresentant Helen Bøe var ikke til stede.
Foto: OBB

Milj øsaker

Profitt til Oslo

Utbyggingssaker har vært en
viktig del av debatten i
Kragerø. Et forslag i fjor sommer om å bygge ut et idrettsanlegg med mange fotballbaner i
et natur- og kulturområde,
møtte spontan motstand blant
folk.
RV tok tidlig standpunkt, de
organiserte underskriftsaksjon
og arrangerte hver søndag en
omvisning i området som også
innebar forklaringer som «og
dette skal bort». Det var en stor
folkelig bevegelse mot dette
anlegget, og mange frykta at
idretten skulle ete opp hele byen. RV var også representert
med leder Terje Mindrebø i
fotballstyret, men likevel gikk
imot den store omfattende utbygginga. De gikk inn for andre og mindre omfattende alternativer. Nå blei det til slut
utbygging, men bare en miniløsning i forhold til det opprinnelige forslaget.
SV derimot, stemte for det
mest omfattende forslaget. I
SV vant idrettsfraksjonen som
møtte fulltallig opp på medlemsmøtet og fikk vedtatt sitt
syn.

Rett før valget kom så finansmannen Torgeir Røyert fra
Oslo og tilbød å bygge ut
mange hytter på en holme utafor Kragerø. Røyert sto fram i
pressa sammen med SVs varaordfører og begge uttrykte de
stor glede over dette gavmilde
tiltaket fra Oslo. Riktignok var
det i 1988 fatta et vedtak om å
bygge ut denne holmen, men
nå synes folk dette blei for ille.
RV gikk mot utbygging. SV
fikk store interne problemer.
Denne saka blei den store lokale saka med mye omtale i
aviser
og
radio
lokalt.
Inntrykket folk satt igjen med
var at det skulle komme rikfolk fra Oslo og gjøre profitt på
Kragerøs egne naturskatter.

Grundig konfrontasjon
Ole Enggrav understreker at
RV ikke er redd for konfrontasjon, men ikke tar konfrontasjon uten å komme med saklige argumenter og forslag.
RVerne undersøker sakene.
Og så samarbeider de med andre som Natur og Ungdom.
Når det gjaldt idrettsutbygginga fikk de fatt på fotball-

SV og Erik Solheim la åpninga
av valgkampen til Kragerø.
Det var særdeles lite velvalgt.
Her fikk SV varaordføreren, og
han har blitt fullstendig oppslukt av rådhusets korridorpolitikk. SV har ikke markert seg
med en sjølstendig politikk, og
har støtta ethvert nedskjæringstiltak. Denne høyrepolitikken har ført til store interne
stridigheter
i
SV.
Erik
Solheims valgoppsummering
var at der SV var i posisjon,
hadde SV gått fram. Men posisjonen i Kragerø førte til at 6
representanter blei til 3, en
mindre enn RV. RVerne var for
øvrig ikke forbausa over SVs
politikk når de så alle de unge
univE;rsitetsguttene som var
Solheims rådgivere.

Blant folk
RVerne lever blant folk, og har
kontakter i alle miljøer i
Kragerø, enten det dreier seg
om idrett, fagforeninger eller
kultur. To av varamedlemmene kunne for eksempel ikke
komme på møtet fordi de var
opptatt med fotballtrening. og
blant de ti ansatte i den 128 år
gamle lokalavisa Vestmar er
det 3 personer på RV-lista (to
typografer og en journalist).
Det ukentlige KK-salget gir
dem god kontakt med folk og
deres problemer. Ofte kommer
det folk til deres velkjente
stambord på lørdager og forteller om sine saker.
At Helge Rykkjas bolig og møtelokale bare er en armlengde
fra Rådhuset, får ikke RVerne
til å bli en del av den folkefjerne kommunemakta.

Ingen innvandringsdebatt
I Kragerø har det vært en posi-
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Studier
Folk stemmer ikke på RV i
Kragerø først og fremst fordi
de vil ha sosialisme «Nå med
det samma». Men RV har sosialismen og marxismen til utgangspunkt. Rett før valget
skrev Terje Mindrebø artikler
om økonomi som helt var basert på marxismen. Velgerne er
helt åpenbart forbanna på galskapen i det kapitalistiske systemet.
I løpet av de siste 8 åra har
RV fått kommunestyret to til
tre ganger med på å sende et
. protestbrev til staten om kommunenes økonomiske forhold.
Men som politisk linje kan en
ikke nøye seg med slike generelle uttalelser, en er nødt til å
løse den konkrete politikken
med konkrete forslag.
RV-laget skal nå til med studier. de mener de trenger mer
kunnskaper både om ideologi
og økonomi. For et par år sida
gikk laget gjennom den siste
studiesirkelen til AKP, trass i
at ingen er medlemmer av
AKP.

Hus eller politikk?
Når spørsmålet om vurderinga
av RV sentralt kommer på bane, spør de lett polemisk om
hva de driver med inne i det
nye huset. De fikk ikke materiell de hadde bestilt til valget
før det var gått fire uker. Altfor
mye tid har gått med til å mase
på annonsert materiell, for eksempel at loddene kom så
seint.
De hilser ellers Magdahl og
takker han for fin innsats på
TV, og mener at han har vokst
med oppgaven.

Langvarig RV-medlem, typograf Ole A. Enggrav.

Utvanna RV?
Helge Rykkja avslutter møtet
med en appell: Rust opp RV!
Stans
topplansdiplomatiet
med ubetydelige grønne eller
sure NKPere! I Kragerø er de
sterkt imot allianser med andre partier. Det setter RV bare
ut av spill. RV aleine kan få like mye til aleine, for vi står for
noe folk veit hva er for noe.

Åpne møter
Nå skal de snart ha en fest og
markere seieren. Men møtene
der de skal diskutere sine
standpunkter vil bli åpne for
alle folk som vil møte opp og
komme med sine meninger og
opplysninger.
Og RU er under oppbygging
i Kragerø. 12 ungdommer møtte fram til det første møtet,
men kanskje like mange fant
ikke fram til møtet, fordi de
unge ikke visste hvor i Kragerø
Folkets hus var!

Kragerø rådhus.
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LANDSSTYREMØTET

Landsstyret om valgkampens viktigste svakhet

For lite kamp mot EUÆØS
Boye Ullmann:
For lite EU-kamp . EØS står for
den største politiske og økonomiske omstillinga til nå.

Terje Kollbotn:
EU / EØS-motstand
skulle
vært en råd tråd i valgkampen, slik det var en hovedsak i
Odda / Hordaland. 1997-valget
må gjøres til EU / EØS-valg.

Kjell Stephansen:
Landsstyremedlem
Kjell Stephansen, Alesund.

Velferdsdebatten er for d årlig
takla av partiet sentralt. N å
selges aksjeselskaper ut. Vi må
holde på profilen om at vi er et
annerledes parti.

mye bra sentralt stoff å dele ut,
og Jørn Magdahl har vært god
p å fjernsyn til å markere RV i
debattene ..

Sil ja Arvola:
Sentralledelsen har ikke tid til
å snakke med oss på lokalt
plan. De regionale konferansene fungerte ikke etter hensikten. Det er vel og bra og få
makt. Men vi er et revolusjonært parti, n å m å vi styrke oss
ideologisk!

Geir Christensen:
Det gode resultatet skyldes både at RV var i god posisjon, og
at det hr blitt et rom til venstre
for SV som vi aldri før har
hatt. Men vi klarte ikke å ta ut
RVs potensiale. Vi har et tynt
og minkende aktivistsjikt, og
problemet er hvordan vi skal
kunne mobilisere folk til å drive valgkamp. Vi. må få entusiasme rundt prosjektet RV.

Bjørg Eli Eide:
Fokuser mer på EU og EØS!
Trass i at SV i Bergen er ganske radikalt, ar RV i sentrale

Charlotte Kristiansen:
Forferdelig gøy, vil jeg si om
vår valgkamp. Vi var 10-15 på
s tand h ele tida, og mange kom
og håndhilste på oss.
Mange meldte seg også inn p å
stedet! Vi fikk fire kvinner p å

topp! Våre hovedsaker var.
EØS, Reform 94, velferdsstaten og forholda for enslige mødre.

Christine Mollø
Christensen:
Det er manglende forståelse i
RV for hva EU / EØS dreier seg
om.

Gunvor Skjerven:
Hvordan kan kampen mot EU
gi effekt rundt i hele landet,
bare ikke i Oslo?

Svein Olsen:
Vi trenger ikke diskutere om vi
skal ta makta, men hvor høyt
oppe i systemet vi skal utfordre makta. Aldri har vi hatt så

·Storseier for Rød Ungdom

Av Harald A. Selvær
Tendenser
Å se på helheten i resultatene
skolevalga er interessant. På
den ene sida ser vi en radikalisering. Flere strømmer til RV.
Mange skoler kan skilte med
resultater høyt over 20, 30 og
40 %! Samtidig er ikke dette en
strømning for hele venstresida. Som i kommune- og fylkestingsvalget så går SV kraftig
tilbake. Verken SV eller SU
makter å framstå som et radikalt alternativ forskjellig fra
AUF. På den andre fløya styr-

Rigmor Tollan:

Harald A. Selvær:

Heftet EØX-files er topp bra.
RV må nå ta opp radikal bondepolitikk, og bygge opp landbruksutvalget vårt.

Blant ungdommen har vi har
størst suksess der vi har satt
ting skarpt opp mot hverandre. Og når vi har kunne trekke linjer mellom kommunisme, jentekamp og EU. Vi har et
stort potensial for organisering
i RU og SOS Rasisme.

Mange i RV skjønner ikke viktigheten av EU / EØS.

Anne Steinsland:

Aksel Nærstad:

Det var en rar valgkamp. vi
tapte på rasismedebatten,
mens vi tjente på den i EUkampen. SV var klarere enn
RV, og de fattige var redd for
sine trygder.

Vi slåss ikke med klare nok paroler i innvandringsdebatten,
som med parola «l million
innvandrere». Det var ingen
klar offensiv mot Hagen.
OBB

Risør

Valgkampen

Uavhengig av resultatene fra valget har Rød
Ungdom styrka seg på
valgkampen.
Skolevalga ga 6,4 %
oppslutning om RV. I
Troms nådde gjennomsnittet opp i 18%!
Dette er klare tegn på
en økende radikal-isering blant ungdom.

Sosialismen må n å på dagsordenen vår. Et paradoks: Under
EU-kampen sa vi at alt er bra i
Norge. N å kritiserte vi alle
svakhetene!

Nina Aakemes:
bydeler i Bergen utkonkurrert
Sosialistisk Venstreparti.

Erling Folkvord:
Ungdomsresultatet
peker
framover. Vi har nå sett resultatet av et langsiktig tålmodig
arbeid kombinert med revolusjonært arbeid. Oslo RV utnytta ikke det arbeidet bystyregruppa hadde gjort i helse- og
sosialsaker. For øvrig er det en
sterk motvilje mot kvinnelige
ledere i RV.

Morten Halvorsen:

RVs landsstyre samlet til møte 29.september til 1. oktober 1995: Fra venstre: Vibeke Johnsen, Terje
Kollbotn, Silja Arvola, Finn Olav Rolijordet, Nina Reim, RU, Kjell Stephansen, Erling Folkvord,
Charlotte R. Kristiansen, Gunvor Skjerven, Aksel Nærstad, Bjørg Eli Eide, Rigmor Tollan, Liv
Thommesen, Nina Aakernes, Heikka Skum, Hege Rytter Jakobsen, Anne Steinsland.
Foran: Boye Ullmann, Svein Olsen, Geir Christensen.
Foto:OBB

Landsstyremedlem
Silja Arvola, Finnmark.

ker Frp seg. Dette kan peke
valgkampen. I Nordland,
fram mot en viss polarisering i
Troms, Trøndelag, Vestfold og
politikken, og at flere søker
Østfold har det kommet nye
mot partier som ikke er i posi- · lag. Sentralt har mottatt litt unsjon.
der 300 hundre henvendelser
Sosialistisk Ungdom oppde siste ukene, enda flere er
levde en stor tilstrømning og
blitt fanga opp lokalt.
vekst tidlig på 90-tallet. SU
I forkant pekte RU seg ut tre
klarte aldri å organisere disse
områder de ville jobbe særskilt
folka. Skvisa mellom en høyremed: Østfold, Vestfold og
dreining i SV og løs organiseNordland/ Troms. Denne satring forsvant mange av ungsinga blir oppsummert som
dommene. Rød Ungdom ser
vellykka. Disse områdene hadnå at flere og flere blir klar over
de også en framgang i skoleRU. Utfordringa ligger i orgavalga. Å bygge organisasjonen
blei prioritert fra RU. Dette ser
niseringa og politikken. RU
må klare det som aldri SU klarnå ut til å ha slått til.
te, nemlig å holde på medlemmene og utvikle dem videre.
Mer enn paneldebatt
Politisk er RU på ideologisk
Skolevalgkampen blei gjort til
offensiv. Skolevalgkampen vinoe mer enn bare å stille en
ser at det lønner seg å snakke
person i et panel. F.eks. å kjøre
om sosialisme, antiparlamenåpne møter samme dag som
tarisme
og
revolusjon.
skoledebatten, var noe som ga
Organisatorisk
har
Rød
mange kontakter.
Ungdom noe som SU aldri
hadde, nemlig den demokraKjempejobb
tiske ·sentralismen som organiValgkampen er ei tid med m ye
politisk aktivitet, og hvor det
sasjonsprinsipp.
er lett å aktivisere folk. Finn
Resultater
Olav Rolijordet uttaler» Rød
Rød Ungdom sitter igjen med
Ungdom har gjort en kjempe
mange håndfaste resultater etjobb. Skoleringa av folka i forter valgkampen. I overkant av
kant av skolevalga har fungert.
30 nye studiesirkler og 10 bølPolitisk har vi treffi ungdom
lekurs skal avholdes rett etter
hjemme på to punkter; rasisme

og mot skolereformer. I sterke
Nei-fylker har det fungert med
å fokusere på EU. Vi ser også
en allmen radikalisering blant
ungdom og større tilslutning
til vår politikk.»

Historisk sjanse
Leder i Rød Ungdom, Jorunn
Folkvord, sier til Opprør:
«Dette er en historisk sjanse.
Dette er en mulighet til å bli
virkelig store. Den revolusjonære bevegelsen i Norge må
tenke offensivt, tenke organisasjonsbygging og ungdomsarbeid. Skal disse kontaktene
bli til medlemmer og lokallag
trengs det oppfølging. Mange
av RVs medlemmer sitter med
over 20 års erfaring i organisasjonsarbeid og studier. De erfaringene trengs for å gi RU et
løft framover. »

Grundig arbeid i 8 år
Risør RV
RV i Risør fikk 6 prosent ved
kommunevalget og kom inn
med to representanter. De to
fikk til sammen 123 slengere
fra andre lister. Det betyr at
nesten hver tiende velger i
Risør stemte på RV eller på
RVs to toppkandidater!
Det oppsiktsvekkende er at
dette valgresultatet i Risør ikke er oppsiktsvekkende på
Sørlandet! Det var venta at RV
skulle gjøre et godt valg. RV
har jobba systematisk og grundig i to perioder i Risør bystyre
og lagt et grunnlag for den tilliten velgerne ga.
Partiet har også markert seg
godt i valgkampen. RV har
faktisk lagt premissene for de
viktigste kampsakene i byen:
Omregulering av Buvikplatået
til friluftsformål og ny grendeskole. Videre sto RV i senter
for debatten om «Risøridyllen
som sprakk» (VG-oppslag

med påfølgende intervju i
Agderposten og debatt i AAB
og radio) og var det eneste
partiet som satte ord på maktkonsentrasjon og maktarrogansen i den politiske ledelsen
i byen.
RVs gode valgresultat kan
også forklares ved at SV ikke
stilte liste i Risør. En forklaring
på at SV har backa ut finner en
trolig i RVs styrke i to bystyreperioder. Det ble ikke rom til
SV. Mange SVere har vært
romslige nok til å se bort fra
gamle partistridigheter på
landsplan og stemt RV. Miljøet
mellom SV og RV i Risør har
vært godt. Vi har verken hovert over SVs svakhet eller
drevet polemikk mot SV, snarere understrekt de sakene (de
aller fleste) vi har vært enige
om.
En tredje faktor er trolig Aps
indre stridigheter. Mange
stemmer og slengere kommer
trolig fra Ap-lista, som hadde
svært mange strykninger.

Energilandet Norge og den fattige verden
Det nasjonale og internasjonale miljøansvaret.
RV har nå gitt ut et nytt hefte skrivi av Knut Henning Thygesen. Heftet er utgitt sammen med
Studieforbundet Ny Verden og finansiert av Norad via SNV. Det er på 60 A4-sider og koster 40 kroner.

Det kan bestilles fra partikontoret.
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Charlotte Kristiansen

/

- I Oslo ser vi at en
kvinne har vært listetopp og stikki huet sitt
fram, og blitt kvesta for
det. Det er ekstra beklagelig at Berit Jagmann
blir skvisa. Husk at hun
ikke bare er AKPer,
hun er en AKPer som
bruker hele sin politiske tid på å bygge RV, og
likevel er det ikke godt
nok,
sa
Charlotte
Kristiansen i landsstyredebatten om Oslo.

Det holdes nå mange møter
om Oslo-problemene. AU i RV
og Oslo-styret har hatt et fellesmøte, og AMG-fraksjonen
og «faglig-høyre» har invitert
til et åpent møte om saka.
Disse har også invitert AKP til
et eget møte for å diskutere
problemene.
På landsstyret ble følgende
sagt om stoda i Oslo:

RV. bare slike diskusjoner vil
løse uenighetene.

La dem som vil slåss, slåss så
lenge dem vil.

Erling Folkvord:
Det er nå nødvendig å drive
politiske diskusjoner i Oslo

Boye Ullmann:

Geir Christensen:

Oslo er borgerskapets sterkeste by, og der RV har den største oppslutninga. Men det er
også her at en tredel av medlemmene i RV er heltidsansatte · Anne Steinsland:
tillitsmenn.
Det trengs en fredsmekling i
Oslo.

Det var en alvorlig feil og et
angrep på kvinnene at det blei
nekta å trykke bilde av Berit
Jagmann på løpesedlene og at
det ble vedtatt å ikke profilere
henne.
Oslo var det eneste stedet hvor

- Kapitalismen og de som har
makta må styrtes. I den situasjonen synes jeg vi ikke tar nok

Bjørg Eli Eide, landsstyremedlem fra Bergen, Hordaland

hensyn til den skjøre saken
som vårt krevende revolusjonære prosjekt er. Vi kaster oss

Men jeg er mot at landsstyret
konkret skal ta stilling til konflikten i Oslo. I stedet er jeg for
å bidra til å utvikle en konstruktiv dialog.

Charlotte Kristiansen:
Det tas feil i stort og i smått på
begge sider i Oslo. Jeg ser dette
ut fra et kvinneperspektiv. Her
har en kvinne vært listetopp og
stikki huet sitt fram, og blitt
kvesta for det. Husk at Berit
Jagmann ikke bare er AKPer,
hun er en AKPer som bruker
hele sin politiske tid på å bygge
RV, og likevel blir hun skvisa!
For øvrig er det interessant å
se at i Oslo slåss de om posisjoner som medlemmene ellers i
landet må tvinges til!

Silja Arvola:
Det er jo helt greit at alle kumulerer, det er en demokratisk
rett som alle andre RV-velgere
ut over landet benytter seg av.
Problemet i oslo er at det bygges to partier, og er AKP sterk
nok til bygge to partier?

Litt mer ydmyk

Torstein Dahle, Bergen RV.

Svein Olsen:
Jeg vil ikke ta parti i Oslo. Det
er ulike politiske linjer i Oslo,
men det har det også vært
rundt i landet. Vi må få fram
folk i Oslo som vil gjøre en politisk innsats for RV.

Oslo
Transportarbeiderforbund har vært en garantist for
SAS-klubben i deres knallharde kamp. Vi kan ikke ensidig
fordømme «faglig-høyre». Jeg
savner overbærenhet fra begge
sider slik at vi kan komme unna fløykampene.

Aksel Nærstad:
Jo Ryste

en unnlot å profilere førstekandidaten.

Jørn Magdahl:
Her kommer vi inn på min hovedsak: At jeg ønsker meg ett
parti.
Jeg advarer mot dem som vil
løse opp Oslo og slå sprekker i
denne plattforma. Jeg ser med
bekymring på at noen føler seg
kvisa.

Personvalg for Oslo RV
PlaæNavn

av og til over hverandre og
slakter hverandres standpunkter. Den praksisen mener jeg er
helt håpløs i forhold til hvor få
vi er, hvor kort vi har kommet
og hvor mye vi har å lære. Vi
må bli mindre bombastisk og
lytte mer til hverandre.
- Uenighet kan være gunstig,
det kan bringe oss framover.
Uenighetene må brukes på en
konstruktiv måte. I forhold til
hva som kreves av oss, er debattstilen av og til tragisk. Vi
må ikke være så bombesikker
på at vi har rett sjøl. Jeg synes
vi skal være litt mer ydmyk i
forhold til andre medlemmers

meninger. De har jo tross alt
valgt å være med i et revolusjonært parti, et parti med et
mål som det til de grader haster med å få gjennomslag for,
mener Torstein Dahle.

Samla seg til felles innsats
- Bergen RV som har vært kjent
for så internt strid, hvordan klarte
dere å jobbe så godt sammen og få
et så godt resultat, Bjørg Eli Eide?

- Vi blei rett og slett enige om
å legge stridighetene til side,
og ens om det var vi var enige
om. Tross alt er vi jo enige om
mer enn det som skiller oss.
OBB
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Landsmøtevedtak
Krigen på Balkan

Ingen norske soldater

I dag er Bosnia et krigsbytte, et offer for Serbias folkemordstrategi og storkroatisk nasjonalsjåvinisme med sterke fascistiske
krefter i begge leire.
RV vil fordømme den økte innblandingen fra imperialistmaktene i det tidligere Jugoslavia. Vest-Tyskland, nå Tysklan,
har systematisk forsøkt å bygge opp under motsetninger i
Jugoslavia. Tyskland var tidlig ute med å anerkjenne både
Slovenia og Kroatia i 1991. Helmuth Kohl har hele tida støttet
Kroatia økonomisk og militært. Etterhvert har USA økt støtten
til Kroatia både politisk og militært. og har dermed vært en garantist for Kroatias militære offensiv. Både Storbritannia,
Frankrike, USA, Tyskland og Russland har sine interesser i
området. Fortsatt NATO-bombing kan bety at også andre land
blir trukket inn i konflikten.
USA, Tyskland/NATO som har gått inn militært har gjort
dette for å forsvare egne stormaktsinteresser, ikke for å støtte
de kreftene i det tidligere Jugoslavia som arbeider for å få slutt
på krigen og løse konflikten med fredelige midler.
Det er ikke lenger mulig å se hvor FN slutter og NATO begynner i Bosnia og Kroatia. FN-flagget er redusert til å være en
«reklamevimpel» som NATO-regjeringene kan bruke for å
hindre folkelig motstand i egne land når de sender ungdom ut
for å drepe og dø for at USA, Tyskland osv. skal kunne rykke
fram sine posisjoner på Balkan.
Helmuth Kohl ønsker å anvende sine styrker på Balkan for å
bryte en viktig barriere. Tyskland vil kunne bruke hæren offensivt for første gang siden andre v erdenskrig. USA vil ikke
overlate initiativet til EU og Vestunionen og da spesielt
Tyskland som har historiske interesser i området.
Landsstyret i RV går imot en såkalt «fredsløsning» på
Balkan, der Bosnia-Herzegovina blir delt etter etniske grenser.
Landsstyret støtter de kreftene i Bosnia som fremdeles arbeider for en fleretnisk og flerreligiøs, demokratisk, bosnisk stat.
En varig fredsløsning på Balkan må også sikre de ulike nasjonale minoritetene grunnleggende menneskerettigheter i de
andre delene av Balkan.

I Norge vil det pro-imperialistiske borgerskapet bruke konflikten til å teste Telemarksbataljonen i krig. Det vil ogsa være en
viktig barriere som brytes der norske styrker også seinere kan
brukes i offensive operasjoner rundt om på kloden. Å bruke
Telemarksbataljonen vil også være et viktig skritt i retning av
en profesjonell hær som da kan bli et viktig redskap for vestliav
ge
imperialistiske
interesser.
Opprettelsen
Telemarksbataljonen er Stortingets forsøk på å tilpasse forsvarspolitikken til EU og Vestunionen.
7. august gjorde den utvida Utenrikskomiteen et enstemmig
vedtak om at Norge kan sende soldater til krigstjeneste i
Bosnia. Både Erik Solheim og Odd E. Dørum støtta forslaget.
Norge har en vernepliktshær som er oppretta for å verne
norsk territorium. Dette er nedfelt i § 25 i Grunnloven: «Den
maa ikke overlades i fremmedes Magters Tjeneste.»
Vi er på vei mot en situasjon der en del av de norske militære styrkene blir hel- eller halvprofesjonelle soldater (leiesoldater) som i prinsippet kan sendes til krigsinnsats der det norske
borgerskapet eller de allierte i NATO/Vestunionen ønsker.
Et prinsippvedtak i Stortinget 6.12.94 om «Bruk av norske
styrker i utlandet» åpner for at norske soldater kan sendes til
krig hvor som helst i verden selv om militæraksjonen ikke er
godkjent av FN. Et lovforslag «Om deltakelse i internasjonale
fredsoperasjoner» som skal behandles i Stortinget med det første, gir hjemmel for å beordre yrkesbefal til krigstjeneste i utlandet.
RV vil blant annet på Stortinget kreve forsvar av
Grunnlovens § 25, dvs. at Norge skal holde fast på at norske
militære styrker bare skal brukes til å forsvare eget territorium
og til fredsbevarende innsats i FN-regi, dvs. slik som UNIFIL i
Libanon som bygger på et mandat godkjent av begge parter.
I Stortinget vil RV fremme forslag om at norske militære
styrker ikke skal sendes til krigsinnsats i Bosnia eller tilgrensende områder.
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Norge 1995:
Tar fra defattige - gi,r til de rike
Det er ingen grenser for hvilken rikdom de rike i Norge tilraner seg. Avsløringene av Kværner-ledelsens tilleggsytelser viser at dagens kapitalister bare er lojale mot en ting: Sin egen
pengepung.
Ikke nok med a t de har årslønninger på hundre tusner av
kroner, de har gitt seg selv rett til å kjøpe aksjer og hente ut gevinster som vanlige arbeidsfolk bare kan drømme om. Siden
1992 har norske bedrifter betalt ut 55 milliarder kroner i aksjeutbytte, uten at aksjeeierne har betalt et øre av dette i skatt til
fellesskapet. Norge er et av de få landene i Europa som har
skattefritak for aksjeutbytte. Bare en skatt som tilsvarer momsen vil godt og vel finansiere all sosialhjelp i Norge. En skatt
som tilsvarer det en må betale på vanlig arbeidsinntekter vil
kunne løse andre samfunnsoppgaver i tillegg.
Smutthull i skatteloven blir stående vidåpne fordi
«Arbeider»-partiregjeringa ikke vil gripe inn og irritere kapitalistene. De vil ikke gripe inn for å sikre at verdiene skapt av
arbeidsfolk i bedriftene tilfaller fellesskapet og ikke de hemningsløst grådige kapitalistene. Samtidig legger regjeringa
fram Velferdsmeldinga som går inn for å skjære ned på sosiale ytelser og velferdsgoder.
LO-ledelsens tafatte moderasjonslinje er en hån mot de som
skaper verdiene i dette landet. Mens aksjeeierile opplever en
utbytte-fest, blir vanlige lønnsmottakere avspist med smuler.
Typisk nok er NHO-ledelsen fornøyd med tingenes tilstand. Lønnsveksten har på ingen måte tatt av og gir oss ingen
grunn til frykt for 1996, sier en tilfreds NHO-direktør Olav
Magnussen til Dagbladet 21. september.
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Start
Dette må være svaret
på velferdsmeldingas
varslede angrep på aleneforsørgerne.

Av Nina Aakernes
Stortinget skal snart behandle
velferdsmeldinga, sannsynligvis til våren. Regjeringa går inn
for å skjære ned antall år en
kan gå på overgangsstønad fra
10 til 3. Det åpnes for at stønadsperioden kan forlenges
med inntil 2 år, dersom disse
årene blir brukt til nødvendig
utdanning.

Fjerner rettighet
Bare en liten prosent av eneforsørgerne bruker overgangsstønaden i 10 år. 72 % er i jobb
eller utdanning innen det har
gått 2 år. Eneforsørgere er aktive, og en langt større del er i
heltidsjobb, sammenligna med
gifte/ samboere.

Regjeringa argumenterer da
også med at gjennomsnittet
bare bruker ordninga i 3 år.
Men konsekvensen av den foreslåtte nedkortinga, er at en
fjerner en rettighet for de som
trenger det mest. Å fjerne retten til overgangsstønad fører
ikke til at folk kommer seg i
jobb. Arbeidsløsheten er reell!!
I tillegg har reform -94 gjort
det mye vanskeligere for eldre
søkere å få tatt videregående.
Dette fører til at mange ikke får
starta på en utdanning som
trengs for å kunne få jobb!!
Resultatet vil bli at folk havner
på sosialhjelp, eller blir avhengig av privat forsørging.
Dette sies da også rett ut i
velferdsmeldinga. Ved å kutte
i antall år en kan motta stønad,
regner en med en innsparing
på ca 400 millioner kroner.
Men «Det må imidlertid regnes med at kortere stønadstid i
noen grad vil føre til økte utgifter for sosialkontorene etter
at overgangsstønaden er falt
bort. Nettoeffekten for sosial-

ons
kontorets utgifter er usikker,
og det er ikke grunnlag for justering av rammetilskuddet til
kommunene.» Her lager en altså nye ordninger som en på
forhånd veit vil skape sosialklienter! Og en sender hele
regninga til kommunene!
Eneforsørgerne er blant de
fattigste i Norge. Av eneforsørgerne som går på uredusert
overgangsstønad, får ca. 37 %
sosialhjelp i tillegg. I byene er
denne prosenten ca 50. Derfor
foreslår regjeringa og øke
overgangsstønaden fra 61 500
kr pr år til 70 000 kr pr år. En
økning på 8500 kr pr år, eller
700 kr pr mnd. Samtidig foreslås det å gi et småbarnstillegg
på 5 112 for ett barn mer enn
det faktiske antallet barn i alderen 1-3 år. Stønadssatsene
for barnetilsyn foreslås økt, og·
det foreslås en utdanningsstønad på 1000 kr i semesteret.
Men samtidig foreslås det å
fjerne engangsstønaden ved
fødsel som er på 11127.
Hanne Liithen fra FO ga oss

per
følgende regnestykke å tygge
på i innledninga si på
«Kvinner på tvers»-konferansen. Vi tar for oss en mor, hvor
barnet er i første leveår, og
hvor moren er hjemme hele
dette året. Da vil hun i følge regjeringas nye opplegg motta
115 464 kroner mot 101 870
med dagens ordninger. Men
hun vil miste den særskilte engangsstønaden på 11 127 kroner. Dette betyr at hun vil motta i underkant av 2500 kroner
mer i året enn med dagens ordning. Dette tilsvarer litt over
200 kroner i måneden. Hanne
Liithen kaller dette «juksemaker, pipelort - tar igjen og gir
bort».
Vil en økning på 200 kr måneden det første året være nok
til at disse familiene kan få et
anstendig liv?
Vil dette gjøre at en slipper å
gå på sosialkontoret? Det er jo
farlig å gjøre trygdeordningene for gode! Gode trygdeordninger stimulerer som kjent ikke til arbeid!!

Hva må gjøres?
Vi mener det er viktig å få
starta opp lokale aksjonsgrupper så mange steder som mulig. I stavanger er det ei gruppe, på Lillehammer er de
igang. Vi har en jobb å gjøre på
flere områder. Det er viktig å
spre informasjon om aleneforsørgernes levekår. Mytene om
enslige mødre som lever høyt
på det offentlige lever i beste
velgående. Vi må vise hvordan
de endringene som ligger i velferdsmeldinga vil slå ut. Vi må
vise at dette gjelder alle.
Eneførsørgerne er ikke en stabil gruppe. Alle i fruktbar alder kan rammes av de endringene som foreslås nå.
Til sjuende og sist er det
stortingsrepresentantene som
skal avgjøre dette. Det er dem
som må overbevises/presses
til å stemme imot forverringer.
Hvis en får starta opp aksjonsgrupper /nettverk er det en
glimrende ide å invitere en og
en kvinnelig stortingsrepresentant fra distriktet til kaffe-

møte for å ta en prat om aleneforsørgernes situasjon, og om
hvordan de foreslåtte endringene vil slå ut. Vi er behjelpelige
med oversikt over representantene i ditt distrikt, og tips
om hvem det kan lønne seg å
begynne med.

Hva planlegger RV?
Vi planlegger et seminar på
Stortinget, sannsynligvis i januar. Vi skal også lage en argumentsamling som bl.a tar for
seg den økonomiske situasjonen for aleneforsørgere, de
konkrete forslaga i velferdsmeldinga og forslag til hvordan vi kan jobbe videre. Vi vil
kontakt med
gjerne ha
deg / dere som har lyst til å
starte opp lokalt.

Ta kontakt med:
Mai Gythfeldt - Oslo
tlf 22 29 71 24,
Nina Aakern.es - Oslo
tlf 22 37 01 26 eller
Marit Holten - Stavanger
tlf 51 56 21 50.

Landsstyret kjøper KK-aksjer
Landstyret ved tok å kjøpe aksjer i Klassekampen . H vor man ge vil
bli avgjort seinere. H er
følger noen svar p å
spørsmål som enkelte
har stilt om aksjeutvidinga i avisa.
Aksel N ærstad
Styreleder i Klassekampen
Klassekampen er en unik avis.
Det mangler ikke på kritikk fra
avisas mange venner, men ei
revolusjonær dagsavis i et lite
kapitalistisk land som Norge,
er utrolig. Hvordan ville det
vært uten! Avisa har alltid
vært avhengig av en stor gratis
innsats og pengegaver. Den
har overlevd på tross av mar-

kedskreftene. Innsaml-inger,
kommandittkapital, julemesser, gaver fra medlemmer av
Klassekampens venner, gratis
salgs- og abonnementsverving, har alt vært helt nød vendig for å opprettholde og utvikle avisa. Aksjesalget kommer ikke i stedet for verken
salgsarbeid eller fas te bidrag
fra Klassekampens Venner.
Det settes heller ikke i verk fordi situasjonen er desperat.
Sikre det økonomiske grunnlaget
Klassekampen har ingen midler å tære på, og må drive i ballanse i år. Ny aksjekapital skal
ikke brukes til å dekke noe
driftsunderskudd i å. Men det
er nødvendig å bedre egenkapitalsituasjonen
til
avisa.
Styret ønsker å sette av 1 million kroner fra aksjesalget til å
styrke det økonomiske funda-

mentet. Får vi inn mere, vil styret vurdere å sette i gang egne
prosjekter for å forbedre avisa,
prøveprosjekt med morgenombæring o.l. Hva de t i så
fall skal satses på, og hvordan
avisa bør utvikles framover
ønsker vi å få med mange av
dem som er opptatt av avisa,
til å diskutere.
Breiere eiergrunnlag
Gjennom aksjesalg ønsker
Klassekampen også å breie ut
eiergrunnlaget. Vi ønsker flere
av avisas støttespillere med
som eiere. Vi ønsker å få med
mange enkeltpersoner, fagforeninger, partilag osv. Vi mener det er viktig for å kunne utvikle avisen slik at flere ser på
den som «sin» og for å møte
eventuelle vanskeligheter i
framtida. Alt tyder på at rammebetingelsene (bl.a. statens
annonsepolitikk) vil bli trange-

re i åra som kommer.
Vi tror at mange av avisas venner kan tenke seg å kjøpe aksjer. 2000 aksjer til 1000 kroner stykke legges ut til salg. Vi
tror det er mulig å få solgt mesteparten. Blir du eller RVgruppa di en av eierne? Hva
med fagforeninga, Kvinnefronten, Naturvernforbundet
eller andre?
Hvilken makt gir en aksje?
Det er nå 20.000 aksjer i avisa.
60% eies av Kjersti Ericsson,
20% av Solveig Aamdahl, og
20%
av
Foreningen
Klassekampens Venner. Med
de nye 2000 aksjene vil det
mao bli 22 000 aksjer i avisa.
Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlinga, og
hver aksje gir en stemme.
Generalforsamlinga behandler
årsregnskap,
endringer av
vedtekter (herunder formål-

sparagrafen til avisa), og velger fire av 8 styremedlemmer,
herunder styreleder. De andre
styrem edlemmene velges på
følgende måte: to av de ansatte, en av Foreningen Klassekampens Venner, en fra
Kommandittistene.
Kommandittselskap og AS
Hva er nå Kommanditt-selskapet Klassekampen, hva er en
kommandittist, og hvordan er
forholdet mellom dem og aksjeeierne?
Kommandi ttselskapet Klassekampen ble opprettet i 1991
ved at 194 personer betalte inn
10 000 kroner hver for en kommandittandel (4 stykker betalte for to andeler), og garanterte
for et like stort beløp.
Kommandittselskapet
er
driftsselskapet
for
avisa
Klassekampen. Klassekampen
AS har 25 andeler i selskapet,

og er det som heter Komplementar i selskapet. Klassekampen AS forestår forvaltningen av kommandittselskapet, har den alminnelige beslutningsmyndigheten, representerer selska,pet utad og tegner dets firma. Kort og godt;
det er i ASet mestep arten av
makta ligger, men kommandittinnskuddene har vært helt
avgjørende økonomisk. Det vil
ikke skje noen endring i kommandittselskapet eller forholdet mellom kommandittselskapet og Aset nå.
Mange med i diskusjoner om
avisas utvikling
Vi ønsker å få med mange i disse
og andre diskusjoner om avisens
utvikling. Det vil bli arrangert egne konferanser, møter og seminarer, og vi oppfordrer grupper og
enkeltpersoner til å sende inn
synspunkter og ideer.

Stortingskandidat Jan Hårstad

Viktig å bekjempe militariseringa
Skuespiller
Per
Christensen h ar tatt
initiativ til et opprop
blant skuespillere for å
støtte Jan Hårstads
kandidatur som førstemann på RVs liste i
Oslo ved neste stortingsvalg.
Oppropet
med underskriver er
sendt rundt i RV-miljøet i hovedstaden.

Skuespiller Jan Hårstad. Kanskje RVs ivrigste skribent?

Foto: Ola Sæther

- Hvorfor er du aktuell øverst på
RVs Osloliste til Stortinget, Jan
Hårstad? Ville det ikke vært bedre
å skaffe seg litt parlamentarisk erfaring gjennom kommunepolitikken før du eventuelt ble valgt inn
på Stortinget?
-

Det kan du godt si.

Poenget er at dette ikke er noe
jeg sjøl har tenkt på eller tatt
intitativ til. Initiativet har sitt
utspring i kulturarbeidere som
står til venstre i NRK og ellers i
kulturinstitusjonene. Men når
dette intiativet har fått så spontan støtte blant så mange ulike
grupper og innflytelsesrike
folk innafor kultursektoren,
ser jeg det som både smigrende, oppmuntrende og hyggelig.

- Bortsett fra din omfattende
skribentvirksomhet har du ikke
vært noen særlig aktiv RV-politiker hittil?
- Nei, jeg har ikke vært så
partiaktiv. De politiske møtene
er på kvelden, og som skuespiller kan jeg ikke komme på
dem. Mye av det politiske arbeidet er ikke forenlig med jobben min.

- Hva er dine sterke sider som
stortingskandidat?

www.pdf-arkivet.no (2020)

- Det tør jeg nesten ikke u ttale meg om. Jeg tror jeg er
ryddig i hodet, og at jeg har en
del grunnleggende kunnskaper om norsk og europeisk historie. Det beste ville nok vært
at de t samtidig ble innvalgt
RVere fra Nord-Norge og
Hordaland, slik at det kunne
bli en arbeidsdeling. Sjøl er jeg
veldig opptatt av militariseringa av Norge, og jeg mener
at vi ved neste valg bør prioritere kampen for å få oss ut av
Vestunionen, få lagt ned telemarksbataljonen og stansa den
militære oppbygginga av Nato
i Finnmark. Disse sakene synes
jeg er undervurdert i RV, og nå
må vi få satt foten ned for denne militære utviklinga.
- Husk at det flere tusen teaterarbeidere i Oslo som jeg
tror kan komme til å stemme
på meg. Mitt kandidatur er
ment som et tilbud. For meg er

det ikke noe mål å bli yrkespolitiker, da hadde jeg for lenge
sida innretta livet mitt annerledes.
- Hva synes du om konfliktene i

Oslo?
- De er jeg veldig forvirra
på, og det har jeg forstått at
mange andre er også. Jeg tror
nok det er mye psykologisk
slagg mellom nåværende og
tidligere AKPere. Men jeg synes nå en bør få uenighetene
fram i lyset og få en politisk
debatt om det en er uenige om,
slik at vi kan komme styrket ut
av debatten.

- Hva mener du om boka «Med
folk mot makta - 20 år med RV i
kommunestyrer og fylkesting og to år på Stortinget»?
- Den boka har jeg ikke
skaffa meg, og jeg har hellerikke fått lest den ennå.
OBB
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Torstein Dahle, Bergen

Ap dekker seg bak Frp-kritikk
- Mange steder har RV inngått «valgteknisk samarbeid»
denne høsten. Går det virkelig an
å skille mellom teknisk og reelt politisk samarbeid, Torstein Dahle,
vil ikke folk flest oppfatte et teknisk samarbeid som et reelt politisk samarbeid?

seks heltidstilsatte politikerne
som er øremerket «opposisjonen».De fem andre tilfaller H
og Frp. SV er nødt til å snakke
med H og Frp om hvordan disse seks heldagsstillingene skal
fordeles . Det går ikke an å si at
SV dermed samarbeider med
Frp. Men hvilken oppgave
denne SVeren skal få, kan bare
avgjøres gjennom forhandlinger. For RV er det viktig å få representanter inn i utvalg der vi
kan avdekke noe, kort sagt få
en opprører inn i utvalg som er
viktig for folk. Det er viktig i
Bergen at vi fortsatt er representert i styret for det kommunale boligselskapet. Etter valget har det også vært viktig å
komme inn i styret for
Bergenshalvøens Kraftselskap.
Ikke bare er dette selskapet en
viktig aktør på energi- og miljøområdet, men det har også
stått for mange overgrep mot
folk ved å legge kraftledninger
gjennom boligområder m.m.
Det er viktig for RV, fordi det

- Jeg skjønner at det kan
oppfattes sånn at det ligger politiske ting i dette. Men små
partier er nødt til å gå i samarbeid med andre partier når det
gjelder valg av plasser i ulike
komiteer. Gjør en ikke det, vil
småpartiene ikke få en representasjon som tilsvarer deres
styrke.

- For å hindre mistanke om
politisk samarbeid med andre partier, burde en ikke da avstå fra noe
samarbeid sjøl om en mister plasser?
- Det kan en gjøre, men da
gir en sine velgere mindre innflytelse enn de kunne fått.
Poenget er at en likevel blir
presset inn i forhandlinger. Vi
har hjulpet SV til å få en av de

Torstein Dahle.

er viktig for folk, å komme inn
i sånne utvalg. Uten «valgteknisk samarbeid» vil ikke RVs
velgere få opprørere inn i viktige styrer, selv om de har krav
på det ut fra valgresultatet. Det
er det som er poenget - ikke å
skaffe RV-politikere bein.

Men samarbeid
Fremskrittspartiet, da?

med

- Spørsmålet er: Hva er
samarbeid? Vi samarbeider
med SV så ofte vi kan, til sammen har vi 9 av bystyrets 85
medlemmer. Men det er ikke
alltid nok.
- Det må ikke herske tvil
om at RV er veldig mot Frp,
det er et parti med en råtten
politikk. Med sin rasisme, sitt
konkurransesamfunn og deres
tru på den fulle markedsmakta, er det et helt ufyselig parti.
Men vi kan likevel ikke komme unna det faktum at de har
14 bystyrerepresentanter. I
Bergen har Frp av og til fremmet gode forslag om eldreomsorg. I forrige periode klarte

RV gjennom et samarbeid med
SV, Høyre og Frpå sørge for at
en brei aksjon mot nedlegging
av to aldershjem fikk gjennomslag i bystyret. Da kjørte Ap ut
med at «RV samarbeider med
Frp» og snakket om «RV-Frpalliansen».
- De andre partiene, og spesielt Frp, misbruker den riktige
kritikken mot Frp til å hvitvaske seg selv. Det er Aps statlige
rasisme som er hovedårsaken
til rasismen i Norge, noe utvisninga av sjuke barn i sommer
skulle være et klart eksempel
på. Ap dekker seg bak kritikk
av Frp og prøver helt å feilaktig framstå som ålreit.
- Svaret på denne utfordringa · er
å
angripe
Arbeiderpartiet mer offensivt,
avslutter bergenspolitikeren
som fikk fire ganger så mange
slengere som andremann på
slengerlista.
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Kommunestyret

Borgerskapets s
Vikan ikkesammenlikne det å overta
toppvervet i kommunstyret med å bli ordfører. Fagforening er en
frivillig privat organisasjon, mens kommunestyret er en del av
borgerskapets styringsorgan, $ier Morten
Halvorsen i Notodden
RV.

Morten Halvorsen, Notodden.

gsorgan

- Vi må ta debatten om å ta
ordførervervene på alvor, mener den RVer som har vært
næmest i å bli ordfører i
Norge, Morten Halvorsen. Det
er et mål i seg sjøl å tjene folket,
og være talspersoner for dem.
Vi i Solidaritetslista på
Notodden sa ikke blankt nei til
ordfører- eller varaordførervervet. Med enda større oppslutning måtte vi også tatt ansvar for vår politikk ved å prøve å få gjennomslag for politikken vår i posisjon. Vi kunne
brukt ordførervervet til å
kjempe mot kommunal fattig-

dom og statlig nedskjæring. Vi
kunne tatt konflikt med fylkesmannen om kommmunens
budsjettforslag og kjørt politikken vår så langt at staten måtte
ha gripi inn.
- Men vilkåret for en sånn
politikk er at vi hadde hatt
støtte for en sånn politikk i
kommunes!)'ret og i breie lag
av folket. Å kjøre sånn aleine
bare som en rein demonstrasjon ville ikke h vært lurt. Det
er også grenser for hvor langt
foran folks kampvilje en kan
være.
- Farene er å bli kjøpt opp

av systemet. I en sånn situasjon må vi ha mer enn ett bein
utafor, og vi må holde på visjonen om et annet samfunnssystem.
- Dette veit vi ikke om vi
kunne klart. Poenget er at RV
nå står p å terskelen til slike posisjoner. Derfor har ingen i RV
prøvd det ut. Vi veit ikke om vi
kan klare det, men samtidig er
vi så voksne at vi har råd til å
prøve det ut.
- Hvis RV i posisjon klarer
å bruke kløkt og være dyktig
på folks vegne, kan vi bidra til
at folk får opp øya for m<!flgle-

ne i vårt politiske og økonomiske system. Det kan bidra til
å gjøre folk forbanna. Da kan
dette bidra til å bli en stor opptrapping av kampen i Norge.
Men dette må ikke bli noen hovedlinje. Det må være bare en
del av folks kamp, samtidig
må vi ikke unngå å ta slike
verv og få stempelet som feige,
avslutter M orten Halvorsen.
En allianse mellom Høyre og
Senterpartiet gjorde det uaktuelt for RV å eksperimentere
med slike verv i Notodden.
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Risør RV

TromsøRV

Sa nei til å bli varaordfører

Får politikk mot å støtte Ap

Risør RV hadde medlemsmøte etter sitt gode valg der fordelinga
av verv blei diskutert.
Det var enighet om at
Risør RV ønska ordførerskifte.
«RV gjorde altså et politisk
valg, og politiske bein kom i
annen rekke. Vi mener folk har
rett i kritikken av politikere
som utelukkende er ute etter
politiske bein. RV avslo dermed et tilbud fra Høyre og deres fløy om varaordførerjobben under Skåli. Risør kunne
blitt den første kommunen
med varaordfører fra RV! Å
prøve ut en slik rolle i posisjon

kunne skje ute
blant folk», skriver Risør RV i en
oppsummering
etter valget.
Laget viser til
at det er få folk
som jobber for
RV i kommunen,
og faren for at laget blir topptungt derfor er
stor, skriver det.
I Risør har de
erfaring
både
med å være inn- ·
Knut Henning Thygesen, Risør RV.
afor og utafor
kommunale verv
ut over kommunestyreplassen.
ville avgjort være en utforNå håper de på å kunne bruke
dring. Faren ville være at RV
disse erfaringene i sin nye poble for topptung, at få folk fikk
sisjon.
for mye verv, at hovedtyngden
RV i Risør har fått minst en
av politisk arbeid vanskelig

fast utvalgsplass, men flere varaplasser som gjør at de får
innsikt i mange viktige saksområder.

Holde kontakten med folk
Laget skriver også at i kommunestyret og i utvalget, så er
dagsorden ofte satt av administrasjonen. «Men i tillegg må
vi sjøl utvikle saker/politikk
og sette dagsorden både innen
disse sektorene og andre områder av Risørpolitikken.».
For å få det til, er nettverk og
støttegrupper
avgjørende,
samtidig som en må spre informasjon til folk og lytte til dem,
avslutter Risør RV sin oppsummering med.
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- Vi har laga et redskap for å
avsløre, eller gjennomføre en
god politikk, sier Charlotte
Kristiansen om den avtalen
Tromsø RV har gått inn for
med Tromsø Arbeiderparti.
Tromsø RV har forplikta seg til
å stemme på ordførerkandidaten fra Arbeiderpartiet mot at
dette partiet skal gå inn for:
• Et prøveprosjekt med 6-timers dag i hjemmetjenesten
i kommunen
• Sentrumstilbud til ungdommen som erstatning for
det som ble nedlagt
• Nei til ny vegutbygging.
Kristiansen understreker at
dette er en konkret forpliktende avtale, og da er det ikke noe
problem å stemme på en arbeiderpartiordfører.
Vi har sagt at Høyre og
Arbeiderpartiet er ett fett. Men
nå har vi fått presset Ap så

Rikke Kristiansen, bystyremedlem i Tromsø for RV.
langt til venstre og fått avtale
om en så god politikk at det ikke lenger er ett fett, mener RVs
førstedame i Tromsø bystyre.

OBB
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KRONIKK

- LO er arbeidsfolks våpen, og LO samler arbeiderklassen. LOs
funksjon er å være arbeiderklassens forsvars- og kamporganisasjon.
Jeg er uenig i påstanden til Siri Jensen om at LO har en tosidig funksjon, både å være en organisator for arbeiderklassens kamp og en organisasjon underlagt borgerskapets ledelse og politiske linjer. Jeg
mener det finnes et uoffisielt fagforeningsparti som går på tvers av de
tradisjonelle partigrensene, fordi arbeiderklassen i dag befinner seg i
et skjebnefellesskap som tvinger oss til samarbeid, både på tvers av
partigrenser og fagforeningsgrenser.
- Men dette er ikke syndikalisme, som er ei feil linje. Men det
mangler i dag en ledende kraft som kan politisere arbeiderklassenskamp.
Det er RVer og klubbleder på Ringnes, Ame Rolijordet, som hevder
dette i en samtale med Ove Bengt Berg.

Anie Rolijordet:

•

,1
LO - arbeidsfolks våpen
- Hvorfor er du uenig i kritikken av
LO-apparatet?
- LO er arbeidsfolks våpen, og
LO samler arbeiderklassen. Det er
innad i LO linjekampen må føres.
AKPs og Klassekampens vinkling på
kritikken av LO svekker arbeiderklassens kamp. I stedet for å kritisere
Yngve Hågensen og LO, skulle skytset ha blitt retta mot NHO og arbeidsgiverne. Kritikken av LO-toppen, nesten det jeg vil kalle mobbinga av LO-ledelsen fra AKP /KK
har skada arbeiderklassens kamp.
AKP /LO har ingen prinsipiell holdning til fagforeninger og LO.
- Kritikken har også bidratt til å
snevre inn LOs aksjonsfelt. Derfor
mener jeg at det viktigste nå er å utvikle debatten for hvordan LO kan
styrkes.

- Men er det ikke en av LOs viktigste
oppgaver å forhindre at arbeiderklassen
utvikler revolusjonær bevissthet?

mange år til. Tenk på massearbeidsløsheten og økokatastrofen. Nederlaget for disse to retningene har gitt
et grobunn for en debatt om hva
slags samfunn vil vil ha og hvordan
vi kommer dit. Det er her det uoffisielle «fagforeningspartiet» kommer
inn som en mulig katalysator for den
debatten som nå m å komme i arbeider bevegelsen om våre visjoner og
valg av strategier.

- Har bryggeriarbeiderne vært toneangivende i å utvikle kamplinja i fagbevegelsen?
- Hittil har NNN-klubbene i
Ringnes ført ei vellykka fagforeningsstrategi. Men nå blir vi innhenta av profittmaksimeringa, og det
setter levevilkåra for den mer velfødde del av industriarbeiderklassen
i fare. Innafor LO må det nå begynne
en kamp for å gjenopprette klassefølelsen og klassepolitikken. Og det
kan bare skje ved å definere seg som
en part med motsatte interesser av
borgerskapets interesser.

Forsvars- og kamporganisasjon
- LOs funksjon er å være arbeiderklassens forsvars- og kamporganisasjon. Jeg er uenig i påstanden til
Siri Jensen om at LO har en tosidig
funksjon, både å være en organisator
for arbeiderklassens kamp og en organisasjon underlagt borgerskapets
ledelse og politiske linjer. Jeg mener
det finnes et uoffisielt fagforeningsparti som går på tvers av de tradisjonelle partigrensene, fordi arbeiderklassen i dag befinner seg i et skjebnefellesskap som tvinger oss til samarbeid, både på tvers av partigrenser
og fagforeningsgrenser.

Revolusjonær fallitt
Dette har sin bakgrunn i at begge
de to hovedretningene innafor arbeiderbevegelsen har tatt feil. Den revolusjonære retninga til nå har vært en
fiasko. Det ville vært et helvete for
arbeidsfolk om vi skulle fått det som
i Øst-Europa og Kina. Friheten ble
borte. Og det er ingen grunn til å
skille mellom Kominternlinja og
Trotskys linje. Alle de revolusjonære
retningene har tatt feil. Det er ingen
retning innafor den marxistiske tradisjonen som med handa på hjertet
kan si at «vi» har rett.

Sosialdemokrati går ikke lenger
- Den sosialdemokratiske linja
har vært vellykka fram til nå, men
den går ikke lenger. Det er ikke mulig å leve med kapitalismen i Norge i

Ny hovedavtale
- Men må en ikke da ta et oppgjør med
sosialdemokratiet?
- Hovedavtalen i 1935 var en «deal» mellom arbeid og kapital. Mot å
garantere arbeidsfred og avstå fra revolusjon, skulle arbeidsfolk få «sin
rettmessige del av verdiskapninga»,
hva nå det var. Ut fra dette er det utvikla et sett med avtaler. Men LO-apparatet har glemt at det lå et motsetningsforhold i bånn. I dag kunne
det vært avtalt en ny «deal» etter
mønster fra den i 1935. For eksempel
en samfunnskontrakt som gikk ut på
å forsvare norske eierinteresser i bedriftene, satsing på norsk industri og
dagligvarer, innføring av ny struktur
på den ene siden og arbeid til alle og
6-timersdag på den andre siden.

Underlagt borgerskapet
Men Arbeiderpartiet går ikke inn
på sånne tanker i dag. I stedet satser
Jagland på en rein tilpasning til markedet og internasjonale klasseforhold. Jagland har forlatt det sosialdemokratiske ståstedet om kontrakt
mellom klasser og har i stedet fullstendig underlagt seg borgerskapets
ideologi fullt og helt. Dette er hans
svar på sosialdemokratiets umulighet i dagens situasjon.
Får vi fram denne realiteten, kan vi
komme i dialog med det sosialdemokratiske grunnfjellet.
- Viser ikke utviklinga i Ap og LO at

emobbLO!
arbeiderklassen må tilføres bevissthet
utafra?
- Spørsmålet om å ha en forankring utafor LO for å få til en progressiv utvikling, er et vanskelig spørsmål. Det er både feil og riktig. Men
både den revolusjonære og den sosialdemokratiske retninga er skapt
innafor arbeiderklassen. Jeg kjøper
ikke forklaringa om at sosialdemokratiet er en borgerlig retning.
Sosialdemokratiet vil derimot samarbeide med og forsone seg med
borgerskapet ut fra et ønske om å
tjene arbeiderklassens interesser
best på denne måten. De revolusjonære mener på sin side at dette ikke
er mulig og at borgerskapet må styrtes. Alle forsøkene på dette har hittil
falt i grus. På den andre sida tillater
ikke borgerskapet lenger noen «balanse» i samarbeidet mellom klassene. Her-etter krever forsoninga at du
legger deg langflat for deres klasseinteresser. Og da er det utvilsomt
riktig at mange innafor sosialdemokratiet er så tilpasningsdyktige at de
bytter ståsted. LO-apparatet fungerer som en mekanisme som forsterker en slik prosess.

Utafra- eller ovafra?
- Problemet med å tilføre innsikt
utafra LO er at det lett blir en innsikt
ovafra. Glem ikke at kommunistene
har blitt en overklasse der d e har tatt
makta. Det vil skje når en definerer
seg som en kraft uavhengig av kollektivet. Det som har vært mest vellykka er når innsikten har kommet
nedafra og innafra, ikke utafra.
Samtidig ser jeg at vi i den marxistiske tradisjonen har fått et analyseredskap som gjør det lett for oss å se
mulige utviklingsmønstre. I noen
bransjer, som i bryggeribransjen, ofte til og med helt nøyaktig. Slik innsikt er det viktig å tilføre arbeiderklassen. Samtidig er det slik med
kunnskap som tilføres arbeiderklassen utafra at det som oftest butter
mot arbeiderklassens mulighet til å
opptre som sin egen kraft. Hvordan
en med kunnskap og analyse utafra
skal unngå å bli bedrevitende, er et
vanskelig spørsmål. Det som kan
fastslås er at både den leninistiske
partimodellen og anarkismen fører
galt av sted. Grunnleggende i den
leninistiske partimodellen er «vi
bedre vite»-holdninga. Men samtidig: Går en nærmere inn i dette problemet, og stiller grunnleggende
spørsmål om kunnskapstilegnelse,
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dialog, ledelse og påvirkning, kan
en lett ende opp med et eksistensielt
problem.

Nei til syndikalismen
- Men hva skiller egentlig dine synspunkter fra syndikalismen?

- Men må det ikke finnes en ledelse
som trekker opp linjene?

- Det som mangler i dagens situasjon er en ledende politisk kraft, et
revolusjonært parti som evner å politisere den kampen som arbeiderklassen fører og som trekker forbindelseslinjene mellom denne kampen og
andre klassekampområder. Syndikalismen ser seg fornøyd med organisasjon i form av en klasseorganisasjon, mens jeg mener problemet i dagens situasjon ligger i mangelen på et
virkelig arbeiderparti.

- Det er nødvendig å føre en
kamp om huene til folk. Men det må
gjøres på en demokratisk måte og
trekke alle med i diskusjonene og
avgjørelsene. Ved å opprettholde og
utvikle fagforeningsbevegelsen kan
vi skape en massiv kraft av arbeidere.

Ikke støtte til Wingejentene
- Hva med organisasjonsretten? Blir
ikke en ensidig satsing pd LO-apparatet
feil når store deler av arbeiderklassen ikke ser den som et brukelig redskap, slik
som for eksempel Wingejentene?
- Å støtte Wingejentene var feil.
Arbeiderklassens enhet er viktigere
enn
enkeltgruppers
frihet.
Konsekvensen av alles fri rett til organisering, er ødeleggende, akkurat
som det ville ført til splittelse på min
arbeidsplass Ringnes om det samme
hadde skjedd her. På Winge var det
sjølsagt et problem at jentene ikke
oppfatta LO som et alternativ, og at
LO var så handlingslamma.

Kapitalismen må styrtes
- Flere i RV lurer på om mange av de
heltidstilsatte fagorganiserte er blitt sosialdemokrater. Du er utmeldt AKPer,
men fortsatt kaller du deg revolusjonær?
- Ramma for hele denne diskusjonen må være at kapitalismen synger
på siste verset. Jeg trur ingen normale mennesker vil finne seg i å leve under et sånt system i all overskuelig
framtid. Dette systemet må styrtes,
men jeg har ikke lenger noen medisin
på hvordan det skal gjøres. Det viktigste er å styrke LOs kampkraft som
arbeiderklassens organisator.
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et var ikke bare
Torstein Dahle som
sanka stemmer for RV
i Bergen. Det gjorde også den
36 år gamle tanzanieren Chiku
Ali, som jobber på det kommunale kultursenteret.
- Jeg var litt nervøs før jeg
skulle komme til et aldershjem
og fortelle om kultur og livskvalitet. Men jeg begynte med
å si at «Jeg snakker bergensk,
jeg og», og dermed traff jeg tonen og skaffa kontakt og applaus med en gang.
Chicu har et fascinerende vesen som det er vanskelig å stille
seg avvisende og negativ til,
uansett hva de måtte mene om
norsk
innvandringspolitikk.
Hun er utdanna skuespiller fra
Tanzania. Det er et yrkesvalg
som har gitt henne mye motstand. Trass i en oppvekst i
middelklassen i det indre av
Tanzania, med en far som var
lærer på ungdomsskolen og ei
mor som arbeidde med å aktivisere og skolere kvinner til arbeid, skulle ikke en kvinne drive som skuespiller. Det er generelt lite ansett. - Jeg har
måttet kjempe for min selvstendighet, for kvinnens plass
skal ikke være i teatret.
Etter utdanninga som skuespiller fikk hun jobb som kulturformidler i departementet.
Gjennom d et svenske utviklingsdirektoratet SIDA korn
hun på utveksling til Sverige.
Men da tenkte hun at hun aldri
skulle tilbake til Europa, til
land med så mye mørke og snø.
Mora hennes som en gang har
vært i Norge, kunne ikke skjønne at Gud hadde ment at det
skulle bo mennesker et sånt
sted.
- Mens jeg jobba i Tanzania
gikk vi ut på gatene og spilte
tradisjonell musikk, for å styrke folks egen kultur og selvfølelse. Vi ble forbilder fordi vi
både var utdanna og satte pris
på egen kultur, det var nesten
som en kulturrevolusjon. Da
oppdaga noen fra NORAD oss
og ba oss komme til Norge.
Med «Gjøglerne kommer» havna vi på den Lille scene i
Bergen med et par forestillinger. Ellers ble det konserter i
Nord-Norge.
- Gjennom å bli invitert til
Norge oppdaga jeg at min egen
kultur hadde en verdi jeg sjøl
tidligere ikke hadde sett. Det
verdifulle ved ditt eget er det
vanskelig å se før noen har vist
deg det. Sånn oppdager du deg
sjøl gjennom å se deg utafra.
- I 1984 ble jeg sett på som
en gave som folk beundret,
med mitt uvanlige krøllete hår
og mørke hud. Men det har
skjedd mye på 10 år. Bergen
har fått veger og stygge hus, oljerikdommene har kommet til
Norge, og vi har fått en forferdelig urolig verden med økt
innvandring også til Norge.
Denne utviklinga har gitt en
dårlig effekt for oss innvandrere. Nå er nysgjerrigheten borte.
I stedet spør de «Hvorfor er du
her?» og «Når reiser du tilbake?».

D

- På 80-tallet forsvarte jeg
dem som spurte hvor du korn
fra og når du skulle reise hjem
igjen. Dette kan ikke være rasisme, sa jeg. Det er bare nysgjerrighet, de er interessert i
din person. Vi strever alle med
å skille godt fra ondt. Personlig
konflikt har jeg bestemt å kalle
det, for vi har ulike erfaringer.
- Jeg ble fascinert av landet,
fikk studieplass i Bergen, for
Norge var et åpent land i 1984,
og kom tilbake hit samme år
med min 2 år gamle datter og til en nordmann jeg var forelsket i. - Jeg elsker Norge!
- Nå har jeg cand. mag.eksamen med sosialantropolgi,
kulturformidling, folkekultur
og norsk delfag. I norsk skrev
jeg om
«EnglandsHvorfor
farere»,
reiser
og stolt
var jeg
Hagen til
da jeg
syden, når
kunne
han vil
klare å
isolere
analyse
Norge?
ei sånn
bok.

...

Kultur kan
ikke eies,
sier Chiku Ali,
RVs nye folkevalgte
i Bergen.

- Hvorfor ble du med i RV?
- Fordi hele politikken til
RV er så flott. RV står i fremste
rekke for alle de viktigste sakene. Derfor ble det naturlig å
være med i RV. RV er for åpne
grenser, for å beskytte innvandrere som er i landet. RV går
inn i saker der UD er innblandet. Og det trengs, det er altfor
mange innvandrere som forsøker å gjøre selvmord i asylmottak.
Det er egentlig Bjørg
Sirevåg som har vært drivkraften bak mitt RV-engasjement.
Hun spurte meg om hvorfor
jeg var så treig til å si ja til RVlista, men jeg svarte at jeg aldri
korn til å bli politiker. Jeg greier
meg med kultur. Bjørg ga seg
ikke og
sa at RV
Når makt
er så lite,
så
du
og kultur
kommer
brukes
ikke inn
sammen,
i bystyrammes de ret. Men
svakeste.
det var
jo feil,
og for å få meg inn strøyk
mange Bjørg, og jeg synes synd
på henne for det. Der valgte RV
feil taktikk! Men jeg tar det som
en utfordring, og for meg blir
det viktigste å kunne synliggjøre at innvandrere ikke bare er
dumme og treige. - Det er på
tide at det kommer samfunnsanalyser som slår fast at Norge
er et flerkulturelt samfunn i
dag, og at det er kommet for å
bli. Dette er ikke erkjent ennå,
og samfunnet opptrer som alt
annet som er homogent, med
tendens til å beskytte seg.
- Vi som er innvandrere vi
stiller ikke urimelige krav, vi
vil ha rettferdighet og god behandling. Men hvilken rett kan
staten påstå at en turist er fattig, kan de se det utapå noen?
RV er også de beste til å si at

Norge sliter med å være et
samfunn i utvikling fra et
homogent til et
flerkulturelt samfunn.
Når jeg kom til Norge i 1984 ble jeg sett
på som en gave til Bergen og tatt svært
vel imot i alle kretser. Men det har skjedd
mye i Bergen på ti år. Byen har blitt helt
vansiret av veger og stygge nybygg, og
holdninga til innvandrere har helt skifta i
retning mer fremmedfrykt.
Alle som tror at min kultur er min eiendom som du ikke kan få noe av, tar feil.
Kultur er ikke eiendom.
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mennesker fra den tredje verden ikke har mindre verdi.
- Skal det ikke bo andre enn
hvite i Norge? Hvordan har det
blitt nesten 200 millioner mennesker i USA? Hvis du får en
jobb her, hvorfor skal det da
komme noen og si, nei nå må
du reise til Afrika eller USA og
jobbe der?
- Vi som er innvandrere
jobber i Norge og betaler skatt,
vi bor da ikke ulovlig? Hvorfor
har de i det hele tatt latt noen
komme inn? Og skal Norge
lukke seg helt inne fra verden?
Hagen reiser jo til Syden, hvorfor er det ikke bra nok i det isolerte Norge han vil ha?
- Det er feil at de gamle er
rasister. Derimot stemte svært
mange
mellom
18 og 28
år
OmskjærFreming:
skrittsHvorfor
partiet
kalle mine
her
i
smerter for Bergen.
Men elkultur?
lers er
min erfaring
at det er mange kloke mennesker i Norge, de skjønner at problemene unge innvandrere har,
har med ungdomssituasjonen å
gjøre, ikke at vi er innvandrere.
Vi er nemlig individuelle mennesker.
- Egentlig hadde jeg en følelse av innvandring ville bli så
viktig som det blei for valget.
Noen vil gjøre dette til hovedsak, og det skjønner ikke jeg
når det er så mange andre viktige samfunnsproblemer. Dette
har egentlig med å gjøre at de
andre politiske partiene har
sviktet. For øvrig er jeg lei alt
innvandringsnakket, jeg er mer
opptatt av andre saker! Jeg bor
i Norge, er norsk og er opptatt
av alle de andre sakene som angår meg
like
mye.

- Likevel, erdu
enig i at
å si at
«ulike
kulturer
kan ikke
leve sammen» er den nye formen
for rasismen?

Kaffe i
Norge, altfor billig.

- Ja, det er det en indikasjon
på. Kulturen er ikke en ting, et
objekt eller et folk. Ikke noe du
kan eie som et hus. Kultur er et
begrep, en måte å gjøre ting på.
Kultur er å uttrykke min personlighet, min tro og mine følelser ut fra mitt ståsted. Med
kultur deler vi opplevelser.
Kultur er noe som stadig utvikles av mennesker.
Kultur og makt brukes ofte
sammen. For det er ikke vanskelig å se hvilke grupper som
rammes mest når ordet kultur
er involvert. Nemlig svake
grupper og barn. Kultur har ikke mulighet til å tro, eller velge
å gjøre ditt eller datt, men det
har derimot individet.

-

Så afrikansk omskjæring av

kvinner kan ikke forsvares med at
dette er kultur som må til for å gi
jentene trygghet og tilpasning . i
den kulturen de skal vokse opp?
-Nei. Hvis noen skal skjære
i kroppen min og påføre meg
varige skader, er det bare meg
som kommer til å lide for handlingen - ikke kulturen. Det
blir mine smerter. Er det ikke
litt rart at noen kaller mine fysiske og psykiske smerter for
kultur? Er ikke dette en urettferdig kultur når den foretrekker å gi smerter til noen og glede til andre? - Dette er ikke
kultur, men maktmisbruk fra
mektige folk som sitter og definerer hvordan andre skal leve
livet sitt. Maktutøvende mennesker vil alltid først og fremst
beskytte seg selv. Dette gjør de
ved å erstatte kulturen med en
kasse, hvor truende eller «farlige» mennesker blir oversett eller fjernet. De misbruker den
positive betydning av ordet
kultur, det som avgjør folks
verdifulle identitet, deres meningsfylte opplevelser og det livet de skaper for seg.

- På kvinnekonferansen i Kina
var det kamp mellom kvinnene?
- Vi var mange som blei forbanna over den framstillinga
av kvinnekampen som media
ga. De ska! på død og liv alltid
vinkle den negative sida.
- Konferansen var et steg
framover ved at kvinnene blei
anerkjent som en del av samfunnet, at hun skal få være i og
ikke utafor samfunnet. Likhet
og fred var også andre viktige
saker.

- Men de demonstrerende muslimske kvinnene representerte vel
ikke akkurat kvinneframsteg?
- Vi kan ikke avvise dem
som er invitert og nekte dem å
si noe. Alle har rett til å uttrykke sine egen meninger. Inntil
de er overbevist om at noe annet er riktig, må de få uttrykke
seg. Norske kvinner og
Kvinnefronten lytter. Det er ikke riktig å kjøre over noen.
Ingen utafra skal si at vi skal bli
frigjort. Husk at vi alle utvikler
oss til ulik tid. I Afrika gjør de
det i forhold til sine egne omgivelser. Vi er som en stor familie, alle små skal utvikle seg.
Arusha-erklæringa ble
vedtatt i Tanzania i 1967.
Nyerere spilte en viktig rolle i
den. Det var en sosialistisk erklæring med mål å gjenskape
en egen kulturell og politisk
ideologi. Alle skulle få gratis
utdanning, og kvinner skulle
prioriteres. Nå er alt annerledes. Jeg lurer litt på vitsen med
flerparti. At ingen er analfabeter i Tanzania er en frukt av vår
sosialisme. Og nå skal afrikanske land bli dratt inn i den vanvittige kapitalismen i Europa?
- Vi må komme tilbake til
sosialismen. Vi kommer ikke til
å klare å styre verden til beste
for folk uten å hjelpe hverandre. Vi er rike på bekostning av
tredje verden, og uten den utbyttinga hadde vi vært uten
kaffe og bananer i Norge. Og
uten kaffe i Norge, intet liv, det
har jeg hvertfall lært om Norge!
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Maren Rismyhr om statsbudsjettet

1(,pinnerpå tvers

Kvin11ekamp:
Se ba1n og familie
Regjeringa har lagt
fram mange meldinger, og nå seinest statsbudsjettet. Ikke ett sted
står det et ord om kvinnekamp.
Maren Rismyhr fra
stortingsgruppa viste
på budsjettseminaret i
Stortinget til at en måtte leite for å finne noe
som kunne likne på
kvinnekamp. Det var
under likestilling. Det
står under Barne- og
familiedepartementet.
«Altså: Kvinne-kamp,
se Barn og familie».
Det er tjukk dokumentasjon på
at kvinner lønnes som kjønn, sa
Rismyhr og la fram en rekke
tall fra offentlige publikajsoner.

mennenes.
Viss penger er
makt, tyder mye på at menn
har mer makt enn kvinner, sa
Rismyhr.

fentlige synet i likestillingslandet er at litt småpussing her og
der gjenstår, for øvrig har regjeringa innført likestilling.

Kvinner utbyttes

Kommuneøkonomi viktig

Samfunnet vårt bygger på utbytting av kvinner. Skulle
kvinner fått sin rettmessige
økonomiske del, ville budsjettet og mye annet sett ganske
annerledes ut. Regjeringa
usynliggjør nå dette. Når nasjonens økonomi drøftes i nasjonalbudsjett, er kvinnene
usynlige. Ingenting om deres
gratis omsorgsarbeid og omfanget av dette. Ingenting om
den lave lønna som for mange
er umulig å greie seg på.
Søylene med menns og kvinners gjennomsnittlige inntekt
er ikke med. Ingen beregninger av hva som må til for virkelig å heve kvinnelønna.
Forskjellene i menns og kvinners tidsbruk finner vi heller
ikke i nasjonalbudsjettet. Ingen
beregninger for innføring av
sekstimersdagen., ikke ei krone er avsatt til forsøk. Det of-

Kommuneøkonomien er svært
viktig for kvinnene. Vi har arbeidsplassene våre i offentlig
sektor og vi er storforbrukere
av kommunale tjenester. Når
kommunene svikter oppgavene sine, er det oftest kvinnene
som må ta over: Mangel på sjukehjemsplass medfører at vi
må passe far og svigermor.
Jeg ser at flertallet av RVs kommune- og fylkestingsrepresentanter er menn. Sjøl om en er
kvinne, har ofte kvinneperspektivet lett for å forsvinne i budsjettarbeidet. Budsjett
skal liksom være så nøytralt.
Sånn sett har dere som er
menn en ekstra vanskelig oppgave. Jeg vil oppfordre dere til
å låne dobbelt sett med kvinnebriller når dere skal jobbe
med budsjettarbeid rundt omkring.

Maren Rismyhr.

For eksempel:
Kommuneingeniøren
tjener
41 000 mer i året enn førskolelærerne, trass i at arbeidsgiveren er den samme og utdanninga like lang.
I 1991 tjente kvinnene mindre
enn 85 % av gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn.
I 1993 utgjorde kvinnenes
gjennomsnittslønn 55 % av

keter berøres ikke. Norske bedrifter får stadig gunstigere
konkurransevilkår, men regjeringa går inn for å hindre kommunene i å ta opp lån.

Styringsproblem
Regnskapsideologien
Poenget ved offentlig sektor er
å dekke offentlige behov. Når
det hele tida kreves overskudd
i kommunene, betyr det at vi
dårligere skole, dårligere eldrehjem osv. En del av statens
disiplinering av kommunene
er å_inndra dette overskuddet
de lokker kommunene til å sette opp.

RV-budsjett
Liten investering
Investeringen i kommunesektoren er svært liten, her må en
unngå fortsatt reduksjon.

Fellesgoder angripes
Regjeringa er ute etter å dempe etterspørselen, og da angriper regjeringa den kollektive
sektoren. Rikfolks økte innte-

Politikerne fra de andre partiene er stort sett lojale overfor
den
statlige
ramma.
Spørsmålet er om RV også skal
gjøre det.
RVs linje bør være:
1. fremme forslag til uttalelse om at det finnes penger og
at det nå er økonomisk vekst.
2. RV foreslår på Stortinet en

OBB

Budsjettdugnad

Mange ble innkalt som RVs eksperter da statsbudsjettet blei
lagt fram 4. oktober. Her sitter fra venstre Ebba Wergeland, Odd
Storsæther og Unni Arntsen og gransker hvordan Ap-regjeringa
hr skjært i de sosiale ytelsene.

·'

Landsstyret om statsbudsjettet

RV-budsjett
Regjeringa og Arbeiderpartiet
må ha et styringsproblem. Vi
har nå høykonjunktur, samtidig som regjeringa sier at statens og samfunnets virkemidler ikke kan brukes til folks behov.Det vi ser er at det ikke er
vanlige folks vanlige forbruk
som øker, men lususbehovet.
I den kommunale sektpren
derimot har det vært nullvekst.

blant dem Norsk Lærerlag,
Helse- og sosialforbundet, og
forbund som Heismontørene
og Norsk Grafisk Forbund.

Anne Carlsen, Oslo Førskolelærerlag holdt appell foran Stortinget.

Peder M artin Lysestøl

Å vedta statlig og kommunalt
budsjett, er en viktig politisk
prosess som det er viktig at RV
deltar i.

En rekke kvinneorganisasjoner demonstrerte mot den lave kvinnelønna den dagen
statsbudsjettet ble lagt fram.,

vekst i bevilgningene på 20
milliarder. Lokalt bør derfor
RV foreslå minst en ekstrabevilgning som tilsvarer kommunens andel av disse 20 milliardene.
3. Det er også et spørsmål
om hvor raskt de kommunale
lånene skal nedbetales.
RV kan også ta utgangspunkt i noen av SVs forslag,
men ikke være så snau som de
er.

Bevegelse utafor?
Her må de lokale kommunestyregruppene vise skjønn.
Krav det er politisk bevegelse
for utafor kommunestyresalen, må vi finne penger til.
RV bør tøye strikken maksimalt for å gi budsjettet en mer
sosial profil enn det rådmannen og flertallet legger opp til.
Poenget er å synliggjøre økonomiske behov, det er også politisk viktig.
OBB

Eritrea, miljø og
utvikling
Sigurd Jorde har skrevet et hefte om et prosjekt for Rød Valgallianse som har
fått støtte fra Norad og Studieforbundet Ny verden.
Eritrea er et lite land nordøst i Afrika som for 3 år sia frigjorde landet sitt etter
30 år med krig. Sporene etter krigen er tydelige. RV har hatt et prosjekt hvor det er
sett på hvilken rolle miljøproblemene spiller i gjenoppbygginga. Har eritreerne lært av våre feil og
klarer de å unngå gjøre de samme feilene?
Heftet er på 24 A4-sider og kan bestilles fra RV-kontoret.

Ikke oljefond,
men arbeidsplasser
Statsbudsjettet er foreslått
med et overskudd på l0,6
milliarder som skal settes i et
oljefond og plasseres iutlandske banker. RV er mot
oljefondet av flere årsaker:
Den høye oljeutvinningstakten er med på å drive fram en
miljøkatastrofe gjennom at
C02-utslippet øker. De «oljepengene» som allerede fins
bøt settes inn i virksomhet
som kan skape flere arbeidsplasser. Dette gir økte skatteinntekter som kan sikte neste

generasjon av eldre.
Mens statens økonomi blir
stadig bedre - forverres de
økonomiske rammene til
kommunene. Statsbudsjettet
legger opp til at overføringene fra statene . skal være på
det samme nivået som i fjor,
kommunene må redusere
skattøret, samtidig blir kommunene pålagt en .mengde
nye oppgaver. Regjeringen sier at Reform '97 er blant hovedprioriteringene, men de

foreslåtte bevilgningene er
langt fra nok til å dekke kommunenes utgifter.
Antallet rike har aldri vokst
raskere1 men fortsatt er ikke
AP-regjeringa villig til å ta
penger ,fra de rike i Norge.
Hvis en bare hadde innført
samme skatten på inntekter
fra aksjeutbytte som det vanlige folk har på arbeidsinntekten sin ville en fått finansiert hele sosialhjelpa i Norge,
sjøl om satsene settes opp.

Oljefonde t

Spek'1lasjon og utbytting
Oljefondet er noe vi har hatt
lenge. Den norske staten har de
siste 15-20 åragått med overskudd som har blitt plassert i
utlandet. Dette har borgerskapet med dets mange politikere
og lojale presse i praksis har
klart å skjule for folk. Det nye
er at en nå ikke lenger holder
fondet hemmelig, men går offensivt ut og begrunner hvorfor det er riktig å bruke penga
på denne måten.
Det
stortingspolitikerne
egentlig sier når de begrunner
oljefondet, er at norske pensjo-
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nister i framtida skal leve av de
verdiene andre lands folk skaper. Det er i virkeligheten en
ganske rå påstand. Det er dessuten ganske frekt å prøve å
innbille folk at den eliten som i
dag raner til seg alt de kan, om
40 år skal gi rundhånda til folk.
Oljefondet begrunnes videre
med hensynet til framtidige generasjoners behov. Men i dager
det høy arbeidsledighet med
mye konkurransejag som virker langt ned i skolen. Det neste generasjon trenger, er trygge
utsikter til jobb, og det finnes

midler i det norske samfunnet
til å skaffe jobb til alle.
Det er også et grovt misbruk
av framtidige generasjoner å
bruke opp et anvendelig råstoff som olje i dag. At Norge,
av alle land, bruker olje til
energi, er en forbrytelse som
folk om 100 eller 150 år vil fellende en knusende dom over.
Olja er utvikla gjennom millioner av år, og er et svært alvendelig råstoff som kan trenges til
mange ulike formål i framtida.

Ove Bengt Berg
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Marxismen - et mysterium?
For en stund siden kunne en i
KK lese at RVs program nå var
utlagt til salg og jeg bega meg
til kontoret og kjøpte den aktuelle utgaven. Stort ble sjokket
da jeg oppdaget at programmet i lange partier var en ren
avskrift fra et program fra
mars 1991 og nå skriver vi september 1995.
På side 5 står det at «RV er et
marxistisk parti», mens programmet som sådan har karakter av å være skrevet i ånd
av stalinistisk folkefrontspolitikk hvor enhver kan plukke ut
den matbiten han vil fra et ra-

dikalt julebord bestående av
de mest motsetningsfylte retter. Programmet er fullt av inkonsekvenser og logiske sammenbrudd.
Siden verden forandrer seg
kontinuerlig må også arbeidet
med programmet være en
kontinuerlig prosess. Den dagen en tror programmet er
«ferdig», er det allerede i ferd
med å bli en hemsko for korrekte handlinger og arbeidslinjer.
I arbeidet med å bygge et
marxistisk parti utgjør programmet selve ryggraden. Det

er partiets teoretiske og åndelige nivå som nedfelles i programmet med den hensikt å
kjempe for politisk klarhet og
marxistiske prinsipper. Her tas
det sikte på enhet mellom teori
og praksis.
Det er helt umulig å bygge et
marxistisk parti på et program
som er et program for en front.
Og her snakker jeg ikke engang om en arbeidernes enhetsfront slik som Lenin definerte den på Komintems annen kongress, men programmet opererer med en tankemodell av stalinsk folkefront ved-

tatt på Komintems 7. kongress
i 1935.
«Først klarhet, så flertall»,
skrev Rosa Luxemburg. RV ser
ut til å arbeide etter det motsatte konsept: Først flertall,
deretter klarhet. Det er bare
den hake med slike prosjekt at
mesteparten av energien blir
brukt til innvortes bruk, da en
slik organisasjon vil bli bestående av et utall tendenser,
fraksjoner og klikker som holder på med sitt, fordi RVs program er et frontprogram. For
egen del må jeg legge til at jeg
anser ikke stalinsk folkefront å

ha noe med marxisme å gjøre i
det hele tatt.
Nå er ikke jeg ute etter Aksel
Nærstad personlig, men når
han skriver 1. mars 1989:«Og
formuleringene i program
mene er mindre viktige enn de
bevegelsene fronten er et uttrykk for», så er det mange innen miljøet som sier denslags
og derved bare forteller at
marxismen er fullstendig algebra for dem. De skjønner simpelthen ikke noe av den. Et
program for en front (stalinistisk? eller leninistisk?) er noe
annet enn et program for et

marxistisk parti.
Det er ikke vanskelig å lure
seg selv og andre for en stakket
stund med pragmatisk smarthet, men det går ikke an å lure
historien. Sett fra et teoretisk
og intellektuelt synspunkt er
RVs program en skandale.
Hvis det framdeles er marxis- .
ter i RV bør de snarest begynne
å utarbeide et nytt program for
RV. Det er den eneste måten
RV kan overleve på som et
mulig marxistisk arbeiderparti.

Østfold. Også her var det en
svært populær og kjent førstekandidat Gon Michelet) som
ikke stilte til gjenvalg i år. Vi
var også her utsatt for det samme presset om at velgerne måtte stemme taktisk (SV), for at vi
ikke skulle få «borgerlig styre»
i fylket. Og, vi hadde også her
tidligere sentrale partimedlemmer som offentlig meldte
seg ut av RV og inn i SV, og aktivt proklamerte dette i valg-

kampen. Likevel klarte vi altså
å holde skansen fra forrige
kommunevalg, og begrenset
tilbakegangen til ca 100 stemmer eller 0,1 %.
Tilbakegangen i Oslo er
svært alvorlig fordi Oslo til nå
har vært det desidert sterkeste
RV-fylket i landet. Det var her
vi bare for to år siden konsentrerte alle våre krefter, og fikkvalgt inn vår første stortingsrepresentant. Det er også her

partiet har sitt hovedkontor.
Tilbakegangen i Oslo svekker
RVs muligheter til å komme
inn på Stortinget om to år, særlig fordi Erling Folkvord visstnok ikke tar gjenvalg.
En annen og viktig endring
ved valget er at SV (særlig i
Oslo), endrer seg fra å være i
posisjon, til opposisjon. Dette
vil nødvendigvis føre til at SV
(i det minste i formen) vil
framstå som et mer radikalt al-

ternativ og gjøre det vanskeligere for velgerne å «oppdage»
RV.
Jeg vil derfor oppfordre Jørn
Magdahl sammen med Oslo
RV, til å grave betydelig dypere etter årsaken fil tilbakegangen i Oslo. Resultatet bør preseteres i form av en rapport med
konkrete forslag til tiltak for å
snu utviklingen.

mokrati 5) kamp mot forbudet
mot fraksjoner,etc

et
kritisk
Sovjetunionen.

Jeg oppfordrer foll< i RV til å
skaffe seg boka The Russian
Enigma, Ink Links, London 79,
ISBN 0906 133 238 og studere
den. At noen unge teaterfolk i
Gøteborg har laget en teaterforestilling av den er forståelig
fordi temaene i den er brennaktuelt for prosjektet om en
ny arbeiderbevegelse. De opposisjonelle i leirene betraktet
på ingen måte Trotsky som noen ufeilbarlig Gud, men som
en høyst respektert revolusjonær en kunne debattere ined.

Valens antagelse om en trotskistisk sammensvergelse i RV
er derfor ren repetisjon av
30-årenes
paranoide
Stalinisme. Meg bekjent pågår
det ikke noen organisert trotskistisk fraksjonisme av den
grunn at sympatisører med
Trotskys tenkning har ulike
orienteringspunkter og innfallsvinkler.

solidere den Sovjetiske Statens
makt. Bare militær styrke og
dominans over våre naboland
kunne sikre oss rollen som supermakt. Ideen om å propagandere den verdens-kommunistiske revolusionen var en
ideologisk skjerm for å skjule
vårt ønske om verdensdominans.»

Jan Hårstad.

Grav dypere, Magdahl
Onsdag 13. september innleder RVs leder Jørn Magdahl i
Klassekampen, en analyse av
valgresultatet i Oslo. Han oppgir tre grunner for tilbakegangen:
1. Erling Folkvord stilte
ikke
2. Taktisk stemmegiving
i forhold til SV/ Apbyråd
3. En lengre indre uenighet i Oslo RV, som før-

te til tidligere RVer
Athar Alis Flerkulturelle liste.
Det virker sannsynlig at dette er medvirkende årsaker til at
Oslo RV mistet ca 3 000 stemmer fra forrige kommunevalg
(-1,2 %), og ca 6 000 stemmer
fra stortingsvalget for to år siden (-2,2 %). Likevel kan ikke
dette være hele sannheten.
La oss bruke de samme kriterier på analysen av valget i

Eirik Tveiten

Et svar på Valens kronikk

RV og historia
Jeg skulle anta at de fleste
· medlemmer av RV er av den
oppfatning at vi kan bli bedre
skolert både i teori og i sosialismens historie. Men siden våre
teorier ikke er noe som kommer dalende ned fra himmelen, men er konkrete produkter av historike situasjoner, er
et studium av sosialistisk teori
nært forbundet med et studium av historien. En kan uttrykke det slik at det finnes en
viktig protokoll, et skattkammer, hvor vi har nedskrevet
lærdommene fra arbeiderbevegelsens triumfer og nederlag.
Det pågår nå en debatt innen
RV hvor ulike strømninger
slåss, noe som er helt naturlig,
om vilke erfaringer og vilke
tradisjoner som skal danne
plattformen for en ny arbeiderbevegelse.
Terje Valens artikkel om
Trotsky (Opprør 7) er faktisk et
stort skritt framover da den ikke inneholder frådende skjellsord om Trotsky, men et forsøk på objektivisering.
Etter lesning sitter man imidlertid igjen med den bestemte
følelse at Valen synes å tro at
Sovjetstaten fremdeles eksisterer i beste velgående og at det
kinesiske
kommunistpartiet
nyter stor internasjonal prestisje blant verdens arbeidere. De
faktiske forhold er heller motsatt; at arbeiderklassen ikke vil
ta i den stalinistiske tradisjonen med tang, både i dens maoistiske versjon som kulirni-

nerte i massakren på Den
Himmelske Freds Plass eller i
den stalinistiske med GPU,
GULAG, Moskvaprosesser og
Ka tyn-mordene.
Forutsetningen, utgangspunktet, for å gjøre noe fornuftig er
at man sier noe sant om den
aktuelle situasjonen: Det er at
kommunismen er diskreditert,
brakt i dypeste vanry.
Nå hører jeg noen maoister
fort si at vi har alltid vært mot
byråkratienes
diktatur
i
Sovjetblokken og vi har også
fatt et oppgjør med ettpartistaten og Stalinismen? Er dette
riktig?
Valens artikkel om Trotsky
bygger i alt hovedsakelig på de
premissene som offisiell kommunistisk
historieskrivning
baserer seg på, enten den er av
kinesisk eller sovjetisk art:
«Etter som <lesse justeringane
blei sett ut i livet, blei saksen
litt etter litt lukka og både den
økonomiske krisen og partikrisen gjekk over. Det var lite
grunnlag for å fortsette den
harde kritikken mot partileiinga.»
En kunne være fristet til å fortsette Valens setning med utropet «Leve Josef Stalins vise ledelse» for den ånd svever over
denne rabiate skjønnmaling.
Det som skjedde var at Stalinfraksjonen umiddelbart etter å
ha utrensket «venstreopposisjonen» tok for seg «høyreopposisjonen» slik at Josef Stalin

ble u bestridt og eneveldig diktator over Sovjetunionen. De
7-8000 partimedlemmer som
var tilhengere av venstreopposisjonen ble ekskludert fra partiet, mange havnet i GULAG,
andre bortplasserte på utilgjengelige områder, andre fikk
tragiske skjebner med selvmord og likvidering, andre
gjorde etterhvert knefall for
Stalin og kom tilbake i partiet.
I denne konflikten blir det
svært galt om man utelukkende fokuserer på personen Leo
Trotsky for opposisjonen mot
Stalins byråkratiske diktatur
besto av en rekke forskjellige
strømninger, hvor de demokratiske-sentralistene
og
Arbeideropposisjonen var de
tyngste. Alle disse aktivistene
havnet før eller senere i GULAG hvor de utfoldet en omfattende politisk virksomhet
med leiraviser, manifest, debatter, plattformer, etc.
Den jugoslaviske kommunisten Ante Ciliga tilbragte
mange år i disse leirene og. da
han kom ut av landet utga han
i 1938 boka: The Russian
Enigma,som skulle være obligatorisk studium for enhver
som
vil
forstå
hvorfor
Sovjetunionen måtte gå i oppløsning. Røttene til den tragedien finner vi i kampene på det
tidlige tyvetall over spørsmål
som 1) arbeidermakt på fabrikker og i parti 2) kamp mot partiansettelser ovenfra 3) kamp
mot ideen om sosialisme i ett
land 4) kamp mot innskrenkninger i yttringsfrihet og de-

Og her er vi da tilbake i den aktuelle politiske verdenssituasjonen hvor trenden er at partier som bygger på Trotskys
tenkning mange steder har
medvind, også i Norge. Dette
foruroliger også AKP som med
gru oppdager at representantar for den politiske retninga
som blir kalla trotskisme arbeider for å få grep om Raud
Valallianse.»(Valen)
Stalinismen hadde den vanen
at den karakteriserte alle tenkemåter i den revolusjonære
arbeiderbevegelsen som var
kritiske eller skeptiske til Josef
Stalins praksis i Sovjet, som
«trotskister». Uansett om en
var rådskommunist inspirert
av Rosa Luxemburg, tilhenger
italieneren Bordiga,eller hollandske Pannekoek,eller av
spanske POUM under borgerkrigen, så var du «trotskist».
Begrepet ble anvendt på konsekvent alle som våget å rette
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blikk

på

Utfordringen vi i dag står
overfor er at det gjelder å utvikle en ny revolusjonær arbeiderbevegelse. Dette er noe som
krever tenkning. Utvilsomt var
det slik at Trotsky i mellomkrigstiden var en betydelig
marxistisk revolusjonær. Men
om noen nå skulle begynne å
sitere Trotsky som man før siterte Mao så var vi igjen tilbake
i en ideal istisk og propagandistisk form for politisk aktivisme. Marxismen som filosofi
er kritisk fra topp til tå og den
trenger kontinuerlig kritiske
nyvurderinger av historie og
personer.
Pave! Sudoplatov, CPU-toppsjef hos Stalin som organiserte
mordet på Trotsky i Mexico,
kom i 94 med sine memoarer
(Special Tasks, Warner Books,
London). Alle historikere er
enige om at denne boka er en
av de sentrale verkene til forståelse av Stalinismens vesen.
På side 102 i den engelske utgaven skriver Sudoplatov:
«For Kreml var kommunismens ide et redskap for å kon-

Og det var da ikke slik at GPUs
internasjonale
morderskvadroner bare likviderte medlemmer av Trotskys Fjerde
Internasjonale
i
USA,
Frankrike og Spania, men også
anarkister,syndikalister, rådskommunister, etc som ble lyttet til i arbeiderbevegelsen når
de sa noe sant og kritisk om
Sovjetstaten.
Det vi da trenger er ikke noen
spikring av nye Gudebilder,
men en kritisk opparbeiding
av historien for å fornye vår teori og praksis. Blokkerer paranoide maoister denne prosessen så setter de seg selv fullstendig på sidelinja.

Jan Hårstad
Kilder: The Spanish Civil
War,London 92,ISBN O 9508423
70. Our Own People,Elisabeth
Poretsky,Oxford
University
Press. Kommunisten verfolgen
Kommunisten,Akademie 93.
«Weisse
Verlag,Berlin
Flecken in der geschichte»
Hermann
Weber
ISP
41,Frankfurt 1989. (om likvideringen av tyske kommunistpartimedlemmer i So

Revolusjonære

i--_~tar Stortinget
RVs parlamentarikere samla til konferanse om
statsbudsjettet 1996 i Stortinget.
Fra venstre Veslemøy Fjerdingstad, Kongsberg,
Finn Olav Rolijordet, Gjøvik, Grete Bull, Oslo,
Marit Holten, Stavanger og Astri Berdal Berg,
Porsgrunn.
På veggen i bakgrunnen henger maleriet« W.
Konow, Hedemarken» av Gudmund Stenersen.
Han var stortingsrepresentant fra 1885 til 1924.
Konow begynte som en radikal pådriver for parlamentarismen og et sterkt norsk f orsvar, og
endte_ opp som en konservativ politiker i
Radikale Venstre.
Foto: OBB

Rasistiske skolebøker

Hva pensjonistene lærte
H. J. Haffners forlag ga
i 1924 ut tiende utgave
av
«Geografi
for
middelskolen»
av
Einar Haffner. Boka
blei brukt så seint som
midt på 30-tallet til
middelskoleeksamen,
seinere kalt realskoleeksamen og ungdomsskoleeksamen.
Det betyr at mennesker som i dag er 70 år
eller eldre, hadde denne læreboka.
I innledninga skrives det:
«Vi kan derfor inndele menneskene i store avdelinger som
vi kaller folkeraser. De viktigste er:

1) Den indisk-europeiske
rase (arierne, den kaukasiske
rase), som bor i Europa og
Sydvest-Asia og i de land i de
andre verdensdeler som europeerne i tidens løp har utvandret til. Det er den tallrikste rase og den som for tiden står
høiest i kultur. Den har to store
hovedgrener, en i Asia (India)
og en i Europa (Amerika), derav navnet.
2) Den mongolske rase, som
bor i Øst- og Midt-Asia. Flere
folk i denne rase, som kineserne og japanerne, står høit i kultur.
3) Negerrasen, som særlig
bor i Afrika.»

Australia og Polynesia
«Folket. De innfødte kalles
australnegrer, men de ligner
ikke negrene i Afrika og er ikke av samme rase. De hører til
de mest lavtstående av alle
folk, og det er heller ikke noget
å undres over, når vi tenker på
Australias natur .... Naturen
tvinger australnegrene til å føre det tarveligste liv .... De går
som de fleste naturfolk sin undergang i møte; ethvert forsøk
på å heve dem op av deres nuværende tilstand strander paa
deres hang til omstreiferlivet.
Det er nu kanskje 25 000 tilbake av dem. (Les: Lumholtz:
Blandt Menneskeædere og
Dahl: Dyr og vildmænd.)»

Albania
Under kapitlet Balkanhalvøen:
«Albania syd for Montenegro
er et vilt fjelland. Albanere er i
slekt med grekerne; de er vel
de villeste og mest uciviliserte
folk i Europa. » (Det er alt som
står. Red.)

Kina
«Først i den siste tid har kinserne forstått nødvendigheten
av å opa den europeiske kultur. Vi ser dem nu studere ved
europeiske og japanske uni-

versiteter, og de begynner å
omforme sin hær og flåte efter
europeisk mønster. Og nye
skoler, nogenunde av samme
slag som skolene i Europa,
kommer også op her og der.
Kinserne var inntil for nylig
sørgelig henfalne til opiumsrøkning, som ødela dem legemlig og åndelig. Men nu er
innføsel av opium forbudt, og
regejrigen har tatt strenge forholdsregler til motarbeielse av
denne last.
Folket bekjenner seg til buddismen. Men statens religion
er Konfutses lære, som mest er
en samling moralbud. »

Japan
Folket. Som sin slektninger
kineserne hadde også japanerne utviklet en høi kultur, men
den var riktignok mest en efterligning av den kinesiske.
Likesom kineserne stengte de
sig midlertid ute fra alt samkvem med andre, og like til
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midten av det 19de århundre
var bare enkelte havner åpne
for europeerne. Nu er imidlertid forholdene i landet for en
stor del omdannet etter europeisk mønster.»

Russland
Folket. Russerne (stor-russerne) er den viktigste gren av
den slaviske folkestamme. De
står i oplysning og kultur tilbake for de andre folk i Europa,
men det kommer ikke av at de
er mindre begavet, men bare
av at de ved slett styre i århundrer har vært holdt nede i
vankhar naturligvis også hatt
meget åsi. unnighet og uvidenhet; at alandet ligger saa langt
borte fra Syd- og vest-Europa,
hor all kultur er opstått, har
naturligvis også hatt meget å
si. Det store folk har først sent
og trått fått lov til å lære å lese
å skrive, og mange er derfor
ennu analfabeter. Også for den

høiere dannelse har der været
lagt hindringer i veien, men allikevel står russerne i litteratur, kunst og videnskap i rekke
med andre folk i Europa.
Ukrainere eller lille-russerne
står gjennemsnittlig høiere i almindelig kultur enn stor-russerne. Spredt utover Russland
og alle gamle russiske land finner vi en mengde jøder, særlig
i byene; de har ofte været forfulgt av russerne.»

Sverige
«Folkeoplysningen er likeså
god som hos oss, og der gjøres
meget for den; det fineste hus i
en by er gjerne en skolebygning. Svenskene har hatt
mange berømte naturvidenskapsmenn (Linne, Berzelius).
De utmerker sig dessuten som
sangere, og til sang passer også
sproget godt med sine klare
fulltonende vokaler.»
OBB

