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Partiet ditt trenger flere medlemmer! 

Viktig jobb å gjøre 
I RV ser vi ingen grunn til sjølgodhet. Men vi har en jobb å gjøre i 
norsk politikk, som ingen av de andre partiene verken kan eller vil 
ta fra oss: 

- RV er partiet som jobber «Med folk- mot Makta», med «tusen» små 
og store saker i mange lokalsamfunn, og som på den måten bidrar til 
folkelig motstand og verdighet. 

- RV er partiet som fortsatt ser begreper som «kapitalisme» og «im
perialisme», og «undertrykking og «utbytting» som nødvendige for 
å forklare verden. 

- RV er partiet som vil avsløre de rike, og som mener at arbeidsfolk 
mer enn noen gang trenger å stå sammen for å «forandre» verden. 

- RV er partiet som tør innrømme sosialismens mange nederlag uten 
å gi opp visjonen om et alternativ, en sosialisme hvor folket har 
makta. 

Jobber for deg 
I lokalpolitikken har I{V i mange år vært sett på som et alternativ. 
Gjennom representasjonen på Stortinget står vi nå i en situasjon 
hvor vi snuser på et gjennombrudd som landsalternativ. Vi bruker 
plassen på Stortinget til å samle grupper som trenger å samordne 
kampene sine. Slik som nå nylig med enslige mødre som diskuterte 
velferdsmeldingas forslag til kutt i tida for overgangsstønad, og 
fulgte opp med aksjonsdag mange steder. 

I dag foregår rriye av det politiske livet i trekanten mellom de tre p
ene: partikontor, parlamentarikere og «presse» (inkludert etermedi
er). Dette kan lett forlede en til å tro at partiorganisasjon og med
lemstall er blitt uviktig. Slik er det ikke! Ta Arbeiderpartiet som ek
sempel. Partiet besitter et utall av maktposisjoner. Det behersker al
le herskerteknikker. Likevel hadde ikke dette vært nok til å beholde 
makta uten medlemmer og lokallag i «hver by og hver grend». 
Enda mer avgjør selvfølgelig grunnorganisering og medlemstall for 
et parti som RV, som jobber mot.makta og systemet, og som har fol-

, kelig organisering som en målestokk for i hvilken grad vi beveger 
oss i retning av målet om at folk skal styre sjøl. 

Stort potensiale . 
Det fins et potensiale for en betydelig utvidelse av medlemstallet i 
RV. Sjøl om vi gjerne ser at DU tar kontakt og melder deg inn direk
te, er den viktigste forutsetningen for rekruttering at lag og medlem
mer bestemmer seg for systematisk jobbing med å spørre folk: 

Andre partier verver medlemmer gjennom kommunearbeidet sitt, 
mens RV verver lite blant «kommunevalgvelgerne» sine. Mange av 
dem trur at de gamle RV-medlemmene er så flinke at de vil fortsette 
å gjøre jobben sjøl. Men de gamle stødige er ingen selvfølge for all 
framtid. 

Mange av «det gamle grunnfjellet» til RV har et bilde av et revolu
sjonært parti, med superaktivisme og rettrohet, hvor de sjøl ikke hø
rer hjemme lenger. Men i dag er RV både for aktivistene, og for den 
som ikke har tid eller lyst til å særlig mer enn å støtte gjennom kon
tingenten. Bergen RV er et godt eksempel på at folk fra flere sosialis
tiske og revolusjonære retninger, som kan være uenige om mye, kan 
oppnå stor framgang gjennom felles praksis og arbeid for felles mål. 

RV gjorde et kjempegodt skolevalg i 1995. Men sjøl om de priorite
rer Rød Ungdom, bør mange av dem også bes inn i RV, for å influe
rer på utviklinga til sitt eget parti. 

Lojaliteten til folk 
Thorbjørn Jagland ville forhindre at RV får tilgang til Lund-rappor
ten, fordi Erling Folkvord hadde skrevet et tillegg til taushetserklæ
ringen for stortingsrepresentanter, hvor det står at «Dersom det 
handlar om at politikarer ønskjer å misbruke teieplikta for å halde 
skjult for folk det som folk bør få vita, då vil eg føle meg forplikta til 
å følgje eige samvit og setje det over andre si fortolkning av teieplik
ta». Hvis du er blant dem som mener det trengs et parti som setter 
lojaliteten til folk over lojaliteten til øvrigheta, kan du vise det ved å 
gå inn i RV, eller om du allerede er partimedlem, ved å spørre andre 
omå bli med. 

JømMagdahl 

Mot hemmelig 
budsiett-

- . 

behcindling 
vittighet til å la være sa 
han Til Bergens Avisen 16. 
november. - Hvordan kan 
vi politikere gjøre en or
dentlig jobb nvis vi ikke 
kan snakke med de insti
tusjoner eller enkelt men
nesker det gjelder, sa RVs 
fylkes tingsrepresen tant. 

Folk må få vite hva som 
skjer 
- Da jeg fikk budsjettet i 
postkassa kunne jeg ikke 
la være å offentliggjøre 
det, sa Charlotte 
Kristiansen som represen
terer RV i Tromsø kom
munestyre til Nordlys 8. 
november i fjor. 
- Dette angår vanlige 
folk, og selvsagt skal folk 
få være med prosessen, sa 
hun 

Prøvde å kuppe 
_ n !;'!dskjæringer 

I Tromsø la rådmannen 
fram et budsjettforslag 
som innebar at det mang
let 56 millioner til skole
sektoren. Budsjettet ville 
fått store konsekvenser for 
skolefrtitidsordninga. Den 
skulle legges ned. 
Opplegget fra ordfører i 
Tromsø skulle være at 
budsjettet ville være of
fentlig i 8 dager. Men tak
ket være RV fikk offentlig
heten kjennskap til bud
sjettet, oi det ble politisk 
umulig a gjennomføre de 
planlagte kuttene. 

LOJAL MOT FOLK: 
RVs bystyrerepresentantant i Bergen, en av 
Bergens mest populære politikere, Torstein 
Dahle, representerer det som er typisk for RV
politikerne: De er lojale mot folk, ikke mot 
kommunebyråkratene og toppolitikerne. 

Da -kommunebudsjettene ble lagt fram i 
fjor høst var det i en rekke kommuner 
bare 8 dager fra budsjettet ble lagt fram 
til de ble endelig vedtatt. 

Da hadde administrasjo
nens budsjettforslag vært 
kjent for politikerne i flere 
uker allerede. Men de som 
ville bli ramma av budsjet
tet ville ikke bli hørt. I 
Tromsø, Harstad og 
Hordaland fylke satte RV 
beinet ned. «Dette vil vi 
ikke være med på. Vi of
fentliggjør budsjettet". 

Udemokratisk 
Dette skapte rabalder. 
Flere andre politikerne 
kalte RV-politikerne useri
øse. Men RVs represen
tant i Hordaland fylkes
ting. Steinar Nørstebø er 
først og fremst lojal mot si
ne egne velgere. -Den nye 
praksisen er udemokra
tisk. Jeg hadde ikke sam-

RV foreslår lovendring 
På bakgrunn av hva som 
skjedde i mange kommu
ner fremmet RVs stor
tingsrepresentant Erling 
Folkvord forslag i 
Stortinget om at kommu
neloven skulle endres slik 
at også administrasjonens 
forsfag var offentlig. Dette 
var praksis før den nye 
kommuneloven begynte å 
virke fra 1993. Dette ville 
føre til en mye mer demo
kratisk behandling av 
budsjettet. Pasienter som 
blir utsatt for kutt på sju-

kehusene får anledning til 
uttale seg, Foreldre og an
satte i skoler og barneha
ger kan si i fra om hva sko
febudsjettene har å si for 
seg og ungenes hverdag. 

RV er bekymret for at po
litikerne gjør en dårligere 
jobb fordi bestemmelsene 
i kommuneloven vil hin
dre en dialog med velger
ne. Den eneste kilden for 
informasjon vil være råd
menn, byråder og andre 
kommunale topper. Det 
gir dem en svært mye ster
lcere stilling enn hvis de
res forslag er offentlig fra 
den dagen politikerne 
mottar budsjettforslaget, 
slik praksisen er på 
Stortinget. 

Stortinget: 
Ro for politikerne viktigst 
Flertallet av politikerne på 
Stortinget prioriterer ar
beidsro for politikerne i 
budsjettprosessen foran 
folkelig deltakelse, rom 
for protester og mulighe
ten for politikere til å nen
te informasjon fra flere kil
der. 

Alle berørte fagforbund 
har gått i mot den praksi
sen som er i dag. Norsk 
Presseforbund som er en 
paraplyorganisasjon roper 
et varsko om den praksi
sen som den nye kommu
neloven åpner for. De er 
opptatt av at beslutninge
ne skal være tilgjengelige 
for folk 

Ingen lovendring 
Kommuneloven blir ikke 
endret denne gangen. 
Flertallet på Stortinget 
stemmer ned RVs forslag. 
men som RV leder Jørn 
Magdahl sier i en kom
mentar om loven: 
- Det er sannsynlig at RV i 
noen fylker eller kommu
ner kommer til å offentlig
gjøre administrasjonens 
forslag hvis politikerne ik
ke legger fram forslaget 
på en slik måte at en de
mokratisk debatt er mulig. 
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Ved stortingsvalget høsten 1993 
ble Rød Valgallianse representert 
på Stortinget fo~ første gang. 

Det var Erling Folkvord 
som ble valgt inn etter at 
han gjennom flere år had
de blitt kjent som Oslos 
korrupsjonsjeger nr.1. 
Han ble valgt inn på et 
skred av oppslutning. 

På Stortinget har 
Folkvord klart å reise 
mange saker som ellers 
ville blitt glemt eller dyssa 
ned. 

I denne utgaven av 
Opprør finnes det flere ek
sempler på hvordan RVs 
stortingsrepresentant tar 
opp saker i Stortinget på 
vegne av lokale aktivister, 
og sørger for å sette søke
lys på skjevheter og over
tramp. 

RV på Stortinget er hel
ler ikke villig til å la seg 
tvinge til taushet. På sam
me måte som RV ikke vil 
la seg tvinge til å hemme
ligho1de budsjett i kom
muner- og fylkeskommu
ner, har Folkvord sagt at 
han ikke kan la seg tvinge 
til taushet hvis deler av 
Lund-kommisjonen blir 
hemmeligholdt for å be
skytte politiske overgrep. 

Høsten 1997 er det stor
tingsvalg. Folkvord har 
sagt seg til å stille til gjen
valg. I følge gallup for 
Oslo ligger RV godt an til 
å få gjenvalgt en represen
tant. RV satser også på 
mandat fra Hordaland og 
Troms. 

Erling Folkvord fra RV har på Stortinget reist mange saker som ellers ville bli glemt eller dyssa ned. 

Forsvarer skoleelever mot Reform -97 
I mange kommuner venter det 
et kaos for alle skoleelever når 
6-åringene skal begynne på 
skolen høsten 1997. 

Det er i de store byene kao
set blir størst. 
Derfor har RV krevd reformen 
stanset. De skoleklare barne
kullene vokser, og samtidig 
trasser Arbeiderpart-regje
ringa gjennom grunnskolere
formen som betyr at 6-åringer 
skal gå i skolen fra og med 
høsten 1997. RV mener at sko
le ikke er det rette stedet for 6-
åringer. Tilbudet til 6-åringer 
bør først og fremst være bar
nehage. 

I slutten av oktober 1995 reiste 
RV forslag i Kristiansand 

kommunestyre om at det ikke 
er mulig å gjennomføre 6-års
reformen pga den økonomiske 
situasjonen i kommunen. 
Skolene i Kristiansand vil bare 
bli utbygd i den grad staten 
dekker alle utgiftene. Dette ble 
vedtatt med 43 mot 10 stem
mer fra Arbeiderpartiet. 
Vedtaket fikk stor oppmers
komhet gjennom en Dagsrevy
reportasje. 

Tilsvarende vedtak er gjort i et 
20-talls kommuner, de fleste 
etter forslag fra RV, slik som 
f.eks Notodden, Odda, 
Nesodden, Tromsø. 

I alle de tilfeller der 6-årsrefor
men har blitt behandlet på 
Stortinget har RV enten frem-

met forslag om at den ikke 
gjennomføres, eller forslag om 
utsettelse, eller stemt for andre 
partier sine utesettelsesfors
lag. Det eneste partiet som i al
le år har vært konsekvent mot 
reformen, er RV. 

. 
I Oslo er det startet en 
Foreldreaksjon for utsettelse 
av 6-åringsreformen. Oslo
unger kommer til å få spesielt 
dårlige forhold hvis reformen 
tvinges igjennom. I Oslo er 
størrelsen på barnekullene 
økende i tillegg til de ekstra 
ungene som kommer til med 
reformen. Det generelle ved
likeholdet i Osloskolen er 
svært dårlig som følge av en 
«vellykka øknomisk snuope
rasjon" i Oslo kommune på 

slutten av 80-tallet og begyn
nelsen av 90-tallet. RV i Oslo 
samarbeidet med RVs stor
tingsgruppe om en høring om 
6-årsreformen. Høringa dan
net grunnlaget for 
Foreldreaksjonen for utsettel
se av 6-åringsreformen. 

RV mener at 6-årsreformen 
handlerom 

• EU-tilpasning, 
• om innsparing i kom
munene ved å gi nye oppga
ver uten statlige penger til å 
løse dem 

• om rasering av enhetssko
len som i neste omgang kan 
føre til privatisering. 

RV mener at 6-årsreforrnnen 
har lagt stor vekt på å få fram 

RVs nestleder Charlotte Kristiansen er også bystyrerepre
sentant i Tromsø. Hun har fått Tromsø bystyre med pa å la 
være å ;.?jennomføre 6-årsreformen om ikke staten betaler 
alle eksfrautgiftene. 

kunnskap om denne helheten 
og vi har blant annet gitt ut et 

hefte om reformen - «Blod, 
svette og tårer». 

Bestill RV-materiell 
Hefter: pris 
.......... stk. Blod, svette og tårer kr 30,-

RV-artikkelsamling om Reform 97, 42 s., trykt, red. Finn Olav Rolijordet 
.......... stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 40,-

RV-studiehefte (i samarbeid med SNV), 58 s., trykt, av Knut Henning Thygesen 
.......... stk. Oppløsningen av Jugoslavia - kampen om Bosnia-Herzegovina kr 20,-

RV-studiehefte, 46 s., kopiert, av Peder Martin Lysestøl 
.......... stk. RV krever 6-timers dag nå! kr 20,-

RV-hefte, 26 s., trykt. Studieopplegg foreligger! 
Av Nina Aakernes og Rune Soma 

.......... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting -og to år på Stortinget.kr 50,
RV-bok, 240 s, red. Aksel Nærstad 

.......... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram kr 10,-
av Jørn Magdahl, egen produksjon 

.......... stk. Eritrea -miljø og utvikling kr 20,-
RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s. , trykt, av Sigurd Jorde 

Klistremerker: 
.......... stk. UTSETT REFORM 97, Skolen er ikke moden for 6-åringene! 
.......... stk. UTSETT REFORM 97, Ingen 6-åringer inn før alt er klart! 
.......... stk. UTSETT REFORM 97, Sardinisering i skolen? Nei takk! 
.......... stk. UTSETT REFORM 97, Unger er ikke burhøns 

kr 2,
kr 2,
kr 2,
kr 2,-

Spesielt til vervekampanjen: 
......... stk. Verveavis (4 sider/Opprør nr. 4) 
......... stk. Plakater. 4 tema. Kommer også som annonser i KK 
......... stk. Generell RV-løpeseddel (A4-brettet) 
......... stk. RVs løpeseddel om EU og fagbevegelsen 
......... stk. RVs valgmanifest/plakat (Med folk mot makta) 
......... stk. Viktige punkter i RVs politikk (A5-løpeseddel) 

Porto kommer i tillegg .. 

Navn: _ _ _____________ _ ___ _ _ 

Adresse: ___________________ _ 

Postnr/sted: _ ________________ _ 

Sendes til: Rød Valgallianse, Osterhaus ' gate 27, 0183 Oslo, 
eller fakses til 22 98 90 55 . 

gratis 
kr 2,
kr 1,
gratis 
gratis 
kr 1,-
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RV i kamp for vei i Lofoten 

Dy"namilt mot 
kommunalt byr6krati 
Hva får e'n sanitetsfor
ening i ei lita bypd i 
Nord-Norge tila star
te en innsamling for å 
kunne kjøpe dyna
mitt? 

Dette er historien 
om Storfjellveien. En 
5,4 km lang vei strek
ning mellom Holand 
og Storfjell i Vågan 
kommune. Første 
gang kravet om vei 
ble reist var i 1897. I 
1 ~96 begynner byg
gmga. 

Gunnar Aarstein er kom
munestyremedlem for RV i 
Vågan kommune, valgt inn 
høsten 1995 og har vært leder 
for aksjonen for å bygge vei til 
Storfjell. · 

I 1994 søkte Jan 
Rivertsrud i Rica hotell om få 
bygge nytt hotell i Svolvær. 
Men fordi hotellet lå på en øy 
så var det nødvendig med ei 
bru. Da søknaden kom la 
kommunen alt til side, gjorde 
om reguleringsplanene, skaf
fa SND-midler og bevilga 1 
million kroner. Men befolk-

ninga i Storfjell møtte en an
nen side av det kommunale 
byråkratiet. 

- Hvis folk holder ut og står 
sammen klarer folk utrnlig 
mye, sier Aarstein som siterer 
fra et dikt av Johanna 
Schwartz: «Om ni lar er at lita 
til er egen veldiga skaperkraft 
har ni makt til alt stort ni vil». 
Han forteller at i begynnelsen 
skrev de brev til alle organer i 
kommunen. De ringte og had- · 
de kontakt med alle politiske 
partier. Og det var bare ett 
parti som ikke var interessert, 
og det var Arbeiderpartiet. 

Våren 1991 hadde alle kom
munale organer vendt tom
melen ned. Men de fortsatte, 
og ble møtt med sånne halve 
vedtak som at 
«Næringsutvalget er positiv, 
men dersom ..... » I denne tida 

· samordna RV folks ønsker og 
ideer. Alle ringte Gunnar for å 
høre hva som skjedde. Han 
ble en sentral som koordiner
te. Det hjalp at RV var repre
sentert med 2 representanter i 
kommunestyret, men det var 
ingen forutsetning. Det at RV 
var i kommunesystemet hjalp 
aksjonen til å få en solid tals
mann. Noen som en kunne 

stole på stilte forslag i kom
munestyret. - SV skuffa oss 
ofte, sier Aarstein. - De turte 
ikke stille forslag. De bare stil
te spørsmål, og når ordføre
ren hadde svart sa de bare ja 
vel. 

Fest og dynamitt 
Storfjell sanitetsforening 

søkte om byggetillatelse til å 
få bygge veien sjøl. De hadde 
kjøpt inn noen kilo dynamitt 
og gikk ut og annonserte at de 
skulle begynne å bygge vei 
sjøl. De inviterte formannska
pet, ordføreren og NRK .. Det 
ble dekka langbord med kaffe 

, , og kaker, og et kor og et mu
sikkorps sto for ~nderhold-

. ninga. Og som toppen på fes
.ten smelte de· av 30 kg kilo dy
namitt; og: bygginga · var. be
gynt. 

Noen uker etter ringt~ · 
Teknisk sjef til Gunnar 
Aarstein og lurte på om det 
var riktig at de hadde begynt 
·å bygge vei. Dette kunne 
Gunnar bekrefte. «Men dere 
kan ikke bygge vei uten tilla
telse», mente den tekniske sje
fen. «Men ordføreren og råd
mannen hadde jo vært til ste-

de når bygginga startet,» kun
ne Gunnar fortelle og syntes 
det var rart at det kunne være 
ulovlig da. _ 

«Dere må stoppe ellers er vi 
nødt til å tilkalle politi», sa 
den tekniske sjefen. «Dere får 
sende oss en orientering om 
hvordan vi skal få tillatelse», 
sa Gunnar Aarstein. Men det 
kom aldri noen orientering. 

Men Storfjell sanitetsfor.e
ning startet opp med innsam
ling til dynamitt. 70.000 kro
ner og 100 kg dynamitt ble 
samlet inn og bygginga kunne 
fortsette. 200 meter vei i 4 me
ter som . tålte 8 tonns aksel
trykk ble klart. 

Kommunens taktikk var å 
dysse ned saka. Men aksjonis
tene fra Storfjellvein ville ikke 
la seg ,dysse ned. De tok kon
takt . med Lofotposten og 
hengte ut byråkratene og poli
tikerne. TV2 lagde reportasje, 
Lokal TV, Dagbladet, VG og 
Klassekampen skreiv om 
Storfjellveien. 

Men søknaden ble ikke inn
vilget. Tvert imot ble den av
slått, med begrunnelsen om at 
det ikke .fantes kart over om-

BYGDE VEI SJØL: _ 
Kommunestyret sa først nei til å by$ge vei, men bygdefolket kjempa gjennom et kommunalt bvegvedtak. RV tok ak
tivt del i arbeidet. På bildet to av veiforkjemperne i Vågan: Anny Johansen til venstre, og Kirsti Sommerseter. 

Foto: Ola Sæther. 

rådet. Og det ville det koste 
150.000 kroner å lage, og det 
prøvde kommunen å få inn
byggerne til å betale. Dette 
kunne alle lese om i avisa. Det 
gjorde fylkesordføreren som 
også representerte Arbeider
partiet. Han så det som sto 
skrevet, og tok en telefon til 
sin parti~ollega ordføreren i 
Vågan så det kunne bli slutt 
på den uthenginga av 
Arbeiderpartiet. 

Ved salderingsdebatten i 
Stortinget tok RVs · stortings
representant Erling Folkvord 
opp saken i Stortinget. Seinere 
stilte han spørsmål til sam
ferdselsminister Opseth om 
saken, og Opseth kunne svare 
at pengene fantes, men at han 
ikke var sikker på om han 
skulle betale dem ut. 

Opseth kom på besøk til 
Vågan i et annet ærend, men 
Storfjellveiens venner syntes 
det var en fin anledning til å 
snakke med mannen. De invi
terte ordføreren og Opseth til 
et møte om Storfjellveiens 
framtid . Ordføreren syntes ik
ke det passet å forstyrre stats
råden ·«på den måten». Men 
det syntes Gunnar Aarstein & 

co. De traff Opseth og rede
gjorde for saken, en av med
lemmene i s.anitetsforeninga 

0 hadde lagd dikt, og Opseth 
fikk en t-skjorte. 

En uke etter kom faksen fra 
Samferdselsdepartementet· 
om at statens bidrag til å byg
ge veien var innvilget. 4. okto
ber i fjor fattet kommunesty
ret det endelige vedtaket om 
bygging av vei. 

Bor det mange i Storfjell? 
Det bor 18 mennesker om vin
teren og 12 om sommeren. 
Seks må flytte om vinteren 
fordi de er avhengig av kom
munale tjenester som hjem
mehjelp som ikke kommer 
fram fordi de ikke har vei. 

Hvordan det gikk med 
ordføreren? 

Han er ikke ordfører lenger. 
Han ble ikke gjenvalgt. RV 
mislikte sterkt den måten ord
føreren hadde opptrådt på. · 

- Det kampen dreier seg om, 
avslutter Gunnar Aarstein, er 
å ta styringa over egne liv. 
Styrken, kunnskapen og idee
ne uvikles gjennom kampen. 
Det er nødvendig å handle 
kollektivt. 
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