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JørnMagdahl etter Lund-kommisjonen 

Revolusjon.nødvendig 
Lundkommisjonens rapport er ypperlig egna til å for- ~ --
klare vårt syn på revolusjon, skriver Magdahl i sin kom
mentar på side 2. 

- På den ene sida er den en sterk bekreftelse på på at 
det er helt usannsynlig at borgerskapet og den borgerli
ge staten noengang vil gi fra seg kapitalismen frivillig, 
sjøl om et folkeflertall vil prøve sosialisme. Og rappor
ten sannsynliggjør at masseinternering og bruk av ung
er for å presse foreldre, hevder han. 
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Midtsidene Noen av landsstyrets medlemmer med RVs T-trøye. Fra venstre Anne Steinsland, 
Liv Thommesen og Veslemøy Fjerdingstad. Foto: Jens-Eirik Larsen. 

Markspist demokrati Rød Ungdoms landsmøte: 

Merenn 10000 ·~~~~~~~ ...... .LLU~a.a. . s tp artietl~ 
Lundkommisjonen forteller at det var et omfattende nett av «informanter» 
på skoler, høgskoler, universiteter, arbeidsplasser og i boligområder. 

Haakon Lie skryter av sin hær på 30 000 som knakk NKP. 
Har mer enn 10 000 minst en gang angitt en mistenkt opposisjonell til 

overvåkingspolitiet, eventuelt gjennom en siling i Arbeiderpartiet, i løpet 
av en 20-års periode? 

Hvorfor har hittil ikke en eneste en stått fram og beklaget sin angiver
virksomhet? 

RVs landsstyre ønska ikke å vedta å kreve etterforsking av angiverne. 

Side 7 

Når fjernes folketrygda? 

Rød Ungdom har hatt landsrftøte og valgt Marte Brekke Michelet som ny 
leder. 

RVs og AKPs ungdomsorganisasjon har vedtatt å satse på å bygge opp 
en kjerne som kan tilby nye medlemmer skolering og aktivitet for å kunne 
gjøre det som er ungdomsorganisasjonens oppgave: Å rekruttere til et 
kommunistparti. 

Ungdommene mener at det i dag ikke finnes noe kommunistparti i 
Norge, men at AKP er det partiet som mest likner på et kommunistparti. 

Sosialdemokratiet er vår strategiske hovedfiende, sier den nye lederen i 
vår ungdomsorganisasjon. 

Side 4, og intervju side 11 

RVs landsstyre ber medlemmene sende følgende brev: 

Folketrygdsystemet er åpenbart i strid med markedsliberalismen. 
Det sås nå politisk for å forberede nedlegginga. 

Justisminister Grete Faremo 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 
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Side 12 og 13 

Meld deg på sommerleir! 

Side 3 

i Magdahl svarer på debattinnlegg 

1 

Etter Lundkommisjonens rapport går det fram at jeg 
har vært og er et mulig mål for politisk overvåking. 
Jeg vil derfor be om svar på følgende spørsmål: 

1. Har jeg vært overvåket av 
Overvåkingspolitiet? 

2. Hvis ja, med hvilken hjemmel og i hvilket 
tidsrom? 

3. Er jeg fortsatt overvåket? 

Hvis jeg er eller har vært registrert i 
Overvåkingspolitiets arkiver, krever jeg å få innsyn i 
alle opplysninger om meg. Jeg vil også ha en skrift
lig bekreftelse på at alle disse opplysninger slettes 
etter at jeg har fått innsyn. 
Jeg imøteser et skriftlig svar. 

Hilsen 
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I politistaten og klassestaten Norge 
Demokrati forbudt 

I Norge er sosialisme forbudt. Det sier 
Lund-kommisjonen seg enig i. Kommisjonen 
sier at overvåkinga av AKP helt fram til 1988 
var lovlig og nødvendig. Det vises til AKPs 
støtte til væpna revolusjon. 

Spørsmålet om væpna revolusjon som 
grunn til overvåking er sjølsa~t bare et 
påskudd. I beste fall kan en ga med på at det i 
1973 trengtes to timers vurdering til å finne ut 
at AKP ikke ville forsøke seg på væpna kupp. 

Makta i Norge har sjølsagt visst at AKP og 
RV var et bolverk mot terrorisme og militære 
eventyr. Det var RV/ AKPs politikk den 
frykta. 

En har imidlertid ikke nøyd seg med et 
ukjent antall offentlig betalte 
polititjenestemenn. I rein øst-tysk stil har 
politiet basert seg på det Lund-kommisjonn 
kaller et «betydelig antall» angivere på skoler, 
universiteter, arbeidsplasser og i 
boligområder. En markspist politistat. 

Denne politistaten har vært leda av 
nordmenn som har brukt sin partiplattform 
til å få norsk politisk liv og statsstyring 
underlagt amerikanske imperialistiske 
interesser. I strid med norske nasjonale 
interesser. 

Einar Jetne skriver at det er en demokratisk 
rettighet å kunne kjempe for et annet styresett 
enn aet makthaverne står for, og å bekjempe 
deres interesser. Slik har det ikke vært i 
Norge. 

Lærdommene fra Lundkommisjonen er 
ikke bare at sosialister og kommunister blei 
overvåka. Alle som hadde en annen mening 
enn den den ledende kjerna i Ap fant 
akseptabel, og som organiserte seg 
samfunnsmessig for den, blei overvåka. 
Demokratiet var forbudt. 

I Norge er det ikke bare sosialismen som er 
forbudt. Logisk nok er derfor heller ikke 
demokratiet tillatt. 

Redaksjonen avslutta 11. juni 1996 
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Takk for alle innleggtmen send dem vennhgst på " 
diskett/ evt e-postfil: ,rv@sn.no 

~~ 
Medlemsavis for Rød Valgallianse 

FRÅ LEIINGA 

Lundkommisionen 

Langvarig kamp 
I den første fasen etter 
offentliggjørelsen av 
Lund-kommisjonens 
rayport var vi kraftig 
pa offensiven. 

Avsløringene viste at sann
heten var verre enn det de 
mest «paranoide» av oss had
de trudd. Avisene var fulle av 
forskrekka kommentarer 
over at domstolene hadde 
opptrådt som meningspoliti
ets forlenga arm, og over bar
neovervåkninga. 

Lokalavisene var fulle av 
intervjuer med kamerater 
som kom til orde med histori
ene om hvordan de var blitt 
overvåka, en ydmyket over
våkningssjef måtte gi Erling 
Folkvord og meg audiens, 
mappekravet fikk spontan 
oppslutning - og ikke engang 
Thorbjørn Jagland kunne ute
lukke at innsyn kunne bli ak
tuelt. Men etter hvert har vi 
fått merke at vi denne gangen 
har trådt den virkelige MAK
TA så nære at den kommer til 
å bruke mye og langvarig 
skyts for å vinne tilbake tilli
ten til «systemet». 

Trå ikke makta for nære 
De mer enn 25 år gamle van
drehistoriene om dødslister 
er nå fremma på lederplass i 
Aftenposten - og dukker opp 
i det ene medium etter det an
dre. De fremste av de radika
le ml-haterne fra 70-åra - med 
Versto, Hompland og 
Solheim i spissen bruker sine 
tunge maktposisjoner - til 
omkamp, og til støtte for 
DNA-nomenklaturen. 

Solheim støtter ikke bare 
overvåkninga av NKP og 
AKP på 70-tallet - til TV 2 sa 
han under SV's landsstyre
møte, at denne overvåkninga 

Leder i RV, Jørn Magdahl 

var like nødvendig som det 
var nødvendig å følge med 
nazistene nå. A mene at fre
delig overgang til sosialis
men er lite sannsynlig, er i 
følge Solheim et standpunkt 
som bør føre til overvåkning, 
og til å sammenlikning med 
dem som bruker bomber og 
pistoler her og nå. Mange 
som var forskrekka til å be
gynne med argumenterer nå 
med at t.o.m. Solheim har 
skjønt at overvåkning har 
vært nødvendig, og i leser
brevspaltene dukker de inn
bitte anti-kommunistene 
fram med støtten sin til 
Haakon Lie. 

Langvarig kamp 
Lund-kommisjonens rapport 
skal ikke ferdigbehandles i 
Stortinget før neste år. Det be
tyr at vi må være forberedt 
på langvarig kamp - med alt 
det betyr både av muligheter 
og av problemer med å slåss 
mot overmakta. Samtidig må 
vi opprettholde kampen for 
folkelige saker her og nå, og 
ikke bare grave oss ned i «vå
re egne saker». 

Kampen etter POT-avslø
ringene må fra vår side føres 
både som en demokratisk 

kamp - og for å spre revolu
sjonære analyser. 

I den demokratiske kam
pen står kravet om ipnsyn 
sentralt. Brev-og kortkam
panjen er viktig . . Mange fin
ner det merkelig at det som 
var en selvfølge etter oppløs
ninga av STASI-staten, skal 
nektes ofrene for overvåk
ning i Norge. Kravet om å få 
se mappene er også et krav 
om å få vite mer om tanke
kontroll, yrkesforbud og ver
vinga av infiltratørerer og sla
drehanker. Erling Folkvord 
har levert inn et forslag om 
retten til innsyn. Dette vil et
ter hvert bli møtt med enten 
en avvisning pga. «tekniske» 
problemer med å gjennomfø
re det - eller gjennom forsøk 
på _å skille mellom «verdige 
og uverdige» til innsyn - hvor 
vi som var mer eller mindre 
lovlig overvåka, så opplagt 
hørte til de siste. 

Ikke unnskyldning 
Jeg føler ingen trang til unn
skyldning fra Gro Harlem 
Brundtland pga. det som har 
skjedd, men kravet om virke
lig oppreisning for de som 
har lidd størst overlast bl.a 
gjennom bevislig svartelis
ting er riktg. 

Kravet i landsstyrets brev 
til statsministeren om garanti 
for overvåkningsfri valg
kamp - fokuserer først og 
fremst på at overvåkninga 
fortsetter. 

Anmeld 
Anmeldelse (og evt. rettssa
ker), som i Vågan og i Bergen, 
er en fornuftig metode i tyde
lige saker. Det blir viktig å 
følge opp svartelistinga av 
Atle Hiller i Mo, kravet om 
LO-støtte til å reise sak for 
Terje Kollbotn, og til Peder 

Martin Lysestøls krav om 
innsyn i sin sak, som sann
synligvis ikke er tatt opp av 
Lund-kommisjonen fordi den 
angår samarbeidet med uten
landske E-tjenester (Mossad). 

Revolusjon og rettsstat. 
Lund-kommisjonens rapport 
er ypperlig egna til å forklare 
vårt syn på revolusjon. På 
den ene sida er den en sterk 
bekreftelse på at det er helt 
usannsynlig at borgerskapet 
og den borgerlige staten no
engang vil gi fra seg kapita
lismen frivillig, sjøl om et fol
keflertall vil prøve sosialis
me. Rapporten sannsynlig
gjør at masseinternering og 
bruk av unger for å presse 
foreldre, er sannsynlig «når 
en finner dette nødvendig». 

For det andre bruker Lund
kommisjonen dette synet på 
revolusjonen som begrunnel
se for at det lenge var nød
vendig å overvåke oss. Vi må 
forklare folk forskjellen på en 
folkets revolusjon i en revolu
sjonær situasjon - og små
gruppers illegitime bruk av 
våpen. Legg ned overvåk
ningspolitiet. Ta spioner , 
bombemenn (og nazistiske 
pistolskytere) - bruk pengene 
til noe nyttig, er utmerkede 
parti-paroler. Og husk vi må 
synes: I lesebrevspaltene, i 
media ellers - og p å gata! 

Vi eT deil\.OKTatiske 
De borgerlige avisene vil 
snakke mye om vold, hem
melighold, Stalin og Pol Pot. 
Svaret vårt må være at vi har 
lært den tunge veien, at sosia
lisme må bygges på demo
krati og rettsstatsprinsipper. 
Vi ønsker mer demokrati for 
folket - og mer rettsstat, enn i 
det borgerlig-demokratiske 
diktaturet. 

Bestill verven,_ateriell! 

RVs vervemateriell er 
klart. Tidligere har 
Opprør kommet ut 
med et spesialnum
mer, nr 4/96. Det 
kan fortsatt bestil
les på partikonto
ret. Det har videre 
kommet tre store 
plakater. Det al-

Ansvar/eg redaktør: 
Ove Bengt Berg 

lkkje signerte artiklar 
er skrivne .ov redaktøren. 
Bladbunad/om'trekk; Ove Bengt Berg 
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ler siste er nå en li
ten vervefolder i 

gult og rødt som har 
kommet, med bildet 
av Erling Folkvord fo-
ran en politimann. 

Bestill fra kontoret! 

Me.ssalilOppnr. 

Jo Ryste, 
RVs ungdomssekretær, har 
slutta i Rød Valgallianse pr. 
1/ 6. 

Ove Bengt Berg, 
redaktør i Opprør, har sagt 
opp sin stilling pr 1/ 7. 

Osterhaus' ga1e 27,0183 Oslo. 
Telefon :22 98 90 58, lelelalcs: 22 98 90 55 

Raud Valallianse Osterhaus gate 27, 01 83 Oslo Telefon 22 98 90 50 Telefaks 22 98 90 55 
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RV-SIDE 

Parlamenta1isme 
på Gjøvik 

Einar Gullord 
Verken Lundkommisjonens 
rapport eller jernstreiken var 
satt opp som tema da RV-laget 
på Gjøvik innkalte til åpent 
møte i slutten av mai. I stedet 
var vårt parlamentariske ar
beid satt som emne der Peder 
Martin Lysestøl og Erling 
Folkvord innledet. I en by der 
RV aldri har vært representert 
i bystyret. 

Frammøtet tyder på at dette 
emnet var vel så dagsaktuelt 
som noen av de sakene som 
preger nyhetsbildet. Nærmere 
tjue møtte fram. 

Utgangspunktet for disku
sjonen var artikler i Opprør fra 

de to innlederne som vitnet 
om betydelige uenigheter om 
hvilken betydning RV skal leg
ge i det parlamentariske arbei
det. 

Peder Martin åpnet med å 
trekke fram myter vi tradisjo
nelt har bært på, som: 
«Egentlig støtter flertallet i fol
ket oss, men det parlamenta
riske systemet hindrer oss i å 
nå fram.» «Makta har oppret
tet parlamentarismen for å 
dekke over hva han driver 
med.» 

Han mente vi var for lite 
flinke til å bruke de organa 
som fins til talerstol for vår po
litikk. Vi prioriterte arbeidet 
her for lite. Det er mer stue
reint i vår bevegelse å ha fag-

foreningsverv enn å sitte i et 
kommunestyre. 

Videre mente Peder Martin 
det var viktig for oss å verne 
om de parlamentariske orga
na, blant annet ved å ta aktivt 
del i debatten om å bevare fyl
keskommunene. 

Han underi,trekte også at 
det var stor forskjell på vårt 
borgerlige demokrati og fas
cistiske regimer. Vårt nåvæ
rende borgerlige demokrati vil 
også prege oppbyggingen av 
et sosialistisk samfunn ved å 
være mer demokratisk enn so
sialismen i Sovjet, Øst-Europa 
eller Kina. Systemet som byg
ges opp vil bære sterkt preg av 
det norske systemet i dag. 

Erling tok utgangspunkt 

Listetoppen i Gjøvik ved kommunevalget i 1995: Bak fra venstre: Hanne Gulbrandsen, Eli Nesset, 
Ivar Skeie og Einar Gullord. . 
Foran fra venstre Finn Olav Rolijordet og Jorunn Pedersen. Foto: Michael Hall. 

dagens situasjon der han men
te vi mangler evnen til å knytte 
sammen arbeidet i og utafor de 
parlamentariske organa. Vi 
jobber i forskjellige fora, men 
det spriker, og vi mangler 
sammenheng i arbeidet. Han 
savnet vår evne til å spre visjo
nen om hva slags samfunn vi 
ønsker oss i de ulike organa 
som vi jobber i. 
Parlamentarismen kamufle
rer hvor den virkelige makta 
ligger i samfunnet. Mens en i 
parlamentariske organ har 
mulighet til å si meninga si. RV 
ville neppe ha eksistert som 
parti i dag uten deltakelse i 
disse organa. Det er en god del 
lærdom å trekke av arbeidet i 
disse organa - både på godt 
og vondt. Og parlamentaris
men som politisk system er 
viktig i den politiske virkelig
heten for folk flest. 
Men Erling konkluderte med 
at arbeidet i de andre fora er 
viktigere fordi slikt arbeid gir 
flere ideer og impulser. 
Dessuten er det flere som har 
mulighet til å delta på disse 
plassene. 

Diskusjonen som fulgte viste 
stort engasjement, sjøl om dert 
for det meste var «veteraner» 
som tok ordet. Men innled
niA@IIIA"t øs di&k•,!&joa:wn enga
sjerte, en stilte saken på spis
sen og det virket som forsam
lingen satt igjen med mange 
nye tanker og impulser etter 
møtet. 

Samfunnet er temmelig avi
deologisert i de fleste ledd og 
organer. Blant annet i RV 
trengs det tydeligvis en debatt 
om grunnleggende saker i 
samfunnet. 

Bevis på dette var at de 
fremmøtte var det hele 13 som 
tegnet seg på liste for å delta 
på studiesirkel om prinsipip
programmet til høsten. 

Bamle RV: 

Melkferge
turistene! 

Sogn og 
Fjordane 

Astri Holm stiller 

Color Line har oppretta en ny 
hurtigbåtforbindelse som skal 
gå mellom Langesund og 
Frederikshavn. Ledelsen i 
Bamle kommune engasjerte da 
en «fergekonsulent» for å finne 
ut hvordan kommunen kunne 
få best nytte av de rundt 200 
000 passasjerene som er venta 
til Langesund. Konsulenten fo
reslo å bevilge 707 000 til di
verse tiltak. Men et enstemmig 
kommunestyre gikk inn for en 
million. 
I følge avisa Varden sa RVs 
Ole Roger Dyrkorn i kommu
nestyret: 
- Det er beklemmende å lese i 
avisen at handelsstanden 
knapt er våken. Til og med vi 
som er sosialister skjønner jo at 
200 000 mennesker er en god 
pengebinge å hente penger fra. 
Vi må jo håpe at de som reiser 
forbi Langesund med åpen 
lommebok vil tømme litt ut 
her. 

Sogn og Fjordane lag av RV 
har i mars gitt ut sitt første 
nummer av RV-nytt i fylket. 
Fylkesleiar Ottar Uglum skriv 
at skal "denne "blekka" vere 
liv laga i lengda kan ikkje EG 
skrive alt sjølv." I avisa er det 
ein kommentar frå Magnar 
Wøien frå Høyanger som var 
på folkevalgtkonferansen på 
Stortinget i februar. Wøien sei
er: "Det som eg fekk mest ut
bytte av var å treffe RVarar frå 
andre stadar og utveksle erfa
ringer meir uformelt. Det er og 
inspirerande og treffe folk 
som verkeleg kan sine saker 
som t.d. Torstein Dahle om 
økonomi, kraftskatt osv." 

Nytt fylkesstyre: 
Leiar: Ottar Uglum 
Sekretær: Einar Rysjedal 
Kasserar: Knut Solberg, 
Styremedlemmer: Trine 

Johnsen. 
Henning 
Borghild 

Nylehn, Vibeke 
Første vara: 
Pedersen. 2. Vara: 
Guddal. 

Astri Holm har sagt seg villig 
til å stå øverst på RV-lista i 
Sør-Trøndelag ved neste 

stortingsvalg. Lysestøl har 
sagt at han vil stå på annen
plass. 

Astri Holm, Trondheim RV, mangeårig bystyrerepresentant for 
RV i Trondneim. 
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Rød Front-leir -96 
8. -13. juli, Strand ved Sandefjord 

Innholdet er tenkt slik at vi starter med å utvikle 
analysen og forståelsen av hva borgerskapets of
fensiv betyr - den andre delen blir å utvikle kam-· 
pen på noen områder, og hvordan vi kan bygge 
allianser. 

Mandag: 
Program 

Leiråpning - program i plenum 
Kommunismen - visjonene, og veien dit! 
Inn1: Erling Folkvord/Birger Thurn-Paulsen 

Tirsdag: 
Borgerskapets offensiv med EU i ryggen: 
Kampen om arbeidet - privatiseringa. 
Mat, landbruk og kapital. 
Den politiske/ økonomiske offensiven. 
Inn1: Bl.a.Torstein Dahle, Rigmor Tollan 

Onsdag: 
Seminar: Schengen - innvandring/åpne grenser? 
Noe fritid for bading, ballspill eller andre aktivite
ter. 
Plenum - kulturkveld. 

Torsdag 
Revolusjonær motoffensiv?: 
Parlamentarisk arbeid - redskap i kampen 
for det klasseløse samfunnet? 
Peder Martin Lysestøl: Hvor viktig er parlamen
tarisk arbeid for revolusjonære? 
Faglig kamp - og kampen innafor landbruket: 
Hver for seg- og hvordan bygge allianser! 
Seminarer om kvelden: Skole/utdanning. 
Den reforhandla EØS avtalen og kampen videre. 

Diskusjonene fra torsdag fortsetter. 
Fotballturnering. 
Grilling og avslutningsfest. 

Lørdag: 
Vi henter opp igjen diskusjonen om kommunis
men/ det klasseløse samfunnet 
med innledning fra studieseminarene. Det blir fi
re egne studieseminarer om dette i løpet av leiren. 
Avslutning i plenum med kort program. 
Leiren slutt ca. kl. 16.00. 

Pionerleir og barnehage. 

Priser: 
Voksne: 1250.- Stud/ungd: 850.
Pioner. 750.- Barn: 600.-

Påmelding/infonnasjon: 
Rød Front leir. Osterhaus gt. 27, 0183 Oslo 
Tlf: 22.98 90 60/50 Faks: 22 9890 55 

Arr: AKP /RV, i samarb. ro/Studieforbundet Ny 
Verden. 

Fjell-leir 
Putten sæter-Rondane: 21-27 juli 

Fiskerbønder eller bioindustri? 
Den teknologiske utviklinga 
i klasse- og miljøperspektiv. 

Pris: kr. 1400.-

Opplysning/påmelding: 
Kjersti Jacobsen, 2670 OTTA, 
Tlf/faks: 612313 60 

Arr: AKP, i samarb. ro/Studieforbundet Ny 
Verden. 
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4 RØD UNGDØMS LANDSMØTE 

Rød Ungdoms 20. landsmøte 

Opp opp, fram fram 
Rød Ungdom har av
holdt sitt 20. landsmø
te 30.5-2.6. Landsmøtet 
viste et Rød Ungdom i 
vekst og politiskutvik
ling. 

Av Harald A. Selvær 

Radikalt oppsving 
Ungdom i dag er mer radikale 
enn for bare 5-6 år sida. 
Høyrebølga fra 80- tallet pre
ger ungdom mindre. De som 
vokser opp i dag har aldri hørt 
om McCarthy eller anti- kom
munisme. Det er blant annet 
med på å gjøre ungdommer 
mer mottakelige for diskusjon 
og informasjon om sosialisme 
og radikale løsninger. Men til 
forskjell fra 70- tallet er det ing
en entydig radikal strømning 
blant folk. Vi opplever en 
framgang for Frp og økende 
høyre-ekstrem vold. Det er i 
dette politiske landskapet Rød 
Ungdom vokser og lager ana
lyser for framtida. 

Historia 
Rød Ungdom er ikke løsrivi 
fra historia til seg sjøl eller rnl
bevegelsen. Mye av tida og 
kreftene etter krisa i 91 har blitt 
brukt til å bygge Rød Ungdom 
p olitisk og organisatorisk. D e t 
Rød Ungdom som står fram et
ter landsmøtet representerer 
det nye Rød Ungdom. Et Rød 
Ungdom som er langt mer sjøl
stendig og i stand til å vurdere 

og analysere virkeligheten 
rundt seg. Tida da vi spurte 
om vi vil ha et Rød Ungdom, 
er over. Tida er nå inne til å 
spørre hva slags Rød Ungdom 
vil viha. 

Interessekamp 
og frontbygging. 
Allmene paroler om sosialisme 
gir ikke alltid resultater i form 
av økt oppslutning og organi
sering. Erfaringene fra bl.a. 
RV-jobbinga viser at det er lo
kalsaker og interessekamp 
som får folk til å ta stilling og 
engasjere seg. Den samme lær
dommen prøver Rød Ungdom 
å benytte seg av. En radikal og 
revolusjonær ungdomsbeve- , 
gelse må gripe fatt i interesse
ne til ungdom og drive dags
kamp. 

Skal ungdom organisere seg 
går de som regel ikke direkte 
til Rød Ungdom, fleste partene 
blir først med i en front. 
Frontene er viktige ikke bare 
som et sted å rekruttere nye 
folk, men de kampene som 
SOS Rasisme, Ungdom Mot 
EU og Ungdom Mot Narkotika 
fører har stor egenverdi. 
I perioden kommer Rød 
Ungdom til å ha jentekamp og 
anti- rasisme som hovedpriori
tet. 

En ny jenteorganisering 
Rundt b l. a . Hennes & M auritz 
anorektiske og halvpornogra
fiske reklame - kampanjer har 
det vokst opp en bevegelse for 
å aksjonere mot det skjønn
hetsidealet som unge jenter får 

Bygg Rød Ungdotn 
og kotntnunistpartiet 
Rød Ungdoms landsmøte 
vedtok følgende om strategi 
og bygging av kommunistpar
tiet: 

I kampen for sosialisme og re
volusjon er det nødvendig 
med et kommunistparti. I dag 
finnes det ingen grupper som 
kan utgjøre et sånt parti aleine. 
Samtidig ser vi at mange kref
ter er i ferd med å utvikle sine 
partibyggingsprosjekter: 
- I RV er det flere grupper som 
forsøker å bygge hver sin type 
«RV parti» som de forsøker å 
trekke i den ene eller andre 
retninga. 
- I AKP blir det jobba for en 
samlingskongress eller en re
konstituering. 
- I NKP finnes det folk som vil 

samle venstresida. 
- Viktige krefter i IS er i ferd 
med å bygge sitt parti. 
- Enkelte anarkister bygger 
opp organisasjoner og grup
per. 

I dag er det AKP som ligner 
mest på det vi kan kalle et 
kommunistisk parti, em det er 
folk i alle disse leirene, og folk 
som ikke er organisert, som 
det er viktig å ha med seg i 
bygginga av et norsk kommu
nistparti. Et nytt eller rekonsti
tuert kommunistparti er nødt 
til å ha med seg alle kreftene 
som står for en kommunistisk 
politikk i praksis. Rød 
Ungdom, med sine to moder
partier, er en av de viktigste 
kreftene i bygginga av en sånt 

David Sørmark fra Krokstadelva (Mjøndalen) i Buskerud er også 
medlem av sentralstyret i Rød Ungdom. 

pressa på seg. Aksjonene 
rundt H&M har blitt organi
sert av Aksjon Mot Salg Av 
Kropp (AMSAK). AMSAK vi
ser noe av det potensialet det 
ligger blant særlig unge jenter 
for å organisere seg imot por
no, abortmotstandere og vel
ferdskutt. I dag finnes det ikke 
et alternativ for unge jenter til 
å føre denne kampen. 
Gjennom aktiviteten rundt 
AMSAK er målet å bygge en 
jentefront som har et helhetlig 
syn på porno, familien, seksu
alisert vold, kvinnelønn og 
velferdsstaten. 

En gjenreising av kvinnebe
vegelsen i Norge er av strate
gisk betydning for å styrke ar
beiderklassens enhet og kamp
kraft. 

Særegen jenteorganisering 
Rød Ungdom kommer til å 
jobbe med særegen jenteorga
nisering. Den nye jenteorgani
seringa skal være en rein jente
organisasjon, mens det løsere 
aksjonsnettverket AMSAK 
skal være åpent for både gutter 
og jenter. Rød Ungdom kom
mer til å bygge opp og ut en 
særegen jenteorganisering in
nad i organisasjonen. 
Kvinneundertrykkinga blir ik
ke oppheva ved å melde seg 
inn i Rød Ungdom. Å slåss 
imot det krever egne tiltak og 
o rg anisering. F. eks e gne jente
og guttefonnøter foran alle 
store arrangementer. 

Anti- rasisme 
Spørsmålet om anti- rasisme 

parti, men det kan vi ikke gjøre 
aleine. 
Grunnen til at vi bygger kadre 
og styrker organisasjonen er 
ikke først og fremst for Rød 
Ungdoms egen skyld. Vår 
oppgave som kommunistisk 
ungdom er å delta i en sosialis
tisk revolusjon. For å gjen
nomføre det er vi nødt til å ha 
en sterk kommunistisk beve
gelse leda av et kommunist
parti. Et kommunistparti vi 
også må være med på å bygge. 
I denne prosessen er det viktig 
at vi deltar i diskusjoner om 
hvordan kommunistpartiet 
skal være og hvem som skal 
være med i det. 

Rød Ungdom er ikke, og skal 
ikke bli noe kaderparti. Rød 
Ungdom må være løsere orga
nisert og åpent for flere enn 
det et kommunistparti skal 
være, men det må finnes et 
kommunistparti som det er 
naturlig for så og si alle de eld
ste medlemmene i Rød 
Ungdom å være med i. 

Framtidas Rød Ungdom må 
være en organisasjon som be
står av, og er for arbeidsung
dom. Det betyr at vi må satse 
mest å verve yrkesskoleelever, 
lærlinger og andre unge arbei
dere, og at vårt viktigste ar
beidsornråde må være arbei
derungdoms krav og kampsa
ker. 

Marte Brekke Michelet vant en linjekamp i Rød Ungdom og ble valgt til ny leder. 

engasjerer, på begge sider. SOS 
Rasisme er den hurtigste vok
sende organisasjonen blant 
ungdom. Samtidig opplever vi 
et Fremskrittsparti som øker i 
valg gjennom å kjøre grovere 
ut med rasist- propaganda. 
Anti- rasisme dreier seg om å 
vise solidaritet, men og med å 
vise at det er i interessene til 
folk å være anti- ras ister. Den 
anti- rasistiske kampen må bli 
breiere. Ikke bare politisk, men 
og i forhold til hvilke grupper 
den henvender seg til. Det er et 
tankekors for den anti- rasistis-

ke bevegelsen at innvandrere i 
liten grad deltar i den anti- ra
sistiske kampen. Årsaken er 
sjølsagt at det arbeidet som 
drives i dag ikke retter seg inn 
imot interessene til innvandre
re. En antirasistisk bevegelse 
som består av hvite velutdan
na mennesker har liten kamp
kraft. En arbeiderklasse som 
bærer p å ras istisk grums kom
mer aldri til å slåss for sosialis
men. 

Distrikts opprør 
Denne våren har vist noe av 

den kampviljen som er i dis
trikts- Norge. Bøndene har 
skattestreik, maten har blitt 
holdt tilbake og fiskere i 
Finnmark har blokkert fiskeri
mottak. Også blant ungdom
mer er det interesse og vilje til 
å ta side for distrikts- Norge og 
imot sentralisering. En satsing 
på distriktene blir viktig fram
over. Ikke bare er dis trikts
N o rge et s te d h vor d et er en -ra
dikal politisk strømning, for 
Rød Ungdom er det viktig å ha 
politikk for hele Norge, og for 
all ungdom i Norge. 

Økende skjult overskudd, 
unndratt fra politisk diskusjon 
I mer enn to måneder hvert år 
fra oktober til desember bru
ker Stortinget all sin tid på en 
rituell behandling av budsjet
tet. Av et statsbudsjett på over 
500 milliarder, endres bare helt 
ubetydelige beløp, men til stor 
ståhei. Regnskapet derimot, 
blir ikke behandlet. Likevel 
brukes en betydelig del av 
Stortingets tid like før somme
ren til å behandle noe som kal-

les Revidert nasjonalbudsjett. 

Statsbudsjettet vedtas med 
pessimistiske anslag for å gi 
inntrykk av at de økonomiske 
rammene er tranmgere enn de 
faktisk er. Fra statsbudsjettet 
ble vedtatt i 1995 og fram til ju
ni, har den norske staten 
«overraskende» fått inn 12,5 
milliard mer enn budsjettert. 
Tilsvarende skjedde for 1995. 

Dette går fram statsregnskae
pet. På to år har staten dermed 
fått inn 30 milliarder. I tillegg 
har regjeringa trikset med et 
beløp på 6 milliarder kroner 
som den fik fra Norges bank. 
Denne luringa er imidlertid 
avslørt av Statistisk sentralby
rå som ikke har villet aksepte
re regjeringas prokuratorknep. 

Regjeringa angriper folk med dårlig råd 

.Penga til bil, mindre til mat, 
boliger og studier 

Årets behandling av det revi
derte nasjonalbudsjettet be
krefter og forsterker tendensen 
med omfordeling fra offentlig 
til privat sektor, og fra viktige 
folkelige behov til rikfolks be
hov. I tillegg blir politikken 
stadig mer miljøfiendtlig. 

Billigere biler - firmabiler 
Vinnere i statens omfordeling 
er rikfolk generelt. Konkret så 
får de billigere biler, fordi det
te er et satsingsornråde for re
gjeringa. Bilavgiftene er bety
delig redusert, med 770 millio-

ner kroner. Bilsalget er økt 
med 38 000 biler. Dette er like
vel dyre biler som vanlige folk 
ikke kjøper. Svært mange, kan
skje 80 prosent, er firmabiler. 
Dermed betyr det at dem med 
firmabiler får . skjulte lønnstil
legg/ frynsegoder i tillegg. 

Dyrere mat 
Argumentene til regjeringa for 
å rasere jordbruket, er at for
brukerne skal få billigere mat
varer. Likevel foreslår regje
ringa å ta vekk momskompen
sasjonen og øke matvaremom-

sen fra 15 til 23 prosent. Dette 
er en families basisvarer, og til
taket rammer dermed basisbe
hova. 

Husbanken rives i filler -
dyrere bolig 
Husbanken gir nå til dels dårli
gere lånevilkår enn de ordinæ
re bankene. Dette gir også re
sultater: Reduksjonen i antall 

. nye boliger i tilsvarende takt. 
Dette rammer spesielt unge 
mennesker som får økte bolig
priser og dårligere boligstan
dard. 
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Landsstyrevedtak 

1. Landsmøtet 
tidspunkt. 
Landsmøtet legges til Oslo 14. 
- 16. februar 1997 - med åp
ning fredag kl. 10.00 - og av
slutning søndag ettermiddag. 

2. Hovedmål for 
landsmøtet. 
A) Å velge ny og slagkraftig 
ledelse. 
B) Legge grunnlag for et stor
tingsvalg som gir større RV
oppslutning i landsmåle
stokk enn ved noe tidligere 
stortingsvalg. - og øker antall 
RV representanter på tinget. 
C) Oppsummere arbeidet 
med «viktige oppgaver for 
RV» i denne perioden - og 
justere målsettingene ut fra 
erfaringer - og endringer i 
den politiske situasjonen. 

3. Valg av ledelse. 
A) Det velges en forberedende 
valgkomite på dette møtet. 
B) Den forberedende valgko
miteen skal ha 7 medlemmer 
og tre varamedlemmer. Hvem 
som blir valgt går fram av eget 
vedtak. 
C) Den forberedende valgko
miteen skal:- Finne fram til 
kandidater som er aktuelle 
som representanter 08 vanue
~ til landsstyret -
og to revisorer. På landsmøtet 
må det foreligge en skriftlig 
oversikt over alle foreslåtte 
kandidater med faktaopplys
ninger og innstillingene til 
den forberedende valgkomite
en . 
- Komiteen skal i samråd med 
AU vurdere erfaringene med 
ledelsesstruktur, lederstil og 
- måte stillinger etc. fra denne 
perioden - i den grad dette er 
relevant for valget av ny ledel
se. 
- Arbeide for en ledelse som 
kombinerer politisk styrke 
med «ungt blod», er i stand 
til å løse de viktigste arbeids
oppgavene, er kjønnskvotert 
også i den daglige utøvende 
ledelsen, har en skikkelig ar
beiderrepresentasjon osv. 
- Komiteen skal lage en inn
stilling som kan legges fram 
for den valgkomiteen som vel
ges på landsmøtet - gjerne 
med alternativer til kandida
ter. 
- Komiteen skal skaffe kandi
dater til funksjoner som trengs 
i landsstyret/ AU og revisor. 
Det er ønskelig med så mange 
kandidater at landsmøtet får 
valgfrihet. 
- Komiteen skal arbeide for å 
få fram en ledelse dominert av 
kvinner og som kan styrke de 
kollektive arbeidsmetodene i 
RV. 

4. Navneendring. 
Landsmøtet behandler forslag 
til navneendring. 

5. Utvikling av ny 
politikk. 
tJtviklinga av ny politikk i 
landsmøtebevegelsen og 
landsmøtet konsentreres om 
fem temaer: 

A) Strategien til det impe
rialistiske norske borger
skapet. 
- LS nedsetter på dette møtet 
ei gruppe som kan lage et dis
kusjonsopplegg på temaet. 
Frist 10. september. 
- Landsmøtedelegatene får til
sendt et forslag til vedtak om 
dette. 

B) EU/EØS-strategi 
LM skal gjøre vedtak om RVs 
videre strategi i EU /EØS ut
kast er EU-utvalget. Frist 15. 
Oktober. 

C) En rettferdig skattepoli
tikk. 

Det utarbeides et hefte. 
Ansvarlige: Torstein Dahle og 
Torgny Hasås. Frist 15.okt. 
- Delegatene får et eget for
slag om vedtak i saken. 

D) Antirasistisk manifest 
(både innvandrings- og flykt

ningpolitikk - og «minoritets
politikk» - som tar opp 
Schengen). 
Frist for 1. utkast: 10. septem
ber. Ansvarlig: Antirasistisk 
strategigruppe. 

E) Valg-97. 
Landsmøtebevegelsen må 
knyttes mye nærmere til valg-
97 enn tidligere LM har vært 
knyttet til valg. Dette bør 
komme til u ttrykk p å lands
inøtet. 
-Hvitbok for RV's arbeid på 
Stortinget - for å legge grunn
lag for gjenvalg. Ansvarlig: 
Stortingsgruppa under ledel
se av Erling. 
- Vedtak som skal motivere 
til valgkamp. 

6. Programrevisjon. 
Det legges fra Landsstyret ik
ke opp til store og grunnleg
gende endringer hverken i 
prinsipprogrammet - eller i 
arbeidsprogrammet. 
- Medlemmer som vil foreslå 
svært omfattende endringer 
til programmet har frist til 10. 
september. 

A) Prinsipprogrammet. 
- Flest mulig lag oppfordres til 
å organisere åpne sirkler for å 
studere det nåværende pro
grammet. Frist for endrings
forslag på grunnlag av disse 
studiene er 1. november. 

Programkomiteen legger 
fram et endringsforslag på 
grunnlag av diskusjonen om 
det imperialistiske norske 
borgerskapet. 
Programkomiteen innstiller i 
forhold til forslag som kom
mer inn - og foreslår sjøl en
dringer den finner påkrevet. 

B) Arbeidsprogrammet. 
- Programkomiteen foreslår 
endringer på grunnlag av for
slaga på de prioriterte områ
dene: 
Skattepolitikk, antirasisme 
etc. 
- Arbeidsprogrammet gjen
nomgås mp. korrigeringer på 
grunnlag av erfaringer og 
politikkutvikling fra arbeidet 
på Stortinget. Ambisjonene 
skal begrenses til å få med det 
viktigste/ det mest åpenbare. 

C) Programkomite. 
Det velges en programkomite 
på LS-møtet i september. 

KVINNEPOLITIKK 

Komiteen skal ha 5 medlem
mer med 3 varamedlemmer i 
rekkefølge. Komiteen har en 
har frist til 1. desember for ut
sending av anbefalte en
dringer til prinsipprogram. 

7. Valgmanifest. 
Landsmøtet skal vedta et 
valgmanifest. LS i september 
vedtar utkast. 
Valgmanifest - komite: 
-Terje, Kristine, Charlotte og 
Geir. Forslaget innstilles på 
neste LS. 

8. Beretning - og 
RV's oppgaver og 
utfordringer. 
Beretninga skal være lands
styrets beretning om sitt ar
beid. Den skal ikke vedtas av 
landsmøtet. Men delegatene 
kan komme med sine merk
nader, kritikk etc. 
Det blir en viktig oppgave for 
dem som skriver beretning å 
måle resultatet opp mot tidli
gere vedtak. 

9. RVs oppgaver. 
Det lages en lort uttalelse om 
RVs viktigste oppgaver/ut
fordringer framover. 

10. Økonomi. 
a) I tråd med vedtektene skal 
landsmøtet behandle revidert 
regnskap - og retningslinjer 
for budsjett. 
b) Valg og retningslinjer for 
budsjett (og omvendt) bør ses 
i sammenheng . 
c) Samtidig som vi anerkjen
ner at Rød Ungdom (og stu
dentorganisering) er viktigst 
for ungdom - bør vi bevisst 
arbeide for at unge folk mel
der seg inn i RV. 
d) Det bør legges fram alter-

native modeller for fordeling 
av~ mellom sentralt og 
lo.kalt. 
e) Lansere valginnsamling. 
f) Lansere en ordning med 
frivillig høy kontingent. 

Ansvarlige: 
Økonomiutvalget. Frist: 1. de
sember. 

11. Delegatrett, de
legatnøkkel etc. 
A) Delegatrett: 
- Alle godkjente grupper har 
rett til delegater i forhold til 
medlemstallet - vedtektenes § 
5. 
For å være godkjent gruppe må 
det være minst tre medlemmer. 
Alle grupper som var god
kjent til landsmøtet i 1995 er 
fortsatt godkjent såfremt de 
har oppretthold t sin status som 
gruppe gjennom betalt med
lemskontingent i hele lands
møteperioden. 
- Grupper som ikke er godkjent 
tidligere eller som ikke tilfreds
stiller betingelsene i ovennevn
te, må være godkjent innen 
15/12 av fylkesstyret - eller av 
landsstyret der hvor det ikke 
fins fungerende fylkesstyre, og 
medlemskontingent må være 
betalt. Grupper som ikke 
er /blir godkjent som grupper 
med Delegatrett, kan innvilges 
observatørstatus med tale- el
ler forslagsrett. 

B) Delegatnøkkel: 
Delegattallet fastsettes ut i fra 
antall medlemmer det er betalt 
kontingent for til RV sentralt 
pr. 15/ 12. 

3-15 medlemmer 1 delegat 
16-30 medlemmer 2 delegater 
31 - 45 medlemmer 3 delegater 
samt 1 delegat pr. 25. 
Delegatavgiften fastsettes av 
AU etter at økonomien er utre
det. 

C) Frist for påmelding: 
Alle grupper må ha valgt de
legat(er) og meldt fra til RV 
sentralt om hvem som er 
valgt 
(med adresse og telefonnum
mer) innen 15/1. 

12. Dagsorden. 
1) Konstituering 
a) Setting av møtet 
b) Valg av møteledelse og re
ferenter 
c) Foreløp ig godkjenning av 
fullmakter 
d) Vedtak forretningsorden 
e) Vedtak dagsorden 
f) Vedtak tidsplan 
g) Valg av komiteer 
-. Fullmaktskomite. 
- Revisjons- og økonomikomi-
te. 

Redaksjonskomite - pro
grammer 

5 

- Redaksjonskomite antirasis
tisk xnanifest. 
- Vedtekts- og navnekomite. 
- Redaksjonskomite andre sa-
ker. 

Forberedende 
valgkomite 
Leder: Aud Oppedal 
Per Gunnar Skotåm 
Liv Thommesen 
Anne Steinsland 
Jorun Gulbrandsen 
Jo Ryste 
Bjørn Tore Egeberg 

vara: Hanne Alver Krum 
vara: Eli Berg 
vara: Magne Vågsland 

rderlø~ 
t>et norske rådet for kurdemes rettigheter har sendt ut en opp
f-;m:iring til alle kommuner ved ordføreren om å adoptere en 
landsby. I brevet heter det: 
"Ifølge menneskerettighetsorganisasjonene i Tyrkia, Amnesty 
International og Human Rights Watch har det tyrkiske militæ
ret i gjennomsnitt brent og/ eller evakuert mer enn 2 kurdiske 
landsbyer eller småbyer hver dag i 3 år. Normalt ødelegges og
så dyrket mark og skogsområder. Innbyggerne får ingen kom
pensasjon, og de fleste må flytte til slum og fattigstrøk i de store 
byene. . . .. . , 
Som NATO-:allierte er det Norges plikt å forsvare demokrati og 
menneskerettigheter i Tytl<la. let forsøk på å bremse og stoppe 
denne katastrofen for den kurdiske befolkningen i Tyrkia, invi
teres derfor Deres kommune til å adoptere en landsby i Øst
Tyrkia. 
Hva en landsby-adopsjon er, hvordan den vil bli organisert, ut
førlig bakgrunnsinformasjon osv. Er beskrevet i vedlagte pro
sjektsammendrag og brosjyre. Adopsjonen vil koste fadder
kommunen 4000 kroner og planlegges å vare inntil situasjonen 
roer seg, dvs minimum 23-3 år. Vi håper at de vil akseptere vår 
invitasjon. Prosjektets kontonummer er 7058 05 64060. 
For å kunne iverksette den første puljen med adopsjoner før 
sommerferien, ber vi om så raskt svar som mulig. Det kan bety 
mye for dem det gjelder. 
'På vegen av Det norske Råd for Kurdernes Rettigheter, Jon 
Rud. 
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6 1. MAI 

Når 1. mai blir avlyst? 
«Arbeiderbevegelsen 
har ikke lenger noe å 
kjempe for. Alle som 
vil får arbeid, og vi har 
verdens beste velferds
stat.» 

Bjørn Tore Egeberg, 
sekretær tfagltg 

utvalg. 

Dette var barneoppdragelsen 
min på 60- og 70-tallet i dra
bantby-Oslo. 1. mai var fridag, 
men hvorfor ? Man måtte jo ha 
god peiling for å finne et bar
nearrangement. En gang så jeg 
visst også musikkorpsene i by
en. 

I mellomtida har vi hatt to 
EU-avstemninger, og inni mel
lom stor stemning på 1. mai. I 
år ble det ikke noe tog på 
Røros, og til og med storavise
ne var interessert i årsaken til 
at det ble avlyst. Røros er ikke 
enestående. Toget i 
Sandnessjøen ble avlyst fordi 
den ønskede Ap-stortingsre
presentanten heller ville tale i 
Fauske. Flere steder har 1. mai 
vært et dødt rituale uten inn
hold. 

Hvem eier 1. mai ? 
Livløse 1. mai-arrangement fo
rekommer også i bygder hvor 
kampen mot markedsliberalis
men blomstrer. Vi har et pro
blem: Hvem «eier» 1. mai? Der 
de sentrale fagforeningsleder
ne «ei.er» l . mai og ikke ønsker 
A utfordre AP-ledelsens mar
kedsliberalisme - hva i all ver-

den skal mobilisere folk til å gå 
i tog da ? Det er nå heldigvis 
fortsatt ikke mulig å mobilise
re til kamp for Ap-varianten av 
høyrepolitikk. På slike steder 
er det liten grunn til å vente at 
RV skal få noen innflytelse på 
paroler og innhold, og man 
kan med fordel bruke tid og 
krefter på et alternativt arran
gement. Et eksempel er Bodø, 
der 1. mai-komiteen inviterte 
Torbjørn Jagland til å holde ta
le. Et vellykket Nei til EU - tog 
ble omtrent like stort som 
Jagland -paraden, og adskillig 
friskere. 

På Nesodden var ikke 1. mai -
pampene noe stort problem. 
Nesodden har ikke sterke fag
foreningstradisjoner. Dermed 
satt Ap-folka og koste seg på et 
lite 1. mai-møte, mens RV og 
SV kunne lage dagens hoved
arrangement - et kulturmøte 
som skapte liv og røre. 

Slik skal det gjøres ! 
Har vi en markedsliberalistisk 
fagbevegelse? Nei og atter nei. 
Grunnplanet brenner etter å ta 
kampen opp mot høyrepolitik
ken, og noen få topper sitter og 
prøver å holde igjen. Hele året 
samarbeider vi med tillitsvalg
te på alle nivåer i fagbevegel
sen som er mot den markedsli
beralistiske kursen. I større el
ler mindre grad. Jeg vil si det 
sånn at tverrpolitiske allianser 
for å forsvare faglige rettighe
ter og offentlig velferd er den 
viktigste grunnen til å ha en 
fagbevegelse i 90-åra. Uten dis
se alliansene blir vi sittende 

igjen med lokal aktivitet og lo
kale krav som snart blir spist 
opp av frikonkurranse-utvik
lingen. 

Gode allianser? 
Spørsmålet er om disse allian
sene står for bra nok politikk til 
at det kan danne grunnlaget 
for slagkraftige 1. mai-tog. 
Eller om de representerer en 
avsporing av kampen, slik at 
vi må arbeide for alternative 1. 
mai-arrangement. Dette varie
rer fra sted til sted. Jeg vil 
imidlertid advare mot sekteris
me på 1. mai. Hvis vi driver et 
fagforeningsarbeid resten av 
året, som på 1. mai betyr en av
sporing av kampen, er det på 
tide å spørre seg hva vi egent
lig driver med. 

Til debatten. 
RV trenger en 1. mai-diskusjon 
som tar utgangspunkt i dette. 
Det begynner å bli lenge siden 
1967, og det haster å forsvare 
restene av den velferdsstaten 
vi hadde den gangen. Den nye 
høyrebølgen har overvunnet 
gamle idealer i 
Arbeiderpartiet. Nå er det en 
sensasjon at et Ap-lag på 
Sørlandet fremmer sosialde
mokratisk politikk. Det er altså 
mer enn nok å kjempe for hele 
året og gå i tog for på 1. mai. 

Derfor må vårt mål på 1. mai 
være å mobilisere alle ( og først 
og fremst arbeiderklassen) på 
grunnlaget til alle som samar
beider i kampen mot markeds
liberalismen resten av året. 
Dette har flere steder ført til 

Imperialismens drap av millioner 

flotte 1. mai-tog (Odda og 
Notodden osv osv.) med loka
le kampsaker som viktigste pa
roler. Vi får innflytelse på pa
roler og valg av talere. Vi kan 
risikere å måtte godta endel ul
ne paroler. Vi må kanskje orke 
å høre på talere som klarer å 
omfavne Gro og gå mot poli
tikken hennes i løpet av 30 sek
under (norsk spagat). Det er 
verdt prisen. 

1.mai 1996. 
Hvilke saker sto så i sentrum 1. 
mai 1996. Hotell- og restau
rantstreiken var viktig. Den 
hadde så stor støtte at NHO 
måtte føre kampen aleine. 
Ingen politikere var ute med 
advarsler om at lønnskravene 
truet konkurranseevnen til 
norsk reiseliv, så vidt jeg la 
merke til. I alle fall ingen sen
trale AP-folk. Dermed kom 
seieren før det ble nødvendig å 
utvide streikegrunnlaget til å 
utfordre regjeringa. 

Videre var EU og EØS viktig. 
Flere steder, som Bodø og Voss 
var EU / EØS den store saken. 
Også Faglig Solidaritets tog i 
Oslo var preget av EØS-plaka
ter. 

Det bør vekke bekymring at 
kampen mot arbeidsløsheten 
var nærmest usynlig på 1. mai. 
Bortsett fra at de fleste talerne 
avla en høflighetsvisitt hos de 
ledige, var det ingen ting. 
Yngve Hågensen presterte å si 
a t regjeringens politikk har 
skapt 90 000 nye jobber de to 
siste årene - uten at det har 

blitt noe rabalder etterpå. 
Ingen lanserte nye krav om ar
beid, og ingen tog hadde sek
sjoner av arbeidsløse, så vidt 
jeg veit. 

Oslo 
Til slutt noen ord om Oslo. 
Oslo er spesiell. Det er mye 
partiprestisje knyttet til 1. mai
toget. Både styre og represen
tantskap i LO-Oslo har et tungt 
innslag av partipolitikere fra 
AP og SV, i rep.skapet også RV 
og IS. Avstanden fra rep.ska
pet til fagforeningsmedlem
mene er meget stor. LO-Oslo 
tar på mange områder avstand 
fra markedsliberalismen. 
Likevel er det sånn at når det 
nærmer seg 1. mai er det tabu å 
kritisere regjeringen ved navn. 

Styret i LO-Oslo gikk inn for å 
sette kampen mot ledigheten i 
sentrum uten å kritisere regje
ringen. EØS skulle ikke nevnes 
i parolene. Det var umulig å se 
om LO-Oslo var for eller mot 
moderasjonslinja (Parolene ble 
vedtatt før meglinga i verk
stedsoverenskomsten). Styret 
la opp til en hyggelig dag for 
alle - også markedsliberaliste
ne i Ap-toppen. Derfor mener 
jeg det var riktig å arbeide for 
et alternativt tog. 

Faglig Solidaritet. 
Hva skal vi så si om Faglig 
Solidaritet ? Avisene skriver at 
de fagorganiserte «valgte» LO
Oslo. Dette tror jeg er feil. Jeg 
hadde ikke inntrykk av at sko
leelever, akademikere og selv
stendige næringsdrivende do-

minerte toget. Jeg tror flertallet 
var fagorganiserte, men det 
var tynt med kjente tillitsvalg
te. Det var en av svakhetene. 
1900 deltakere er brukbart, 
men viser også at mange bren
nende motstandere av mar
kedsliberalismen ikke gikk i 
toget. 

Et større problem var at det 
var vanskelig å se den politiske 
forskjellen på togene. Mye av 
årsaken var at «ledigheten re
gjeringens ansvar» var platt
formen for Faglig Solidaritet. 
Som tidligere nevnt har vi ikke 
noen kraftig og aktiv bevegelse 
mot arbeidsløsheten, som det
te toget kunne samle. Samtidig 
var LO-Oslo tariffparolenes 
hjemmebane. Jeg tror det blir 
umulig å få gjennombrudd i 
Oslos arbeiderklasse på 1. mai 
så lenge kampen mot mar
kedsliberalismen føres isolert i 
den enkelte · fagforening alle 
andre dager enn 1. mai. Først 
når fagforeningene går sam
men og utfordrer Ap-ledelsen, 
blir LO-Oslo nødt til å velge si
de. 

Skriv til Opprør ! 
Faglig Utvalg i RV vil gjerne 
ha mange innlegg til Opprør 
om 1. mai. Vi oppfatter 1. mai 
som helt sentral i kampen mot 
AP(MarkedsLiberalistene), og 
helt nødvendig for å utløse en 
radikalisering av arbeiderklas
sen. (Vil vi på Stor 
tinget... ..... ... ?) 
Videre oppfordrer vi Oslo RV 
til å oppsummere 1.. mai på sin 
hjemmebane. 

Pol Pot som unnskyldning 
Grusomheter begått av 
andre enn imperialis
ter må forstørres, for å 
unnskylde sine egne 
systematiske vofds
handlinger. 

Få tidligere asiatiske statslede
re får ti minutters omtale i 
Dagsrevyen på grunn av et 
rykte om død. Men 
Kampucheas tidligere statsle
der Pol Pot gjør det, nå etter 
Lundkommisjonen. 

Pol Pot sto ansvarlig for et 
samfunn som førte til fullsten
dig uakseptable drap på hun
dretusener av kambodsjanere, 
uavhengig av hva som måtte 
være hans personlige ansvar 
og uavhengig av hvor ille situ
asjonen var etter den ameri
kanske teppebombinga etter 
Røde Khmers maktoverta
king. Men framhevinga av Pol 
Pot som den store despoten i 
dette århundret eller i denne 
verdensdelen, har ikke rot i 
virkeligheten. Sigurd Allern 
skriver i boka Kildenes makt 
om tallfestinga av helt udoku
menterte ofre: « .. . sanne opp
lysninger om grusomheter var 
ikke tilstrekkelig . For like sto
re (og større) massakrer har 
skjedd andre steder i verden. 
USA har sjøl drept og bombet i 
hjel minst 1,5 millioner men
nesker i Vietnam, Laos og 

Kampuchea under Indo-Kina
krigen. Demoniseringen av 
Kampuchea og Pol Pot og 
hvitvaskingen av imperialis
mens krigsforbrytelser har 
fungert som to sider av samme 
sak.» (side 232). 

Amnesty: 300 000 drept 
Få har gått gjennom all doku
mentasjon om hvor mange 
som mista livet, som Allern i 
boka si fra 1992. 

Amnesty International for 
1983 melder under punktet 
politiske drap av regjeringer, 
at antallet ofre i Kampuchea 
var «minst 300 000.» CIA rap
porterte om 50-100 000, mens 
en finsk undersøkelseskommi
sjon anslo antall henrettelser 
til 70 000-150 000. Finnene slo 
samtidig fast at påstandene 
om millioner døde, var rein 
propaganda. Ingen av disse 
rapportene har fått gjennom
slag i vestlige media. 

Interessant er det å registre
re at Sovjet/Vietnam/DDR og 
vestlige organer for første 
gang etter andre verdenskrig 
var enige sak, og gjensidig 
bygde hverandre opp med sta
dige nye tall og forklaringer. 

Tallene lot seg vanskelig 
kombinere med folketallet, og 
med alderssammensetninga 
av antallet overlevende. 

Tenk på et tall 
Aftenpostens utenriksmedar
beider Gunnar Filseth operer
te i 1985-90 med følgende vari
asjon over påstått antall ofre 
for Pots styre. «Over en milli
on» (5/1-85), «anslagsvis to 
millioner» (23/4-87), «myrdet 
to millioner» (21/3-88), «tok li
vet av rundt en million» (8/-
89), «tallet justert til 3.314.768 
. . . ganske sikkert en sterk 
overdrivelse, men likevel» 
(22/9-89), «fanatiske marxister 
som massakrerte hundretuse
ner av landsmenn» (23/2-90). 

Torbjørn Færøvik, nå NRK, 
hadde i Arbeiderbladet føl
gende tallfesting: «Mellom en 
og to millioner kampucheane
re, blant dem seks av fyrstens 
egne barn, ble hakket til døde 
av Røde Khmer på slutten av 
syttitallet» (18/10-88), «Over 
en million kampucheanere ble 
drept i løpet av de knappe fire 
årene Røde Khmer satt med 
makten» (10/10-89), «Røde 
Khmer, som under sitt blodige 
styre fra 1975 til 1978 massa
krerte hundretusener» (19 / 7-
90). 

Allern kommentere disse 
varierende talla med å vise til 
Tage Danielsson som sa:« Du 
sier at København ligger i 
Danmark. Jeg sier at 
København ligger i Norge. 
Men sannheten ligger vel som 
vanlig et sted midt imellom.» 
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Anslag om ofre for massakrer/massedød i Demokratisk Kampuchea 1975-78. I 33 Aftenposten-arti
kler 1979-90. Av Allern: Kildenes makt 1992. 

Ingen kildekritikk 
Flere forfattere, som 
Chomsky /Hermann 1979 og 
Torben Retbøll i 1979 har på 
kildekritisk grunnlag avvist 
millionanslaga. Etter at Egil 
Fossum i 1991 gikk gjennom 
alle opplysninger i norske og 
internasjonale leksika slo han 
fast: «Dødstallene varierer fra 
tusener til millioner og døds
årsakene fra sult og sykdom til 
henrettelser og kombinasjo
ner». Alle disse opplysningene 
kan ikke være riktige samti
dig, ettersom de står i motstrid 

til hverandre. 
En viktig kilde til de opp

blåste talla, den franske jour
nalisten Jean Laconture gikk 
først ut og sa at Røde Khmer 
hadde skrytt av at de hadde 
drept to millioner mennesker. 
Seinere har han i ett av de bla
dene hvor han opplyste dette 
vedgått at tallet kanskje heller 
var i tusener eller hundretuse
ner. Men la så til at for ham var 
denne forskjellen av liten be
tydning! 

Imperialismen 
Grusomheter begått av andre 
enn imperialistene må forstør
res, for å unnskylde sine egne 
handlinger. Som den forferde
lig urimelige teppebombinga 
og ødelegginga av hele 
Indokina og særlig 
Kampuchea. Og for å rettfer
diggjøre overvåkinga i politis
taten Norge, Støtte til Røde 
Khmer har av flere, for eksem
pel Østlandets mest Haakon 
Lie-lojale avis, Fremtiden, blir 
forsvart som grunnlag for å 
være overvåka. 
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Mere 
10 000 angivere? 
Lundkommisjonen 
skriver om et betydelig 
antall «informatører» 
på skoler, universite
ter, arbeidsplasser og 
boligområder. Hvor 
mange kan det ha 
vært, og hvordan var 
de organisert? 

Det dreier seg her om kanskje 
en periode på 20 år. Alt fra 
mindreårige skoleelever til el
dre naboer har vært brukt som 
informanter. Hvis vi regner 
med alle som minst en gang 
har sendt minst en rapport 
skriftlig eller muntlig, vil an
tallet måtte bli betydelig. For å 
holde rede på det lille titalls 

revolsjonære i drammens
området gjennom 20 år, er det 
vanskelig å tenke seg et antall 
mindre enn 200 for hele dram
mensområdet for denne tids
perioden. Dette høres mye ut, 
men det må vel trenges mer 
enn en for å følge med hver 
enkelt. Ti pr overvåkingsoffer 
virker derfor ikke usannsyn
lig. 

Omfattende 
Kilder høyt oppe i politiet som 
Opprør har vært i kontakt 
med, bagatelliserer hele virk
somheten, og er for øvrig både 
bitter og hånlig overfor 
Lundkommisjonen. De sier at 
det her dreier seg om polititje
nestemenn som ba sine venner 
om å gjøre en tjeneste. Dette 

stemmer fra andre rapporter 
om hvordan politiet jobber når 
det gjelder sikkerhetsklare
ring. Det skulle ikke være van
skelig rundt omkring på ar
beidsplasser å få inn rappor
ter, eller fra nabolaget. 

Kanskje føler politiet og rap
portørene at dette har vært bå
de uskyldig og nødvendig av 
hensyn til rikets sikkerhet. Det 
er i så fall ikke særlig forenlige 
argumenter. 

Markspist, som i DDR 
Det er lett å si at rapporte
ringsvirksomheten i Norge er 
uskyldig, mens den var svært 
alvorlig i Øst-Tyskland. 

Men dette er og blir som 
RVere i Nordland sier, både 
uttrykk for et markspist demo-

Krever innsyn i mappe Landsstyret: 

krati og en praksis som sprer 
gift og mistenksomhet i nær
miljøene. Angiverne har stått 
for en svært kritikkverdig 
oppførsel, om de aldri så mye 
har oppfattet sin virksomhet 
som uskyldig og nødvendig. 

Ikke aleine 
Det er for øvrig merkelig at 
ingen har stått fram etter alle 
disse tjue åra og beklaga sin 
innsats. Kan er det svært sen
trale politikere som har gjort 
jobben? 

Politiet har vel heller ikke 
administrert alle disse angi
verne sjøl. De må ha et korps 
rundt seg, med utgangspunkt 
i det lokale Arbeiderpartilaget 
og LO lokalt. Ofte journalister 
i arbeiderpartiaviser. 

Odda-forening RV og 
støtter krav et ____________ ~Lundkommisjonen 

Terje Kollbotn. 

RVs faglige leder Terje 
Kollbotn får støtte av 
Odda 
Bygningsarbeiderfore 
ning i sitt krav om fa9-
~ig?_g juridi~k støtte f~r 
a fa mnsyn 1 mappa si. 

Terje Kollbotn har reist krav 
overfor Fellesforbundet og LO 
om at han må få faglig og juri
disk hjelp til å få vurdert og 
reist sak vedrørende ulovlig 
politisk overvåking og svarte-
listing. I brev til 
Fellesforbundet skriver 
Kollbotn: «Eg ynskjer både 
innsyn i overvakingspolitiets 
registre når det gjeld meg sjøl, 
oppreisning og evt. erstatning 
for at eg er blitt ulovlig overva
ka og svartelista på grunn av 
mitt faglige og politiske enga
sjement i over 20 år. 

Eg kan sjøl dokumetere ei rek
kje tilfelle der eg er blitt utsatt 

for politisk yrkesforbod, usak
leg oppseiing og politisk over
vaking. Ved tre høve har LOs 
juridiske kontor vore invol
vert. Det gjaldt yrkesforbod 
ved DNN Aluminium i 1977, 
ved KS Ilmenittsmelteverket i 
1985 og ved Høyer Odda i 
1988. I <lesse sakene går eg uti
frå at LOs juridiske kontor har 
utførleg dokumentasjon. I øv
rige saker kan eg skaffe fram 
det som måtte trengs v doku
mentasjon og vitner. 
••• >> 

Styret i Odda 
Bygningsarbeiderforening 
vedtok på styremøte 28. mai å 
stille seg bak Kollbotns støtte. 

Hvordan det går? Solide høy
resosialdemokrater i for
bundsledelsen har uttrykt 
opphisselse og indignasjon 
over Kollbotn søknad med or
da: Vil du bruke medlemme
nes kontingent på det der? 

1. Dokument 8-forslaget frå 
Erling Folkvord trykkas opp 
(med RV-logo og bilde av EF) 
og spreiast som løpeseddel 
over heile landet. 

2. RV sentralt skal lage mal på 
løpeseddel som knytter over
våkinga i Norge til Schengen 
og lovlig overvåking i Europa. 

3. RV utarbeider standard 
brev til rette instans med krav 
om innsyn i eiga mappe med 
sikte på å mobilisere tusener 
som har grunn til å tru at dei 
er politisk overvåka. 

4. Lokallag og fylkesledelser 
oppfordres til åta initiativ til å 
arrangere åpne og breie hø
ringer der det er mulig. 

5. RV vil prioritere å organise
re tverrpolitiske aksjoner mot 
politisk overvåking rundt om 
i landet. Hovedkrava må være 
«Innsyn i mappa mi» og 
«Forsvar av ytrings- og orga
nisasjonsfrihet». 

6. RV vil spesielt i fagrørsla 
prioritere å bygge opp ei støt
tekampanje for 

a) Kampen mot yr
kesforbud mot Atle hiller 
(Mo). 

b) Kravet fra Terje 
Kolbotn til 
Fellesforbundet/LO om støtte 
til krav om innsyn, oppreis
ning og erstatning. 

7. Etter de opplysningene som 
er kommet fram i 
Lundrapporten, er det grunn 
til å tro at hundrevis av folke
valgte lokalpolitikere har 
vært og er registrert og over
våka på et eller annet tids
punkt i perioden fra krigens 
slutt og fram til i dag på grunn 
av sitt politiske engasjement. 

Dette er i strid med grunnla
get for folkestyretanken . RV 
vil ta dette opp med ordførere 
i kommunene som er øverste 
ansvarlig for valgstyret og 
kommunestyret. RV vil be 
ordfører ta dette opp med jus
tisministeren og be om svar 
på om noen i kommunestyret 
eller som har stilt på liste til 
kommunestyret i noen perio
der er eller har vært registrert 
eller overvåka og understreke 
vedkommendes rett til innsyn 
i mappa og få den makulert. 
Videre vil RV be ordføreren 
innhente justisministerens 
forsikringer om at slik regis
trering eller overvåking av 
folkevalgte og folk som stiller 
til valg, er opphørt. 

8. Det skal lages en mal på in
terpellasjon vedtak 7. 

Oversendt til AU: 
1. RV vil samle inn dokumen
tasjon av politisk overvåking 
og svartelisting frå heile lan
det med sikte på å lage ei 
«Svartbok». Her har lokale 
RV-lag eit stort ansvar for å 
sende inn dokumentasjon. 
Deler av dette kan spreias 
gjennom Opprør. 

2. Frå 1. juni er kampen mot 
overvaking og svartelisting, 
med bakgrunn i 
Lundkommisjonens rapport, 
den viktigste politiske saka til 
RV. Lokal- og fylkeslag og 
fagleg nettverk skal mobilise
rast politisk og organisatorisk 
med bakgrunn i landsstyrets 
vedtak. 

7 

Inf ormanterl angivere 

«Spaning og 
brukav 
informanter 
Søknader til politiet om tilla
telse til å holde stands eller are 
rangere demonstrasjoner ble 
kopiert til overvåkingstjenes
ten. I noen grad ble det ved 
hjelp av spaning klarlagt hvem 
som sto på stands og hvem 
som deltok i demonstrasjoner. 
Spaning ble også foretatt mot 
enkelte møter. 

Ved kartleggingen av ml-er
ne bygget overvåkingstjenes
ten i stor grad på opplysninger 
fra informanter. Granskingen 
viser at informantene var 
mange. Særlig gjaldt dette ved 
skoler, høgskoler og universi
teter, og på arbeidsplassene i 
offentlig og privat sektor. 
Informantene synes å ha blitt 
brukt aktivt. Formålet var å få 
opplysninger om hvem som 
var medlemmer av AKP(m-1), 
hvem som sympatiserte med 
partiet og om ml-ernes virk
somhet. 

Kommisjonen legger til 
grunn at overvåkingstjenesten 
på 1970-tallet også drev aktiv 
infiltrasjon i den forstand at 
man - eventuelt gjennom mel
lommenn - oppfordret perso
ner til å engasjere seg i ml-be
vegelsen for å skaffe informa
sjon, herunder interne doku
menter. 

Overvåkingstjenesten fulgte 
nøye med på sommerleirene. 
Man spanet mot leirene, og in
formanter ble brukt aktivt. 
Som eksempel nevnes et notat 
u tarbeidet av overvåkingstje
nesten om telefontrafikken til 
og fra en sommerleir i 1972. 
Samtalene ble ikke avlyttet, 
men notatet gir opplysninger 
om hvem som ringte til hvem. 
Det kan se ut som om disse 
opplysningene stammer fra en 

informant i televerket. I en viss 
utstrekning spanet man også 
mot kurs for å kartlegge hvem 
som deltok. Spaning pågikk så 
sent som midt på 80-tallet. I 
1986 ble således et seminar i 
Trøndelag påspanet, og sam
me år brukte overvåkingstje
nesten spaning for å kartlegge 
hvem som deltok på sommer
leir i Meråker og på Hvaler. 

I forbindelse med syke
pleierstreiken høsten 1972 spa
net Overvåkingssentralen på 
et medlem av aksjonskomiteen 
høsten 1972. Spaningen pågikk 
tilnærmet i sammenhengende 
10 dager far tidlig om morge
nen til sent på kvelden. En tje
nestemann ved 
Overvåkningssentralen, som 
var med på spaningen, har for
klart til kommisjonen at - så
vidt han kunne huske - had
de «streiken og væremåten» til 
vedkommende «samme preg 
som tidligere kjente streiker le
det av ml-erne». Vitnet antok 
at «spaningen var begrunnet i 
et ønske om å se i hvilken grad 
ml-erne stod bak streiken og 
evt. i hvilken retning det hele 
ville utvikle seg». 
Kommisjonens undersøkelser 
viser at det- til tross for over
våkingen - ikke synes å være 
opprettet sak på personen, 
verken overvåkingssak eller 
observasjonssak. 
Kommisjonen har funnet nota
ter fra spaningen i emnearki
vet.» 

Dokument nr 15 1995-96, 
Stortinget (Lund-kommisjo
nens rapport), side 223 (pkt 
8.4.5 bokstav d). 

Systematisert angiveri 

Markspist demokrati 

Einar fetne 

Einar Jetne i Nordland RV kri
tiserer Helgeland 
Arbeiderparti for at det forsva
rer kriminalisering av lovlig 
politisk virksomhet. Jetne skri
ver: " ... hvis vi skal ha demo
krati her i landet, må staten 
sikre innbyggarane retten til å 
arbeide for ein annen politikk 
og for andre styresett enn det 

Brigt Kristensen 

Til Nordlandsposten sier Bodø 
RVs Brigt Kristensen 13. mai 
blant annet følgende: "Og det 
verste er at denne råttenska
pen ikke er borte, den finnes 
fortsatt gjemt et eller annet 
sted i noen hemmelige rom. 
Jeg blir nesten kvalm når jeg 
tenker på hvilke metoder som 
er benyttet for å holde folk un-

som til ei kvar tid rår. Viss op
posisjonell verksemd blir kri
minalisert og overvaka, kom
binert med yrkesforbud, har vi 
ikke noko demokrati. Då kan 
ikkje innbyggarane gjere bruk 
av den "demokratiske fridom
men" som vi hyllar kvar 17. 
mai!" 

der oppsikt. Rapporten bekref
ter jo både STASI-metoder og 
systematisert angiveri. Det 
sterkeste er jo at skolekamera
ter, arbeidskamerater inngikk i 
dette systemet." 
Kristensen håper at flere stei
ner kan bli snudd i forbindelse 
med det hemmelige Norge. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



8 POLITISTATEN NORGE 

---------
Hva Lundkommisjonen forteller 
om det norske samfunnet: 
Et diktatur og en poli
tistat 
• Politisk mobilisering 

for standpunkter 
makta ikke liker, er 
forbudt (Eksempler: Å 
være mot mot norsk 
EU-medlemska]?, mot 
Altautbygging, a delta 
i trafikkal<:sjoner, drive 
faiforeningspolitikk 
pa tvers av den Ap
topf en tillater, kort 
sag all folkelig mobi
lisering som Ap-top
r.en ogoorgersl.<apet 
ikke liker, og det gjel
der ikke bare revolu
sjonære standpunkter, 
men enhver il<ke-kon
trollert politisk virk
somhet). Dette inn
rømmes i borgerska-

pets forsvar for over
våkinga 

• Domsfoler og pressa 
er en del av m~ktap
paratet, som giør det 
makthaverne påleg
ger dem. Pressa ka11er 
seg sjøl den fjerde 
statsmakt, og det har 
den helt rett 1 

• Forberedelse til fascis
tisk voldsutøving som 
~ternering, kidriap
pmg av barn som 
pressmiddel, m.m. 

• Arbeiderpar~iet h~r 
vært spyasp\ss~n 1 
denne overvakmga -
på vegne av hele bor
gerskar.et. 
Ap har handla på veg
ne av hele borgerska
pet, fordi Ap er og har 

Lund-kommisjonen: 

v~r~ borgers~apets 
viktigste parti 

Omfattende angiver-
korps -
• M"ed u tgan__gspunkt i 

DnA og Lqnar det 
vært orgarusert et om
fattende angiverkorps 
på arbei<;isp1asser, i . 
fagforenmg~r, o~garu
sas1oner og 1 bohgo
områder. Haakon Lie 
snakker sjøl om en 
DnA-«hær» på 30 000. 

En del av USAs . 
strategi 
• Overvåkinga har 

skjedd i samråd og 
med direkte ledelse av 
en av USAs og CIAs 
viktigste politiske le-

dere i Europa, nemlig 
Haakon Lie. 

Overvåkinga 
fortsetter 
• Borgerskapet, og sær

lig Arbeide!-Parfiet i 
forhold til det bilde 
partiet ønsker å gi av 
seg selv, har nå mange 
svært dårlige saker a 
kje~pe for.7?~ ta! ik
ke s1ansen pa a vmne 
disse sakene uten å 
basere seg på statsap
r.aratets vo1delige og 
ikke-voldelige makt
midler 

• Innvandrings
politikken er blitt en 
ny stor sak som krever 
politisk overvåking 

Overvåking av AKP lovlig-inntil 1988 
«Kommisjonen har likevel ikke grunn til å anta at 
registreringen av opplysnin~er om partiets virk
somhet og om noen relativt fa sentrale ledere og til
litsvalgte, var instruksstridig frem til 1988. Etter 

dette tidspunkt måtte det iallfall ha vært klart for 
9enesten at partiet ikke lenger kunne mistenkes for 
a forberede revolusjon med våpen i hånd.» 
Dokument nr 151995-96, Stortinget, punkt 2.2.3.2; side 15. 

Revolusjon mot klassestaten 
Lundkommisjonens 
avsløringer bekrefter 
vår analyse av klasses
taten, derfor må vi væ
re for revolusjon, sa 
RV-leder Jørn Magdahl 
på landsstyremøtet i 
begynnelsen av juni. -

Vi har rett til å være forarga, 
og situasjonen var faktisk ver
re enn vi hadde forestilt oss. 

Ikke nok å få ,;ett 
Det er ikke nok for oss si at av
sløringene bekrefter at vi had
de rett. Vi har fått et innsyn i 
hjertet av det borgerlige stats
apparatet. 

Borgerskapets står sammen 
Arbeiderpartiet har et sære
gent ansvar for denne udemo
kratiske handlinga, men ho
vedpoenget er at borgerskapet 
står sammen om overvåkinga. 
RV krever å få pålitelige opp
lysninger om overvåkinga, 
hvem som var informantene 
osv. 

Unnskyldning for 
sympatisører 
Unnskyldninger teller ikke 
noe for oss, men vi krever det 
på vegne av våre sympatisø
rer, sa Magdahl. For RVs 
landsstyre er det for smått å be 
om unnskyldning. Vi krever 
økonomisk oppreisning for 
dem som har blitt svartelista, 
vi slåss på vegne av alle dem 

som har engasjert seg i breie 
folkelige aksjoner, uten at de 
for øvrig støtter vår politikk, 
mente Magdahl. 

Framover 
Magdahl mente det var viktig 
å minne om de demokratiske 
rettighetene i diskusjonen vi
dere framover. Videre var det 
viktig å bruke situsasjonen til å 
viser nødvendigheten av revo
lusjon. Viktig var det dessuten 
å være offensiv, noe han for 
øvrig mente at AKP ikke had
de vært i tv-debatten rett før 
landsmøtet. 

. Sosialismen mer demokra
tisk 
Mens maktapparatet maler på 
sitt forsvar for overvåkinga, 

Oppskrudd tøv 
- At kommunistene i Norge 
var så truende og faren for sov
jetisk okkupasjon var over
hengende, er oppskrudd og 
det rene tøv, påstår tidligere 
SV-sekretær Roald Halvorsen 
om stemninga rett etter krigen. 

alvorsen var aktiv med i 
otstandsarbeidet under kri-

en, ble medlem av NKP, men 
einere ekskludert som 
urubotn-sympatisør. 
DnA var ikke på noen måte 
ua etter krigen. De hadde 

eint flertall på Stortinget. I til
egg var det 11 kommunister 
å Stortinget. LO-kongressen i 
946 var overveldende DnA
ominert. Det ble ikke valgt 

noen kommunister i sekre-
ariatet, ingen kommunister le
a noe forbund, kanskje ble 
et noen her og der i et for
undsstyre. I det lønna appa-
atet var minst 90 prosent 

-medlemmer. 
At det var så knallharde mot-

Roald Halvorsen, SVs første partisekretær, var medlem av NKP i 
1940-åra før han 1Jle elcskludert som Furubotn-sympatisør. 

Foto: Klassekampen 

setningsforhold mellom DnA 
og NKP var også det rene tøv. 
Begge partiene hadde bosteds
og bedriftslag. Det var helt åp
ne motsetninger mellom oss 
der vi diskuterte politikk, kan
skje litt svær i kjeften, men 
med glimt i øyet. Vi sto sam-

men mot arbeidsgiverne. 
Arbeidsfolk over hele landet 
og medlemmer fra Ap og NKP 
hadde levd sammen i små 
samfunn helt fra 1923. 
Motsetningene var synlige, på 
fagforeningsmøter tok vi ordet 
etter tur og rakk opp handa 

bør vi ta lærdom av at vi ikke 
har skjønt dette med rettsstat 
og demokrati godt nok tidsli
gere, fortsatte Magdahl. Men 
nå må vi stå fram som dem 
som har et bedre politiske sys
tem enn borgerskapet: Mer re
elt demokratisk og med større 
rettssikkerhet, oppfordra 
Magdahl. 

Mobiliser folk 
Magdahl så en fare i at vi ikke 
kunne følge opp alle de kjøra 
som etterhvert ville komme i 
borgerpressa. Derfor var det 
viktig å prioritere denne saka, 
mobilisere folk på gata og bru
ke andre aksjonsformer i til
legg til avisinnlegg. 

ved avstemninger. 
- Neglisjeringa av den kampen 
mot nazismen som Sovjet sto 
for er skammelig. Russland 
har ikke angrepet Norge på 
1000 år, bare en gang kom de 
som frigjørere i 1945 og trakk 
seg frivillig ut igjen. 

Svineri 
- Det er ingen arbeiderleder i 
hele Vest-Europa som har lig
get så nær McCarthy som 
Haakon Lie. Tenk bare på hans 
forhold til Israel og uforsonlig
heten til palestinerne. Vi har 
mye å takke Lie for av det ar
beiderbevegelsen i Norge har 
fått utretta, men ikke dette .. 
Ap og LO har en fin historie. 
Men etterkrigstida er et mørkt 
kapittel. Hvordan kunne en få 
seg til å tro at NKP skulle ta 
over en fagbevegelse som DnA 
hadde full kontroll over? Det 
er LOs ledelse som har latt seg 
misbruke av DnA. 

Forslag frå stortingsre
presentant Erling 
Folkvord om at dei som 
har vorti registrert i 
Overvakingspo1itiet sine 
arkiv skal få innsyn i dei 
opplysningane som er 
samla om aei der og .om 
at dei skal få vere vitne til 
at materialet blir maku
lert og at dei skal få ei 
skriftleg stadfesting på at 
Overvakingspolitiet ik
kje lenger fi.ar opplys
ningar om vedkomande. 

Til Stortinget! 

Politisk overvaking er både åtak 
på og inngrep i den enkelte bor
garen si rettssfære. 

Det er eit åtak på den demokratis
ke retten til å drive politisk aktivi
tet i opposisjon mot det rådande 
maktapparatet. Overvaking er 
egna til å skremme folk til å bli 
politisk passive. På den måten er 
overvakingavært skadeleg for de
mokratiet. 

Rettsleg sett er politisk overva
king eit trugsmål mot den yt
ringsfridomen som er fastsett i 
Grunnlovas § 100 som bl.a. seier 
at: «Frimodige Ytringer, om 
Statsstyrelsen og hvilkensom
helst anden Gjenstand, ere 
Enhver tilladte». Denne grunn
lovsparagrafen betyr at retten til 
politiske ytringar er ein del av 
sjølve kjerna i ytringsfridomen. 
Viss eit statsorgan driv systema
tisk registrering av opposisjonelle 
ytringar, vil det lett føre til at den
ne grunnlovfesta ytringsfrido
men i praksis blir illusorisk. 

Politisk overvaking, særleg i 
form av avlytting, filmopptak o.l. 
er dessutan inngrep i det som ein 
med eit litt gammelmodig ut
trykk kan kalle «privatlivets 
fred», jfr.§§ 390 og 390 ai straffe
lova. Både telefonavlytting og 
romavlytting er i denne saman
hengen svært inngripande tiltak 
og dermed svært grove krenking
ar av personvernet. Dei nemnte 
paragrafane i straffelova skal ver
ne borgarane mot slike inngrep. 

Det såkalla legalitetsprinsippet 
(som har grunnlovs rang) krev at 
inngrep i borgarane si rettssfære 
skal ha heimel i lov. Dette gjeld 
heilt klart all overvaking som om
fattar avlytting, filmopptak o.l., 
men det må og gjelde for anna 
systematisk personregistrering. 

Lund-kommisjonen har gitt oss 
visse opplysningar om kor 
mange som har vort:i registrert i 
Overvakingspolitiet sine arkiv og 
kor mange som har vorti overva
ka. Og det synest nokså klart ut 
frå Lundkommisjonen sin rap
port, at Overvakingspolitiet har 
drivi med ulovleg overvaking i 
strid med det lovgrunnlaget som 
har eksistert og eksisterer. 
Samtidig er det i dag uklart for al
le utanforståande kor omfattande 
dette har vori. Da Lund-kommi
sjonen var på besøk hos 

Tef(ni!fgfra Ramparts 1967 
av"Millon Glaser. 

Overvakingspolitiet, fann dei 
f.eks. ut at det framleis var regis
trert 8 164 «saker som gjelder per
soner med tilknytning til AKP og 
organisasjoner som står AKP 
nær». Om 84 prosent av <lesse 
personane opplyser Lund-kom
misjonen at «det ikke er registrert 
andre former for virksomhet enn 
ordinær politisk aktivitet eller til
hørighet». Om vi ser dette i sa
manheng med RV sitt stemmetal 
ved siste Stortingsvalet, så utgjer 
dei registrerte omlag 31 prosent 
av dette talet. 

Det er grunn til å framheve at 
overvaking har vorti gjennomført 
over lang tid utan at det har vori 
knytta til mistanke om konkrete 
straffbare handlingar. F.eks. ser 
det ut til at telefonavlytting har 
vorti brukt nærmest rutinemessig 
for å skaffe politisk og organisa
sjonsmessig oversyn over perso
nar og organisasjonar som 
Overvakingspolitiet av politiske 
grunnar har interessert seg for. 
Overvakinga har altså ikkje vorti 
avgrensa til å vere forebygging 
eller etterforsking av straffbare 
handlingar. 

Det er vidare grunn til å peikt,, 
på at slik politisk overvaking e~tf 
strid med Den Europeiske 
Menneskerettighetskonvensjone 
n, særleg artikkel 8 og 10. 

Truverdig opprydding er uråd 
utan innsyn. 

Det er uråd å få til ei truverdig 
opprydding i dette utan at kvar 
enkelt får innsyn i si eiga sak. 

Borgerlig «demokrati»: 

I 

«Klarer demokratiene i Vest-Eur~ 
som velgerne vil ha?» 
Journalist, tidligere statssekretær, Nils Morte 
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Stortinget 

Dette må gjelde alle, utan omsyn 
til kva politisk gruppe dei høyrer 
til, med dei unnataka som er 
nemnt nedafor. 

Ein slik innsynsrett er ein heilt 
nødvendig del av det rettsopp
gjeret Norge no må ta. 
Innsynsretten kan gjennomførast 
ved at dei som har hamna i 
Overvakingspolitiet sine arkiv får 
ein lov- eller instruksfesta rett til: 

a) å få ei skriftleg melding frå 
statleg myndighet om at ho/han 
har vori eller er registrert, 

b) innsyn i alt det som framleis 
finst om vedkomande i 
Overvakingspolitiet sine arkiv, 

c) å få vere vitne til at alt dette 
materialet blir makulert, viss ik
kje ho/han heller ønskjer å få det 
utlevert, d) å få ei skriftleg stad
festing om at vedkomande har 
vori registrert/ overvaka og at al
le opplysningar som er samla inn 
på den måten, no er sletta frå stat
lege arkiv. 

Det må vere ein sjølsagt føre
setnad at ingen får innsyn i opp
lysningar om andre enn seg sjøl. 
Det betyr at ein del dokument må 
bli delvis sladda dersom dei inne
held opplysningar om fleire per
sonar. 

Unnatak frå innsynsretten. 
Det kan berre gjerast unnatak frå 
innsynsretten dersom det er skjel
lig grunn til å mistenkje ein per
son for brotsverk mot statens sik
kerhet og sjølstendighet (straffe
lovas kap. 8), brotsverk mot stats-

forfatninga eller Kongen (straffe
lovas kap. 9) eller politisk moti
vert sabotasje eller vald (terroris
me). Skjellig grunn til mistanke 
betyr å innføre same beviskrav 
som gjeld ved varetektsfengsling. 
Eit slikt unnatak kan gjerast av 
forhørsretten. Men det må da ve
re ein føresetnad at retten fullt ut 
skal prøve grunnlaget som 
Overvakingspolitiet oppgir for å 
kreve unnatak. Og unnatak kan 
berre bli gitt for ei begrensa tid og 
ikkje for meire enn 6 månader. 
Viss det skal bli gitt unnatak ut 
over dette, må politiet på nytt be
vise for retten at det er skjellig " 
grunn til mistanke. 
For å kontrollere at innsynsretten 
blir praktisert i samsvar med det
te, må Stortinget opprette eit sær
skild kontrollutval. Dette utvalet 
må ha nødvendig juridisk kom
petanse og ha slik politisk breid
de at det får tillit. 
Dette utvalet skal ha rett til å·an
ke ei avgjerd i forhørsretten inn 
for høgare rett, slik det ordinære 
Stortingsoppnemnde kontrollut
valet' for <lei hemmelege teneste
ne har. Det'er særskild viktig av 
<lei organisasjonane som i følgje 
Lund-kommisjonen har vori ut
sett . for ulov leg overvaking, får 
høve til å peike ut medlemmar til 
dette utvalet. Det er såleis bl.a. 
ein føresetnad at SV, NKP og 
AKP / RV blir representert i utva
let. 

Ein tidsbegrensa eingongso
perasjon 
Dette forslaget om innsynsrett 
skal vere eit tidsbegrensa eing
ongstiltak for å få ei truverdig 
opprydding etter drygt 50 år med 
meir og mindre lov- og regelstri
dig politisk overvaking. Det må 
derfor fastsetjast lovreglar som 
slår fast at denne innsynsretten 
gjeld <lei som i denne perioden 
har hamna i Overvakingspolitiet 
sine arkiv og at innsynsretten 
gjeld for eit visst tidsrom. Dette 
tidsromet må vere så romsleg at 
ein person f~ god tid til å svare 
etter at vedkomande har mottatt 
skriftleg melding om at ho eller 
han er i Overvakingspolitiet sitt
arkiv. 

Men det må samtidig vere klart 
at dette er ein eingongsoperasjon 
og at både det særskilde kontroll
utvalet og denne særskilde inn
synsretten opphører når oppryd
dingsarbeidet er avslutta. 
Dersom Overvakingspolitiet alt 
har gjennomført makulering av 
dokument, slik at ein person ikkje 
kan gjere bruk av alle <lei rettig
hetene som er nemnd i punkta a -
d i dette framlegget, skal innsyns
retten likevel gjennomførast så 
langt det er råd. 

På bakgrunn av dette blir det 
sett fram forslag om at Stortinget 
ber regjeringa utarbeide utkast til 
lov om innsynsrett i eigen sak for 
<lei personane som har vori eller i 
dag er registrert i Overvakings
politiet sine arkiv. 

Oslo 15. mai 1995 
Erling Folkvord 

opa å justere ned en velferd 

en Udgaard i Aftenposten 18/1-96 

Fra !?n fransk poster etter invasjonen i Normandie i 1944. Tittelen pd posteren var: «De alliertes seier er nd helt sikker». Hvilken alliert 
nas7on mangferpd posteren? 

Den kalde krigen 

Im.perialistisk 
offensiv 
Myten blant makta i 
Norge, og som intel
lektuelle, forskere og 
journalister sprer vide
re hver dag, er at 
Sovjet trua hele Vest
Europa og var på kan
ten av militært angrep, 
hvis ikke USA og dets 
allierte i Europa nadde 
stoppa Sovjet. Den 
kommunistiske makt
overtakinga i 
Tsjekkoslovakia blir 
regna som «beviset» 
på riktigheten av den
ne myten. 

Disse mytene gjenoppfriskes 
nå for å forsvare den norske 
nasjonale kampen mot alle for
mer for folkelig organisering 
av motstand mot kapitalistisk 
politikk, og for å rettferdiggjø
re den overvåkinga som Lund
kommisjonen har avslørt. 

Sovjet økonomisk knekt 
Etter krigen lå Sovjet langt ne
de. Hver fjerde innbygger had
de mista livet, og produksjons
apparatet var sterkt redusert. 
Nesten halvparten av husa i 
byene var ødelagt, og 65 000 
km med jernbane var ødelagt. 

Politisk hadde dessuten Sovjet 
fått sin sfære av bufferstater 
rundt seg, og trakk seg frivillig 
og i samsvar med avtaler ut av 
både Norge og Østerrike. 
Kommunistene i Italia og 
Hellas ble holdt nede, i sam
svar med fredsavtalene. 

Rimeligheten i at et slikt 
land skulle gå til angrep på 
Vest-Europa, faller på sin egen 
urimelighet. 

US-A. økonomisk styrka 
USA var styrka etter krigen, og 
kontrollerte verdenshavene. 
Sovjetunionens hær sto midt i 
Europa, men det gjorde også 
den amerikanske. 

Vestens angrepskrig 
En arbeiderpartivelger, psyko
log Knut Erik Aaagaard, ka
rakteriserer i Arbeiderbladet 
1/6-96 den kalde krigen som 
«Vestens angrepskrig mot 
Sovjetunionen». 

Europa går til venstre 
I boka «Socialismens Historie 
3, Fra 2. verdenskrig til 70' er
ne», gir Benito Scocozza en yp
perlig sammenfatning av den 
imperialistiske og amerikansk
leda politikken. Etter krigen 
var tilliten til den borgerlige 
politikken sterkt svekka. 
Sovjet hadde politisk en høy 
stjerne, og de kommunistiske 

partiene nøt stor tillit og opp
slutning. Særlig i Italia, 
Frankrike og Hellas, men også 
i land som Norge. Her var 
NKPs avis Friheten en tid lan
dets største, og NKP hadde 11 
prosent oppslutning i valg. 

Systematisk innringing 
Over hele verden var det 
skjedd en radikalisering etter 
2. Verdenskrig. Det var mot
stand i koloniene, og arbeider
klassen i de kapitalistiske lan
da stilte spørsmål ved den her
skende orden i kapitalismen. 
Derfor skjønte de vestlige ka
pitalistene at en radikalisering 
av arbeiderklassen under 
kommunistenes ledelse kunne 
bli en trussel mot dem. 
Kommunistenes innflytelse i 
Vest-Europa ville for dem bli 
helt avgjørende. For, som 
Scocozza peker på, Vest
Europa var fortsatt et av de få 
områder i verden som utgjor
de det industrielle grunnlag 
for imperialismen. «Blev Vest
europa socialistisk, ville impe
rialisterne være ilde stedt!». 

USA kjøpte vekk kommu
nistene 
USA satte i gang et korstog 
mot kommunismen for å svek
ke den politiske styrken 
Sovjetunionen og de kommu
nistiske partiene hadde fått. 

De var svært bekymra for at 
hele Øst-Europa slo inn på en 
antiimperialistisk veg med so
sialisering av produksjons
midlene og dermed begynte å 
avskaffe privatkapitalismen. 
Og de frykta at eksemplet 
skulle spre seg til Vest-Europa 
gjennom de . kommunistiske 
partienes mobilisering <\V en 
radikalisert arbeiderbevegelse, 
skriver Scocozza. 

Derfor satte de inn motstøtet 
med Marshallplan, antikom
munistisk hets og en begyn
nende gjenopprusting av Vest
Europa. 

Sosialdemokratene forsva
rer imperialismen - nok en 
gang 
Og så kommer vi til Lund
kommisjonen: I de vesteuro
peiske landa fikk USA og dets 
allierte i hvert enkelt land en 
iherdig alliert i selve arbeider
bevegelsen: De sosialdemo
kratiske lederne. Det blei 
stopp i å slå sammen kommu
nistpartiene og de sosialdemo
kratiske partiene, i stedet førte 
det til en underordning av den 
vestlige kapitalismens herre
dømme. Sosialdemokratene 
sikret atter en gang kapitalis
mens fortsatte eksistens, skrev 
Scocozza i 1980 (langt forut for 
RVs landsmøtediskusjoner i 
1995). 
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10 LANDSSTYRET 

Beste hittil 
Svein Olsen 

Det beste 

Det beste landsstyremøtet jeg 
har vært på, forteller også 
Svein Olsen uoppfordra. - Da 
tenker jeg på både politikken 
og stilen på møtet. Fint var det 
at vi har klart å markere oss i 
pressa, det bør vi jo prøve å 
følge opp. 

Innledningene var gode, 
spesielt de på 2. dagen av Peter 
M. Johansen og Arnljot Ask, 
det er helt opplagt at vi trenger 
mer av dette. 

Landsstyremøtene betyr noe 
for oss som er der, og jeg vil 
tru at det også gjelder or ledel
sen. 

- Du sitter jo i ledelsen sjøl? 
- Ja, men jeg tenkte helst på 

dem som har den daglige le
delsen. Egentlig har ikke jeg 
den store følelsen av å sitte i le
delsen, men litt mer denne 
gang enn i forrige periode. For 
øvrig er vi ganske mange, jeg 

Ta ansvar! 
På siste landsstyremøte kom 
leder Magdahl med e n aldri så 
liten kritikk av landsstyremed
lemmene. På fredagen var det 
så få frammøtte kl 10 tidlig om 
morgen at LS måtte telle opp 
om de var beslutningsdyktige. 
Det var da lederen viste til at 
det var medlemmene sjøl om 
hadde bedt om heldagsmøte . 
Men tilbakemeldingene og det 
seine varselet av varamedlem
mer, som da sjølsagt ikke kun-

veit ikke om det verdt alle 
penga som går med til å samle 
så mange. 

- Det eneste minuset er at 
vi ikke har kommer lenger i 
forhold til stortingsvalget. Det 
blir ny nominasjonsfrist, 1. 
mai, det betyr at nominasjone
ne bør være ferdige rett etter 
landsmøtet. Særlig må en spa 
på i Oslo. 

- Om dette møte t var bra, 
betyr ikke det t møtene kan bli 
bedre. Særlig forberedelsene: 
Både hver enkelt landsstyre
medlems personlige forbere
delser og ledelsens forberedel
ser- Når gjør i vedtaka til slutt, 
men vi hadde kunnet gjøre 
vedtak underveis hvis forbere
delsene hadde vært bedre. 
Men i så fall mister vi jo 
funksjonen som politisk verks
ted ... 

ne møte på heltid på så kort 
varsel, tyda på at medlemme
ne både hadde glemt dette, og 
ikke i tide satt seg inn sakspa
pira. 
Det var da Magdahl oppfordra 
til å ta ansvar, særlig den fløya 
som satsa på RV som et selv
stendig partiprosjekt. Men ut
over på kvelden fredag ble 
landsstyret fulltallig, og møtet 
ble samla sett likevel vurdert 
som svært vellykka. 

Liv Thommesen 

Det beste 

Det siste landsstyremøtet er 
det beste jeg hr vært på, fortel
ler landsstyremedlem Liv 
Thommesen. 
Det var ålreite politiske saker, 
spennende saker som Lund
kommisjonen, norsk imperia
lisme og kvinnepunktet. Det 
var fine innledninger og dis
kusjoner, og landsstyret fun
gerte som et godt kollektivt og 
som et politisk verksted. På 

møtet fikk vi utforma uttalel
ser og vedtak. 
De gamle stridighetene ser vi 
ikke lenger. Landsstyret klarer 
nå å diskutere på kryss og 
tvers uavhengig av de gamle 
skillelinjene. 
Det var en fordel å få 
Solheimsaka i fanget, og den 
saka var et eksempel på at vi 
fikk gjort en god del under 
veis. 

Statsminister Gr H 
Boks 8001 De 

O arlem Brundtland 
00300slo p, 
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Hilsen RVs landsstyre 

Stortinget: RVs politiske sentrum? 

RV er det eneste partiet på 
Stortinget som erklærer seg 
som revolusjonært, og som sier 
at arbeidet i parlamentet må 
være underordna det utenom
parlamentariske arbeidet. 

Men i praksis er det det mot
satte som skjer. Arbeidet i stor
tingsgruppa styrkes på bekost
ning av partiapparatet. Også i 
RV blir det sentrale partiappa
ratet ensbetydende med de 
personene og den politikken 
som utformes på Stortinget. 

RVs partikontor bygges ned. 
Noen av de ansatte flyttes va
rig og periodevis til Stortinget. 

RVs informasjonsmedarbeider 
jobber for det meste i 
Stortinget med stortingssaker, 
kontorsjefen overføres delvis 
til Stortinget. Samtidig er RV 
det eneste partiet som ikke har 
en leder som er ansatt på hel
tid, eller som hvertfall ikke til 
daglig er å treffe på partikon
toret. Riktignok er lederens 
fravær avtalt og godtatt, men 
det er underordna da følgene 
av prioriteringa er dette inn
leggets tema. 

Medlemmer forteller at de 
ikke gidder å ringe til parti
kontoret for å snakke politikk 

eller spørre om politikk, for 
her er det ingen å treffe. De 
ringer dit RV er godt bemanna, 
nemlig på Stortinget. 
Landsstyret fat ter mange ved
tak om helt riktig medlems- og 
massemobilisering, men vil ik
ke ha et apparat som kan orga
nisere denne politikken. 

Det hjelper lite at partiappa
ratet gledesstrålende forteller 
at på "Stortinget utvikles det 
arbeiderpolitikk". Dette er jo 
en helt annen politisk strategi, 
ikke "etter læreboka". Hva 
som gjør Stortinget så godt eg
na til å utvikle arbeiderpoli-

tikk, skulle det være interes
sant å få vite. 

Jeg slutter meg til rosen om 
at både Folkvord og stortings
gruppa gjør et utmerka og 
samvittighetsfullt politisk ar
beid med å trekke med RVere 
og andre i stortingsarbeidet. 
De gjør det de skal gjøre, og er 
intet å kritisere. Det er bare det 
at vi har stelt oss sånn at 
Stortinget er blitt det politiske 
sentrum for det revolusjonære 
prosjektet RV, akkurat som for 
de andre partiene. Og var det 
meninga? 

Ove Bengt Berg 
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D et er en entusiastisk og 
tillitvekkende Marte 
Brekke Michelet som er 

valgt til ny leder i Rød 
Ungdom de for de neste to åra. 
Hun gleder seg til å jobbe, og 
hun viser at hun har tro både 
på seg sjøl og den saka hun 
jobber for. 
- Ditt etternavn sier oss hvem 
dine foreldre er. Det sa også nav
nene til dine forgjengere som lede
re. Er det et uttrykk for svakhet i 
Rød Ungdom at de politiske leder
verva går i arv av foreldra, om
trent som i Arbeiderpartiet? 
- Nå har aldri faren min hatt 
noe framtredende verv. Men 
om det er lettere for ml-barn å 
bli med i RU - vi får lettere 
den politiske bevisstheten gra
tis - er det ikke lettere for ml
barn å bli ledere, enn andre. 
- Jeg synes ikke det er noe 
problem å ha personer med en 
bakgrunn som meg i ledelsen. 
Problem ville det derimot vært 
hvis vi bare hadde sånne som 
meg og hvis vi bare henvendte 
oss til sånne som meg. Men 
sånn er det heldigvis ikke. 
Ledelsen består for det meste 
av medlemmer som ikke har 
en sånn bakgrunn som meg. 
- Hva slags politisk utvikling og 
livserfaring har du hatt? 
- Jeg er vokst opp i 
Groruddalen i Oslo med forel
dre som er småborgere, men 
hvor vi har vært omgitt av en 
arbeiderklassekultur. Dette er 
en splitta kultur som går ut på 
at du er stolt av bakgrunnen 
din, men at du samtidig øn
sker deg noe annet. Akkurat 
som forholdet til folk fra vest
kanten: Når du snakker om 
dem sammen med østkantfolk, 
forakter du dem, når du prater 
med dem, blir du ydmyk og 
gjemmer rullingsen. 

Som 9-åring dro jeg til 
Zambia sammen med mora mi 
der hun jobba for SW APO i 5 
år. Det var veldig spesielt å 
komme fra Groruddalen til 
Afrika der du som hvit blir sett 
på som en riking, om vi aldri 
så mye var der for å jobbe for 
SWAPO. Der lærte jeg at de 
hvite i Afrika er noen av de 
verste rasistene som finnes i 
denne verden. 
- Du ble ikke valgt fordi du er 
kvinne, men fordi du vant en lin
jekamp i Rød Ungdom? 
- I forrige periode var jeg jen
tepolitisk ansvarlig i RU. Jeg 
synes det er viktig at det er 
valgt en leder med kvinnepoli
tisk erfaring og praksis. Det vil 
prege RU at jeg med min erfa
ring er valgt. Men det er riktig 
at det var mitt syn på vurde
ringa av det arbeidet det forri
ge sentralstyret og synet på 
strategien framover, som var 
hovedårsaken til at jeg ble 
valgt. 
- I hele forrige periode hørte 
jeg til mindretallet i sentralsty
ret som var ikke var fornøyd 
med det arbeidet som ble gjort. 
Denne kritikken ble opprett
holdt på landsmøtet. Sammen 
med et «distriktsopprør» fikk 

vi et sentralstyre og et mål i 
samsvar med den kritikken jeg 
hele tida hadde reist. 
- Skille gikk altså mellom dem 
ville verve breitt til RU og dine
som nærmest vil bygge RU som et 
kaderparti? 
- Nei. Jeg vil ikke snevre inn 
rekrutteringsgrunnlaget. Men 
poenget er at vi må satse på å 
bygge opp en kjerne som er i 
stand til åta imot nye medlem
mer og gi dem tilbud både til 
skolering og aktivitet. Å ikke 

gi tilbud 
betyr bare 
at medlem-

AKP likner mene for
mest på svinner ut 
kommu-
nist-
partiet RU 
vil bygge 

igjen. 
Framforba
re å oppret
te lag over 
alt der det 
er mulig, 

må vi satse på kjerneområder 
der vi har mange og kan utvik
le noen til å ta selvstendig an
svar - for RU kan ikke ledes 
fra kontoret i Oslo - og der 
det finnes RV/ AKP-organise
ring fra før. Vi må senke den 
politiske terskelen for å kom
me inn, men vi trenger samti
dig en stram organisering. RU 
kan ikke være en ungdomsor
ganisasjon til et kommunistisk 
parti hvis det ikke kan produ
sere kadre til det partiet. 
- H vordan vil du løse denne 
oppgava? 
- Det har vært for dårlig sko
lering og dårlige studier. Dette 
betyr ikke at vi skal konsentre
re oss om interne problemer. 
Men for å jobbe utad og propa
gandere utad, trengs skole
ring. Det er ikke nok bare å 
verve folk på et sosialt grunn
lag. Skolering har noe med å 
være seriøs. Vi kan ikke fram
stå med analyser som at vi le
ver i et diktatur hvis vi ikke 
kan begrunne hvorfor. Da fø
rer det i stedet lett til forenk
linger som at «vi er et rettfer
dig mindretall som har skjønt 
problemene, i motsetning til 
de andre». Skolering og studi
er er botemidler mot sekteris
me og desorganisering. 

- Hva er 
den viktig
ste oppga-

De hvite i va for Rød 
Afrika er Ungdom 
verdens 
verste 
rasister 

framover? 
- Det blå
ser nå en 
venstre-
vind blant 
ungdom-

men. Jappetida er over, 
Birkeland-generasjonen er på 
veg ut av universitetene. Vi 
har fått en nei-til-EU-genera
sjon av ungdom. 
Ungdommen er på leit etter 
noe. Dette er forutsetninga for 
RUs jobbing. Det kommer ikke 
til å bli noen revolusjonær situ
asjon de neste 10 åra, men det 
er et svært politisk rom til ven
stre for AUF. Her må vi være 
og utnytte tida. Her må vi dri
ve interessekamp blant masse-

PORTRETTET 

Skolering 
• 

g1ør oss 
• seriøse 

Skal vi overbevise ungdom om at 
Norge er et diktatur, må vi skolere 
oss. Det er ikke nok å verve på et 

sosialt grunnlag, sier en entusiastisk 
og tillitvekkende nyvalgt leder i Rød 

Ungdom, 21 -årige Marte Brekke 
Michelet. Som samtidig retter 

pekefingeren mot dem av 
ungdommene som kommer med 

useriøs kritikk av den RV-fløya Jørn 
Magdahl representerer. 

Sosialdemokratiet er borgerskapets 
redskap og vår strategiske 
hovedfiende, hevder hun. 

ne. 
- Dere skal rekruttere til kom
munistpartiet sier dere, mener qe
re da AKP? 
- Vi mener at det ikke finnes 
noe kommunistparti i Norge i 
dag, men AKP er det som lik
ner mest. Vi vil jobbe for å byg
ge et kommunistparti og ha 
med alle slags mulige folk, 
blant andre finnes det mange i 
RV i dag som bør bli med. Vi 
tror på et nytt kommunistpar
ti, ikke bare på det AKP som 

finnes i 
dag. Det er 
ikke riktig 
å være lojal 

Få RUere til et navn 
ser RV som eller en or
sitt parti ganisasjon, 

enmå være 
lojal til det 
en ønsker å 
oppnå. Vi 

går ikke inn i noe uten å si hva 
vi vil. Rød Ungdom kan spille 
en samlende rolle. 
- Hva er den viktigste svak
heten ved RV i dag? 
- Det er få i RU som ser på RV 
som sin politiske organisasjon. 
RV veit ikke hva det er. Skal 
RV være et parti som driver 
massearbeid? RV er hvertfall 
ikke et kommunistparti. Det 
lever kun av statsstøtte, og er 
konsentrert om parlamenta
risk arbeid. Den største feilen 
e r a t p artie t ikke klarer å kny t
te parlamentarisk arbeid god t 
nok med folkelig jobbing. RU
ledelsen ønsker å ha et godt 
forhold til både RV- og AKP
ledelsen. Jeg har merka meg at 
det har vært tilløp til en nega
tiv og uvennlig kritikk av RV
ledelsen og RVs politikk og 
praksis i RU. Jeg vil også ha 
rett til å kritisere RVs politikk 
og ledelse, men det er viktig at 
vi gjør dette på en seriøs måte, 
for bare da kan vi få politisk 
nytte av kritikken. 
-Sjøl vil jeg ta avstand fra den 
tendensen som har vært til å 
kritisere RV og RV-ledelsen på 
en uvennlig måte. Det er ikke 
seriøst. Jeg synes det er all 
grunn til å behandle dem med 
respekt. 

Hagens 
oppslut
ning 
viser vårt 
manglende 
massear
beid 

- Hva me
ner du om 
Carl I. 
Hagensgrep 
på arbeider
klassen i 
Oslo øst? 
- Den re
volusjonæ
re bevegel-
sen har ik

ke vært like flink som Hagen 
til å gi svar på arbeiderklas
sens problemer. Vi kan bare 
svekke denne oppslutninga 
gjennom massearbeid. Vi må 
ut og mobilisere for interesse
kamp. Men vi klarer ikke dette 
så godt fordi vi ikke har noen 
tru på sosialismen, og vi har 
ikke noe konkret prosjekt å vi
se til. Vi trenger visjonen om 
en norsk sosialisme. 
- Hvordan ser du på sosial
demokratiets politiske rolle? 

1 1 

- Det er det veldig enkelt for 
meg å svare på: 
Sosialdemokratiet er redska
pet for borgerskapet. 
Sosialdemokratiet er vår stra
tegiske hovedfiende. Nesten 
all vår politikk er retta inn mot 
Aps politikk. Ledelsen i DnA 
er borgerskapets spydspiss. 

Derfor er jeg sjølsagt for 
Faglig enhet 1. mai i Oslo. Det 
var bra at vi fikk til et slikt ar
rangement i år. Dette viser 
hvilke allianser som kan dan
ne utgangspunkt for enhets
fronten: Miljøbevegelsen, 
kvinnebevegelsen, solidari
tetsbevegelsen og antiimperia
listiske organisasjoner. 
Alliansen kan bli både større 
og sterkere, og vi kan stille en
da skarpere paroler. 
- Den økende norske imperialis
men vil vel få politiske og kultu
relle konsekvenser. Det norske 
flagget vil kanskje skifte fra et na
sjonalt demokratisk rettferdig
hetssymbol til et imperialistisk 
symbol? 
- Det er mulig, men da må vi 
slåss om innholdet i flagget. 
Problemet er imidlertid at nor
ske arbeidere, også før Statoils 
imperialistiske ekspensjon, 
har fordel av å utbytte folk i 
den tredje verden. 
Jeg tror den økende norske im
periualisemen vil føre til øken
de rasisme. Forsvaret står fo
ran omlegginger. 
Sosialdemokratiets rolle inter
nasjonalt blir veldig forandra. 
Gro reiser til Kina, bare som 
fortropp til oljeimperialismen. 
Dette blir dekka over ved å 
framstille Norge som fredsbe
varende. 
- Rød Ungdom, og RV, har en 
frynsete posisjon i miljøbevegel
sen? 
- NU har kritisert RU for å ha 
lite miljøpolitikk - og med 
rette. RU har verva mange 
NUere. Men problemet er at 
når de blir i med i RU, så slut
ter de å være aktive i NU. 
Miljøpolitikken vår er en stor 
svakhet. Vi kan ikke bare si at 
problemet løser seg ved sosia
lismen, for det gjør det jo ikke. 
Det gamle sentralstyret klarte 
ikke å lage et vedtak om RUs 
miljøpolitikk, men landsmøtet 
klarte det! 
- Kvinnepolitikk, er det viktig? 
- Ja. Damene leder an i arbei-
derklassens kamp, noe de gjør 
på grunn av kvinnebevissthet. 
Kvinnebevisstheten er av
hengig av en sterk kvinnebe
vegelse for å utvikles. Både 
Kvinnefronten og Ottar lider 
av «forkjerring». Det er avgjø
rende å gjenreise kvinnebeve
gelsen, og det må skje gjennom 
ungdommen. 
- Det er viktig at RU har valgt 
en leder som har jentepolitisk 
erfaring og praksis, det vil pre
ge RU-ledelsen. Det nye styret 
er bedre skikka enn det forrige 
var. 
- Tror du på massenes revolu
sjon? 
- Ja. Det er mulig. Det avgjø
rende er om vi er flinke nok. 
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12 NÅR FJERNES FOLKETRYGDA? 

Folketrygda 
Folketrygda 
«må» bort 

Å gi alle mennesker midler. til 
ordinært livsopphold når de 
er sjuke og har gått av med 
pensjon med mere, er åpen
bart ikke et tiltak som passer 
inn i en kapitalistisk økonomi. 
Slike ordninger har det derfor 
heller ikke vært i andre land 
enn de planøkonomiske og so
sialistiske, utenom i Norden. I 
tillegg så taper kapitaleierne 
profitt på at folk ikke bruker 
lønna si på å betale premier til 
en framtidig pensjon. 
Det er derfor bare et spørsmål 
tid før hele folketrygdsyste
met er borte. Det vil selvfølge
lig ikke tatt vekk som begrep 
og utbetalingssystem, men re
aliteten vil bli borte. 
I stedet for som nå å sikre alle 

mennesker 2/ 3 av arbeidsinn
tekta si ved inntektsbortfall 
som skyldes sjukdom , alder 
m.m, vil ytelsene i praksis bli 
satt så lavt at det gamle høyre
og DnA-standpunktet om en 
felles og lav minstestandard, 
blir realiteten. 
Det Carl I. Hagen fremma for
slag om i 1989 vil snart bli 
Arbeiderpartiets standpunkt -
om det ikke mobiliseres mot 
det. 

Politikken skjules 
I Norge praktiseres politikken 
på den måten at det ikke sies 
rett ut hva som er hensikten. 
Når nedskjæringer foretas, er 
de begrunna med at dette 
egentlig er store fordeler og 

nødvendig for å sikre ord
ningene som makta vil svekke. 
Så også med den kapitalistisk 
sett helt nødvendige nedbyg
ginga av folketrygda. I en stor
tingsdebatt ble det både fra 
Arbeiderpartiet og andre par
tier sagt mye pent om politi
kernes vilje til å forsvare folke
trygdens betydning i velferds
politikken. Men politikken av
sløres gjennom de små kurs
endringene og ved å studere 
nyansene særlig i DnA-politi
kernes uttalelser. Partiene fra 
Frp over til Sp til Ap går klart 
inn for private tilleggsord
ninger, noe som vil svekke fol
ketrygdsystemet som eneste 
pensjonsordning. SV og RV er 
uklare. 

Carl I. Hagen: 
F~l~et:Ygder_i skal på sikt utbetale en lik normalpensjon til alle. Tilleggspensjoner tegnes 
frivillig i private selskaper. 
Stortinget 1989 

Bjørn Tore Godal: 
«Arbeiderpartiet ser positivt på at det tegnes private og kollektive pensjonsordninger i 
tjen_e~teforhold. Det gir en økt sikkerhet for framtida og er en 
positiv spareform. 
Stortinget 1989 

Anne Enger Lahnstein 
«Senterpartiet har alltid stått for en politikk der det er viktig til å stimulere folk til å sik
re sin egen alderdom og til å øke sparingen både for den enkelte og totalt sett i samfun
net». 
Stortinget 1989 

i stridmed 
Folketrygd 
• Formålet er å yte stønad ved bortfall av inntekt som skyldes sjukdom, 

uførhet, alder, svangerskap og død. 

•Måletfornivået på pensjonene er 2/3 av arbeidsinntekta, for inntek
ter inn til kr 280 000 i 1995. 

• Reint teknisk er pensjonene delt opp i et grunnbeløp som er likt for al
le, og en tilleggspensjon som står · forhold til den inntekten en har 
hatt. 

• Grunnbeløpet fastsettes hvert år av, Stortinget,, og er for 1995 kr 39 
230. ·,_ \ , 

~ 

" "i, 
• Sjukepenger erstattes med 100 prosent av lølina. De første 14 dagene 

må r beidsgiveren betale allesjukepenga. · 

• Leg~besøk (et tilleggsbeløp til det pasienten betaler), sjukehusopp
hold og enkelte medisiner blir betalt av folketrygda. 

- } 
• Trygtler et (ny)norsk ,ord som betyr_"forsikret på3aansk 9g bokmål. 

Det er\d~rfor feil å kalle aem som mottar ytelse.1,;tfra':folketrygden for 
'l . . . ,,,,. » (' 

«trygda». For i folketrygdlovens § 1-1 heter det «Alle $om har opp-
hold i riket er trygdet etter denne lov.» ..I' 

• Folketrygda adminstreres av Rikstrygdeverket ogmed ett trygdekon
tor i hver kommune og ett fylkestrygdekontor i hvert fylke. 

• For å få uførepensjon kreves det ikke en medisinsk skade av en viss 
fysisk grad. Det er sjukdommens eller skadens betydning for inn
tektsevnen som er avgjørende. For en fiolinspiller kan en ødelagt 
finger være nok til pensjon, mens en byråkrat ikke trenger å få pen
sjon sjøl om han skulle bli lam i begge beina. 

Ap mot folketrygd - før som nå 
At alle skulle ha rett til 
rimelig livsopphold 
sjøl om en blir sjuk 
eller gammel, skulle en 
tru var et viktig mål 
for Arbeiderpartiet. 
Men det har det ikke 
vært, og det er det 
ikke. Ap er bare 
opptatt av retten til de 
som er fagorganisert, 
ikke uorganiserte, 
kvinner, folk med 
livsvarige skader osv. 

Venstre begynte 
Ordet folketrygd blei første 
gang lagt fram av Venstre i 
1918. Linja til høyrekreftene i 
Norge har hele tida vært at det 
offentlige skulle stå for et felles 
minimumsbeløp, og så fikk det 
stå opp til hver enkelt å skaffe 
seg det tilleggsbeløpet som 
skal til for å få minst en gjen
nomsnittlig levestandard. Det 
vil si at du måtte tegne en pri
vat dyr livsforsikring i et privat 
forsikringsselskap. Og gjør du 
ikke det, kan du ha det så godt. 

1961: Ap til valg 
mot folketrygd 
Ved stortingsvalget i 1961 gikk 
Arbeiderpartiet til valg mot 

folketrygd. DnA sto for den 
samme linja som Høyre: Det 
offentlige skulle bare ha ansvar 
for en lav offentlig minimums
pensjon. I valgprogrammet het 
det: «Det er naturlig at andre 
store yrkesgrupper søker å løse 
pensjonsproblemer gjennom 
sine organisasjoner.» En tok 
altså klart avstand fra univer
salitetsprinsippet, nemlig at al
le mennesker skulle ha krav på 
ytelser uavhengig av sitt for
hold i arbeidslivet. Det var der
for helt i tråd med denne linja 
at Aps sosialminister 
Gudmund Harlem i Stortinget 
i januar 1961 ville gå inn for 
«billige måltider» til eldre. 
I Sverige hadde de «borgerlige 
» partiene lidd et stort politisk 
nederlag i en folkeavstemning 
om en skulle gå inn for folke
trygd eller ikke. Sosial
demokratene i Sverige ville ha 
folketrygd, og fikk folkets 
overveldende tilslutning. Men 
DnA lot seg ikke rokke. 
Statsminister Einar 
Gerhardsen fastholdt: «Det er 
ingen grunn til å følge det 
svenske systemet om vi kan 
ordne oss på en måpte som 
passer oss bedre.» 
I stortingsdebatten i 1961 om 
trygdespørsmål, var det fak
tisk ingen partier som gikk inn 
for folketrygd. Ikke Venstre 
som i sin tid foreslo det, ikke 
DnA og heller ikke Norges 
Kommunistiske Parti som da 

var representert ved Emil 
Løvlien. Ei samla partiskala på 
Stortinget ville ha ei ordninga 
med private pensjonsordning
er. 

1963: DnA snur 
I 1963 blei regiennga 
Gerhardsen felt på Kings Bay
ulykka. For å komme politisk 
på offensiven gikk 
Gerhardsen-regjeringa i sin 
nye tiltredelseserklæring inn 
for fire ukers ferie. 
Pensjonsutredningskomiteen, 
som blei oppnevnt i 1962 og 
som ikke hadde noe mandat 
om å foreslå folketrygd, kom 
likevel i november 1963 med ei 
enstemmig tilråding om å gå 
inn for folketrygd. Gerhardsen 
ga seg, og Høyre med. Valget i 
1965 blei et kappløp om hvem 
som skulle gjøre mest for å få 
folketrygd raskest mulig og 
bestmulig. 

Aktuell politikk: private 
tilleggspensjoner 
Allerede i 1980 gikk Aps sosial
politiske talsmann på 
Stortinget, sjøl trygdesjef og nå 
fylkesmann i Telemark, Kjell 
Bohlin, inn for minstelønn til 
alle. Han har riktignok forsvart 
folketrygdsystemet i Stortinget 
1989. Men for å forstå hva som 
kommer, er det nødvendig å gå 
til den politiske vegviser i 
Norge, nemlig Fremskritts
partiet og Carl I. Hagen. I en 

stortingsdebatt 30. mai 1989 
om folketrygdens økonomi, 
fremmet han følgende forslag: 
«Folketrygden skal på sikt ut
betale en lik normalpensjon til 
alle. Tilleggspensjoner tegnes 
frivillig i private selskaper». 

Alle enige: Mer privat for
sikring 
I 1989 vedtok Stortinget å re
dusere tilleggsytelsene, den 
inntektsavhengige delen i fol
ketrygda. Med dette blir den 
offentlige pensjonen ikke leng
er 2/3 av arbeidsinntekten, 
men bare 55 prosent. I debatten 
sa saksordfører Odd Holøs fra 
Kristelig Folkeparti : «Det er 
imidlertid åpenbart at det i de 
nedskjæringer som komiteen 
har foreslått, ligger en liten in
vitt til særlig unge og middel
aldrende mennesker å tegne 
private forsikringer . .. ». Anne 
Enger Lahnstein sa 
«Senterpartiet har alltid stått 
for en politikk der det er viktig 
til å stimulere folk til å sikre sin 
egen alderdom og til å øke spa
ringen både for den enkelte og 
totalt sett i samfunnet». 
Arbeiderpartiets hoved tals
kvinne, Brit Jørgensen sa: «At 
det skapes større behov for 
kollektive og private pensjons
ordninger, brukes som en inn
vending mot den type inn
stramninger vi nå foreslår i til
leggspensjonsutbetalingene. 
Jeg har aldri hatt noen tro på at 

dette markedet ikke ville bli ut
videt». Bjørn Tore Godal: 
«Arbeiderpartiet, sammen 
med komiteflertallet, ser ... po
sitivt på at det tegnes private 
og kollektive pensjonsordning
er i tjenesteforhold. Det gir en 
økt sikkerhet for framtida og er 
en positiv spareform.» Dette 
var til og med nevnt som en til
bakevisning av en påstand fra 
en høyrepolitiker om at 
Arbeiderpartiet var mot til
leggspensjon er til folketryg
den. Partiideologen Gunnar 
Berge støtter opp om dette, sjøl 
om han vil ta et steg av gangen: 
«Selv om sparing i form av pri
vate pensjonsordninger er noe 
det et stykke på veg må stimu
leres til, er det ingen grunn til 
panikkartede tegninger av pri
vate forsikringer på et feilaktig 
grunnlag.» 
Dette var for sju år sida. Nå er 
orda klarere. 

SV rører 
I 1989 ga SV i Stortinget opp 
forsvaret av folketrygdsyste
met, dvs at staten skal betale 
oss alle en pensjon som tilsva
rer 2/3 av lønna vår. SV gikk 
faktisk inn for en frivillig til
leggspensjonsordning, men at 
den skulle administreres av 
trygdeetaten. Dette var også 
Ap enig i. Det falt. I tillegg gikk 
SV inn for lik pensjon for alle 
fra staten. Riktignok foreslo de 
en høyere pensjon enn det som 

er minsteytelsene i dag. Om 
dette kanskje ikke prinsipielt 
er fullstendig uakseptabelt, så 
er dette et forslag som i dagens 
situasjon bare vil styrke de 
kreftene som i realiteten vil 
legge ned folketrygdideen, og 
heller gå over til offentlig (ule
velig) minstepensjon, og så en 
privat forsikring i tillegg. 

Med LO mot folketrygda 
A TP-ordninga, avtalefestet ta
riffpensjon, er en ordning som 
bare er knytta til arbeidstakere. 
Ordninga var Arbeiderpartiets 
argument mot folketrygda i 
valgprogrammet i 1961. I tarif
foppgjøret 1996 var som kjent 
alderen for når denne skulle 
gjelde, et viktig stridsspørs
mål. Poenget er at dette er ei 
trygdepolitisk ordning som 
bryter med universalitetsprin
sippet, dvs at alle skal ha rett til 
ytelser uavhengig av tilknyt
ningsform til arbeidslivet. 
Behova som denne ordninga 
var ment å dekke i ATP-ord
ningen, er fullt rettferdige. 
Men behova gjelder like mye 
folk som er like gamle, sjøl om 
de ikke har inntekt fra 
LO/NHO-området. Behovet 
skulle vært dekt gjennom fol
ketrygda. Før kunne alle som 
hadde like dårlig helse som en 
gjennomsnittlig 64-åring, få 
uførepensjon. Denne mulighe
ten blei oppheva i folketrygden 
i 1989. 
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markedsliberalismen 
Folketrygdøkonomi 
• Snautt 900 000 mennesker fikk pensjon fra folketrygda som sin hoved

inntektskilde i 1994 
• Folketrygdutbetalinger utgjorde 35,6 prosent av statens utgifter i 1994 
• I 1995 ble det utbetalt 129 milliarder kroner i stønader over 

folketrygdas budsjett (pensjoner, sjukepenger, sjukehusopphold) 
• Overskuddet på «Folketrygdfondet» var 45 miliarder i 1995 

Folketrygdfondet 
en bløff 
Folketrygdfondet er 
ingen garanti for tryg
deytelser, bare et stat
lig investeringsfond. 
Det er bare en måte å 
betale trygdeutgifter 
på, og de er av de lø
pende årlige skatteinn
tektene. 

Bløff for å bygge ned 
Navnet folketrygdfondet er en 
bløff. Det gir folk inntrykk av 
at dette er et fond som garante
rer at de ytelsene folk har krav 
på, kan utbetales med de årlige 
rentene som dette kaster av 
=s• Akkurat slik de årlige 
~obelprisene utbetales som 
renter av fondet som Alfred 
Nobel oppretta. Slik er det ik
ke. I et foredrag i 1973 for 
fondsstyrene uttalte daværen
de stortingsrepresentant, en 
sentral trygdepolitiker, 
Halfdan Hegtun: «.. . men 
fondsopplegget har aldri hatt 
til hensikt å gi full dekning for 
de rettigheter som opparbei
des innenfor folketrygden. 
Begrunnelsen for fondsopp
legget var først og fremst at 
man skulle kompensere en 
ventet nedgang i sparingen 
gjennom private og kommu
nale pensjonsordninger». 
Altså at når vi alle skulle få fol
ketrygd, så ville folk slutte å 
betale premier til forsikrings
selskapene. Penger som forsik
ringsselskapene igjen lånte ut 
(til nyttige og unyttige formål) . 
Det var konsekvensene av mu
lig mangel på investeringska
pital som lå til grunn for det 
statlige investeringsfondet 
som dessverre fikk det misvi
sende navnet folketrygdfon
det. 

Finansminister Kleppe be
krefter 
I et svar i spørretimen 5. mars 
1975 uttalte daværende finans
minister Per Kleppe til et 
SP.ørsmål fra Carl I. Hagen at 
«A øke sparingen var nødven
dig bl. a. for å kompensere for 
den sparing som måtte forven
tes å falle bort i kommunale og 
private pensjonsordninger. 
Fondsoppleggene i folketryg
den er i det hele tatt i stor grad 
begrunnet i mer generelle 
samfunnsøkonomiske hen
syn.» Når sosialøkonomer 
snakker om «sparing», mener 
de det vi andre kaller «investe
ringer». 

Aldri ett øre fra fondet til 
folketrygden 
Sia fondet blei oppretta i 1968 
har det aldri noen gang vært 
overført ett øre fra fondet til å 

dekke trygdeutbetalinger. 
Noen måneder i 1972 fikk 
Rikstrygdeverket låne 100 mil
lioner kroner for å dekke et 
akutt pengebehov til trygdeut
betalinger. 

Et reelt folketrygdfond 
umulig 
I 1994 ble de årlige utgiftene til 
folketrygden 129 milliarder 
kroner. Folketrygdfondet var 
lavere enn disse utgiftene, 93 
milliarder. Dersom rentene fra 
folketrygdfondet skulle ha 
dekka utgiftene i 1994 på 129 
milliarder kroner, måtte fon
det ha vært på hele 2 580 milli
arder ved 5 prosent rente. 
Altså at fondet egentlig skulle 
ha vært 3! ~ger ~ stort. 

På 30 år økte fondet fra null 
til 93 milliarder. Hvor mange 
år ville det ikke ta før fondet 
blei 31 ganger så stort? Med 5 
milliarder kroner avsatt hvert 
år til dette fondet ville det ta 
flere hundre år før renteav
kastninga kan dekke de løpen
de trygdeutgiftene. Så lang tid 
går det ikke an å planlegge og 
garantere noe som helst øko
nomisk. Tenk bare på hva som 
har skjedd i Norge og i verden 
de siste hundre år! 

Et reelt folketrygdfond 
uønska 
Eneste pensjonsgaranti: 
Folk i arbeid 
Pensjonene kan bare dek
kes av årets skatteinntekter 
I foredraget fra 1973 presiserer 
Hegtun at folketrygden byg
ger «i det vesentlige på det så
kalte utligningsprinsippet, alt
så slik at de årlige utgifter stort 
sett skal dekkes av de årlige 
inntekter.» Eller sagt på ny
norsk: «Pay as you go.» Slik 
som ordninga er i Statens pen
sjonskasse: De ytelsene som 
pensjonerte statstjenestemenn 
har krav på, blir hvert år dekka 
ved direkte bevilgninger, det 
vil si at ordninga går med un
derskudd tilsvarende bevilg
ninga. 

Frisch: Bare av årets skatt 
I bladet Sosial Trygd nr 4 1973 
skrev daværende trygdedirek
tør Finn Alexander at 
«Prinsipielt sett arbeider folke
trygden på grunnlag av at lø
pende inntekter skal dekke lø
pende utgifter, ... ». Den nor
ske nobelprisvinneren i sosial
økonomi, professor Ragnar 
Frisch, skrev i 1965 : «I virke
ligheten er det ikke av «opp
lagte fonds» at nasjonen kan 
yte de gamle pensjon. Det er 
utelukkende av det løpende 
arbeid som den arbeidsføre be
folkning utfører at pensjonsy
telsene kan dekkes.» Han hev-

der videre at «det er nasjonens 
produksjon på ethvert tids
punkt som danner grunnlaget 
for pensjonsutbetalingene, 
uansett hvorledes finansie
ringen formelt er ordnet». 

Politisk bedrag 
Den direkte skatten vi beta

ler er delt inn i kommuneskatt, 
statsskatt, formuesskatt, og 
trygdeavgifter. 
Trygdeavgiftene er verken be
regna til å dekke de variable 
årlige trygdeutgiftene eller å 
sette av til «fondet». Men bare 
oppdelinga av en del av skat
ten til «trygdedel» har den 
funksjonen, tilsikta eller ikke, 
at vi tror at vi betaler inn til et 
fond som gj!J.r at vi. kan sikre 
oss for å få noe tilbake. 
Dermed er det lagt et psykolo
gisk og politisk grunnlag for å 
legge om utgiftsdekninga fra 
statens årlige skatteinntekter 
til de rentene et fond kan gi. I 
forbindelse med velferdsmel
dinga er det alt gjort forsøk på 
å erstatte folketrygden med 
fondsopplegg. 

Fremskrittspartiet har krevd 
det tidligere, bl. a. av Tor 
Mikkel Wara i 1990. I år har le
deren i Senterungdommen, 
Inge Bartnes, krevd fondsopp
bygging av folketrygden , 
blant annet som en side 2 kom
mentar i Klassekampen. 

Skift navn til 
Statens investeringsfond 
For å hindre politiske myte
dannelser bør RV gå inn for å 
skifte navnet på 
Folketrygdfondet til Statens 
investeringsfond. Dette ble 
reist av Carl I. Hagen i 
Stortinget så tidlig som i 1973, 
men det er like riktig for det. 
Sjøl en blind høne osv. Like 
gjeme kunne det vært slått 
sammen med oljefondet. 
Fordelen med folketrygdfon
det/ oljefondet, er at det holder 
seg til finansoperasjoner innad 
i landet. Bortsett fra dette ikke 
uvesentlige poenget kunne det 
like godt vært slått sammen 
med Statens oljefond. 

Kilder: 
Halfdan Hegtun: Foredrag 12. 

september 1973 på lands
møtet for fondsstyrene i 
Kristiansand. 

Stortingstidende 1975 s. 3213. 
«Folketrygdfondet. Beretning 

for 1968-1990» av Kjell 
Grirnsvang, 1992. 

Leserinnlegg av tidligere SV -
leder Torolv Solheim i 
Bergens Tidende 19/1-80. 

Eldretreff Tøyen Samfunnshus. 

Hva mener RV? 
RVs program: 
«At folketrygda vert oppretthalde spm ei of
fentlig, skattebasert pensajonsordning der 
verknadene av tidlegare yrkesinntekt er av
grensa. RV avviser framlegg om livslang 
opptjening, ... ». 

Det var desverre først etter annen gangs le
sing jeg fant RVs programmatiske stand
punkt til folketrygda. Jeg synes det ikke er 
helt avklarende. Det tar ikke stilling til strids
spørsmålet, en felles pensjon til alle, eller en 
pensjon tilsvarende den inntekta vi hadde 
før. 

Ikke lik lønn, men lik pensjon? 
Spørsmålet om størrelsen på folketrygdytel
sene er både et prinsipielt og et taktisk spørs

Foto: Therese Bjørneboe 

beløpet. I den optimistiske fasen av folketryg
da, når Ap var i mindretall i Stortinget, fikk 
en rekna pensjon helt inntil 8,33 ganger 
grunnbeløpet. 
Offentlige fellesordninger der rikfolk er med, 
er tryggere 
Det betydde at også mange høyinntektsgrup
per fant folketrygda interessant, og ville ha 
interesse av å forsvare ordninga. 

Radikalisme 
Å tro at en skulle få innført en lik pensjon til 
alle som samtidig var høy, for eksempel 
minst 150 000 kroner i pensjon til alle uav
hengig av inntekt, kanskje enda høyere, er 
fullstendig urealistisk. Lik pensjon betyr i 
praksis lav pensjon. Derfor kan dette kravet 
ikke reises av oss, det reises alt av andre. RV 

mål. Kravet om 
lik lønn for alle 
i Norge, er ikke 
et krav som rei
ses med særlig 
tyngde av RV. 
Snarere tvert 
imot, gjennom 
hver fagfore
ning kjemper 
RVerne for at 
deres fagorga
niserte kamera
ter skal få størst 
mulig lønn. 
Prinsipielt er 
heller ikke kra
vet om likelønn 
reist med særlig 
tyngde. 
Jeg har derfor 
alltid lurt på 
hvorfor kravet 

Fremskrittspartiet ønsker å }(i disse en lav lik offentlig 
pensjon. Dette er også krave1 fra Arbeiderpartiet, NKP, 
Høyre, Senterpartiet osv. Er også RV eni}{ med 
Fremsrkrittspartiet? Fofo: Klassekampen 

må kreve at da
gens folke
trygdsystem 
opprettholdes, 
og den øvre 
grense for å re
kne pensjons
grunnlag kan 
gjeme settes til 
8 ganger 
grunnbeløpet. 
Støtes de mest 
velstående ut 
afv folketrygd
systemet, vil de 
satse på egne 
ordninger og 
jobbe for lavest 
mulig offentli
ge pensjoner, 
slik som 
Hagen, 

om lik pensjon 
spontant har stått så sterkt i NKP, SF, SV og 
hos andre venstreradikale. Spontant eksiste
rer denne holdninga også innad i RV, og mu
ligens i AKP. Formuleringa i RVs program 
om at virkningene av tidligere yrkesinntekt 
må være "avgrensa", kan tyde nettopp på en 
konsesjon til dette spontane "venstreradika
le" kravet. Et krav, som det går fram gjennom 
denne presentasjonen, er nøyaktig det sam
me som Fremskrittspartiet og de andre bor
gerlige partiene krever og støtter, og er det 
kravet som er det eneste markedet kan godta. 

Hva mener RV? 
Men det er også mulig at RVs standpunkt kan 
tas til inntekt for å bevare det nåværende 
trygdesystemet med en tilleggspensjon av
hengig av tidligere inntekt. 
Begrensningen 
I dag får en pensjon regna etter en størrelse 
ikke større enn 280 000 kroner ( 7 ganger 
grunnbeløpet). Når folketrygda starta fikk en 
rekna med inntekt inntil 7,33 ganger grunn-

partiet alt gjør. 

Senterpartiet 
og Arbeider-

Forsvar folketrygda 
Å forsvare folketrygdsystemet er et radikalt 
krav, og på tvers av markedets krav. Sjøl en 
kamp for folketrygdsystemet vil være van
skelig å vinne. Da må RV kvinne seg opp til å 
avvise radikalistiske krav om lik pensjon som 
bare betyr en lik lav pensjon. At det sjølsagt 
finnes svakheter ved dagens system, må være 
underordna. En kunne for eksempel brukt 
systemet i stat og kommune. Der får alle pen
sjonister 2/3 av den siste årsinntekta si i pen
sjon. Men også denne pensjonen vil måtte bli 
utsatt for angrep (hvorfor skal folkets tjenere 
tjene mer enn andre arbeidsfolk, vil det vel 
komme til å lyde, hvertfall for de lavere an
satte offentlige tjenestekvinnene). 

Forsvar dagens folketrygdsystem, klargjør 
programpunktet! 

Ove Bengt Berg 
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Norge forlater parlamentarismen 
Peder Martin Lysestøl og 
Erling Folkvord har startet 
opp en debatt om parlamenta
rismen. Den dreier seg om de 
evige spørsmål i vår bevegelse: 
Hvor viktig er parlamentarisk 
arbeid i forhold til det som fo
regår utenfor? Er hovedopp
gava å avsløre systemet eller 
er det viktigste å oppnå resul
tater? 

Det er en debatt mellom to 
som har rik erfaring og vet hva 
de snakker om. Men alt kunne 
vært skrevet for 10 år siden. 

Mens norsk parlamentarisme 
totalt har endret karakter. 

I høst slåss bryggeriarbei
derne for å beholde avgiften 
på engangsemballasje. De had
de allerede to ganger overbe
vist stortinget om at dette var 
best både for miljø, arbeids
plasser og distrikt. Regjeringa 
valgte å holde fast ved dette. 

Nå regner danske bryggeri
arbeidere med at deres tilsva
rende forbud mot engangsem
ballasje kan bli kjent ulovlig av 
EU. En kjennelse som nok vil 

ramme Norge gjennom EØS
avtalen. Hva skal norske bryg
geriarbeidere gjøre da? 

Det norske husbanksyste
met er klagd inn for ESA, 
EFfAs overvåkningsorgan for 
EØS-avtalen. Gunnar Berge 
må som en annen skolegutt 
forklare at husbanken er tenkt 
som et boligpolitisk instru
ment og ikke bør rammes av 
konkurranselovgivinga. ESA 
bestemmer. 

I løpet av svært kort tid vil 
det ikke være politisk styring 

RVs leder toner flagg: 
Mulig? 
Landsmøtet i 1995 stilte som 
oppgave å være «et samlende 
parti for revolusjonære i 
Norge» (se bl.a. prinsippro
grammet s.28). For ledelsen i 
RV er det viktig å bidra til å sy 
sammen «kommune-Norge» til 
ett rike, forene partiet på tvers 
av kjønn og generasjoner, knyt
te sammen medlemmer fra an
dre sosiale lag med arbeiderne 
i partiet osv. En del av dette er 
også å forene og utvikle enhe
ten mellom folk som i utgangs
punktet har ulike ideologiske 
ståsted. Ingenting av dette kan 
skje etter noen harmonimodell 
- og uten felles praksis, politisk 
og ideologisk debatt. Men den
ne debatten forutsetter av en 
setter seg inn i andres oppfat
nmger, og har en viss respekt 
for at andre også har argumen-

ter for sine standpunkt. 
I «Opprør» 3/96 bruker re

daktør Ove Bengt Berg (OBB) 
hele lederen til å argumentere 
mot et syn som han utlegger 
slik: «Kvifor ikkje sameine ide
ologiske reformistar, sosial-de
mokratar, moskvakommunis
tar, maoistar og trotskistar. 
Nokre vil ta det beste frå alle 
desse ulike politiske retninga
ne, og prøva å skape ei ny ret
ning.» Etter å ha argumentert 
for at kløfta mellom disse ret
ningene er uoverstigelig inter
nasjonalt, skriver Berg: «Det 
vil difor vera ein verdshisto
risk sensasjon om nett RV i den 
vesle utposten i verda, i Noreg, 
skulle vera det partiet som 
sameinte alle desse krefene i 
eitt parti. Freistnadene på ei 
slik ideologisk samanslåing vil 

0 

Atvaringa frå Erling 
I innleiinga si på folkevalgt
konferansen kom Erling 
Folkvord med ei alvorleg åtva
ring mot ein del tendensar i ut
viklinga av RV. Nr. 3 av 
«Opprør» hadde ein del av 
kommentarar til denne. Eg lo
va ein kort kommentar i dette 
nummeret: 

Eg tykkjer det er bra at åtva
ringa kjem frå stortingsrepre
sentanten vår, som er i ein av 
posisjonane der presset på til
passe seg dei borgarlege ar
beidsmetodane og speleregla
ne er sterkast. Eg er samd i dei 
negative trekka han peikar på: 

Mannsdominans, for stor stats
finansiering, for lite utenom
parlamentarisk arbeid osb. Eg 
deltek i arbeidet til stortings
gruppa og har ikkje merka my
kje usemje mellom Erling og 
meg om dei linene han driv ar
beidet etter. Likevel er eg kri
tisk til visse sider av resonne
mentet hans: 

(1) Mange av dei problema 
han peiker har røtene sine i det 
mest grunnleggjande proble
met vårt - «generasjonsproble
met» - i det at det meste av ar
beidet ligg på restane av dei 
aktivistane som har halde på i 

ganske vist visa seg å vera øy
ding med krefter, ja kan hende 
beint fram øydeleggjande .. » 
Mot dette setter OBB oppskrif
ten med brei front i enkeltsa
ker. 

- For det første veit jeg ikke 
om noen i RV som er for strate
gisk samling mellom reformis
ter og revolusjonære. En annen 
sak er at et (delvis pågående) 
oppbrudd til venstre f.eks. i 
fagbevegelsen, både kan føre 
til et oppsving i arbeiderklas
sens kamp - og utgjør et po
tensiale for overgang fra den 
sosialdemokratiske til den re
volusjonære arbeider-bevegel
sen. 

- For det andre hopper OBB 
glatt over de (ofte smertefulle) 
erfaringene revolusjonære av 
ulike avskygninger har gjort 

meir enn 20 år. (Inst inne har 
eg i mange år hatt ei kjensle av 
at vi trass i sigrar går langsamt 
mot avgrunnen - og at det skal 
meir enn seig vilje til å stanse 
denne ferda). Utviklinga i 
Bergen syner at det gjeld å få 
inn ungt blod. Mykje i åra som 
kjem vil bli avgjort av om dei 
som er aktive i Raud Ungdom 
vil halde fram som revolusjo
nære - og om vi greier å samei
ne dei røynde folka med dei 
unge aktivistane. På mange 
plassar kan det vera riktig å to
ne ned vellukka parlamenta
risk arbeid - til fordel for ar-

0 

<<Apne grenser>> - en feil parole? 
Faighi Gholamali fra 
Stavanger RV kom i Opprør nr 
3 med et grundig forsvar for 
kravet om «åpne grenser», og 
med en tilsvarende sterk kri
tikk mot meg. 

Landsstyret har satt ned ei 
antirasistisk strategigruppe, 
som vil legge fram et forslag til 
antirasistisk manifest for RV. I 
denne gruppa har vi akkurat 
kommet i gang med å diskute
re holdningen til «åpne gren
ser». Førsteutkastet til mani
festet skal være ferdig i sep
tember. Det er mye her jeg fo
reløpig er usikker på, så dette 
svaret blir kort - og med for
behold om at jeg kan komme 
til andre konklusjoner når jeg 
får studert spørsmålet grundi
gere. 

La meg først slå fast synet 
mitt i forhold til noen av de 
sentrale påstandene til Faighi: 

Jeg er enig i at imperialismen 
legger de tyngste børene på 

folk i den tredje verden - og 
at dette er den grunnleggende 
årsaken til de økende flykt
ninge- og arbeidsvandringene. 

Jeg er enig i at det ligger et 
press mot - og en fristelse for 
- vanlige folk i Vesten, om å 
rette skytset mot jordas fattige, 
istedenfor mot borgerskapet i 
eget land- og et press på sosi
alistiske og kommunistiske 
partier for å dempe kampen 
mot rasismen, for å tekke vel
gere - og fagforeningskame
rater. 

Jeg er imidlertid uenig med 
Faighi i at RV var feige i inn
vandringsspørsmål i valgkam
pen. Vi gjorde en hederlig jobb 
i forhold til nazistene - og i 
forhold til statlig rasisme, men 
kom til kort overfor Hagen og 
Frp-rasismen. 

I forhold til «arbeidsinnvan
dring/ vanlig innvandring» 
forsvarte jeg RV-programmet: 
«Noreg må opna grensene for 
vanleg innvandring. 

Innvandringsstoppen må opp
hevast. Same reglar som i dag 
gjeld for borgarar i EØS-land 
må gjelda for alle.» (Dvs bl. a. 
retten til å komme til Norge i 
tre måneder for å søke jobb). 

Jeg er uenig når Faighis 
knytter standpunkt til «åpne 
grenser» til den generelle fløy
debatten i partiet, og spesielt 
når han gjør dette allerede før 
diskusjonen er kommet or
dentlig i gang. 

Det langsiktige målet vårt er 
en internasjonal kommunisme 
hvor nasjonalstater og grenser 
er oppheva, hvor folk kan flyt
te fritt, men hvor det er mindre 
grunn til å rive opp de lokale 
røttene sine. I dag står kampen 
for at flest mulig flyktninger 
skal få et trygt oppholdssted. 
Faighi anklager meg for å ville 
diskriminere «økonomiske 
flyktninger» i forhold til «poli
tiske flyktninger». Mitt svar på 
dette er (som i RV-program-

med Post, Tele og Jernbane. 
Bak ligger EØS-avtalen. 
Anbudsprinsippet i EØS øde
legger kommuner og fylkers 
handlefrihet. De kan ikke fore
trekke lokalt næringsliv eller 
stille poltiske krav som tarif
favtale . 

EØS-avtalen skal utvides til 
å gjelde mat og dyr. Først skal 
Norge godta dette i EØS-.ko
miteen, så skal stortinget strø 
sand på dette til høsten. Paul 
Chaffey måtte fremme et for
slag i Stortinget om å få lov å 

de siste ti-åra, som tyder på at 
ingen har ei strategisk linje 
som aleine kan gjøre krav på å 
være «riktig» eller represente
re noe fullgodt svar. Spesielt 
gjelder dette retninger som var 
knytta til de statsbærende par
tier som nå er vekk eller banke
rott. Dette åpner for nye «lege
ringer» av revolusjonær teori, 
og nye svar. Dette krever også 
studier av «den egentlige» 
Marx, og «andre» teoretikere 
som f.eks. Luxemburg og 
Gramsci. 

- For det tredje problematise
rer OBB overhodet ikke de be
grepene han bruker: Hva er 
f.eks. en «Moskvakomunist» 
etter Sovjetstatens sammen
brudd? NKP har i dag et pro
gram som likner på AKP' s. 
Blant «maoister» og «m-1»-ere 

beid og studier saman med 
unge folk. 

(2) Når det gjeld det parla
mentariske arbeidet er det 
mest påfallande at få gjev opp 
og let seg presse av pisken og 
lokke av gulrota. På mange 
stader er det parlamentariske 
arbeidet vårt knytta til folkele
ge rørsler, og representantane 
har band til folk som er avgje
rande for at dei orkar stå på, og 
for at den revolusjonære rørsla 
har overlevd. Eg skriv om det
te i ein artikkel i boka «Med 
folk mot makta» (Aksel 
Nærstad). Dette positive per-

met) at flyktningebegrepet bør 
utvides, bl. a. slik at det omfat
ter ikke bare politiske, men og
så økologiske flyktninger, ofre 
for etnisk rensning, folk som 
flytter fra sult, m.fl. Men i mot
setning til Faighi er jeg mot å 
oppheve skillet mellom flykt
ninger - og «arbeidsinnvandre
re». Skal vi lykkes med å slå 
større hull i den «rike, hvite 
festningen, er vi avhengig av 
at folkene i Vest vender seg 
mot den statlige rasismen. Jeg 
trur det er lettere å mobilisere 
mot"statlig rasisme, og dermed 
til gang for flyktningene sjøl, 
dersom vi slåss for asyl (og 
opphold på humanitært 
grunnlag) til dem som har 
måttet flykte, inkludert dem 
som har måttet flykte av øko
nomiske grunner. 

Folk som er fattigere enn oss, 
men ellers lever et liv hvor de 
greier seg godt, må selvfølge
lig ha full rett til å søke seg til 
rikere land for å få det bedre. 

debattere matsminkedirekti
vene før de ble vedtatt. Aller 
nådigst fikk han det, men det 
er mot normalt. 

Norge ble observatør i 
Schengen fra 1.5. Stortinget 
fikk lov å snakke om Schengen 
3.5.Norge skal EØS-ifiseres. 
Gjennom EØS, Schengen, 
Vestunionen og til slutt 
Valutaunion vil i praksis alle 
viktige avgjørelser falle uten
for Norge uten noen hverken 
formell eller reell innflytelse 
for norske myndigheter. De 

går det bl.a. et grunnleggende 
skille mellom dem som har tatt 
et oppgjør med Maos tilslut
ning til ideen om «det statsbæ
rende partiet». Mellom «trot
skistiske retninger» (som i RV 
har store problemer med å nå 
fram gjennom all mytedannel
sen i partiet) går det viktige 
diskusjoner om forholdet mel
lom parti- og klasse, mellom 
arbeiderkamp og kvinne-, og 
miljøkamp, og om synet på 
sjølråderetten. 

- For det fjerde fins det tver
timot hva OBB sier en rekke 
eksempler internasjonalt på at 
revolusjonære (og riktignok 
også venstrerefomister) finner 
sammen på tvers av de tradi
sjonelle ideologiske skillelinje
ne. 

- For det femte er RV sjøl et 

spektivet mangla heilt i den 
viktige talen til Erling, og i en
da større grad hjå fleire av dei 
som har støtta synet hans i 
«Opprør». Peder Martin 
Lysestøl har vore inne på an
dre sider av dette i Opprør. 
Der Erling har heilt rett er med 
omsyn til det aukande proble
met med å oppretthalde eit 
utenomparlamentarisk arbeid 
- heilt utafor det parlamenta
riske arbeidet, med Klasse
kampensal, gatedemonstrasjo
nar, osb. 

(3) I ein del tilfelle seier 
Erling at ting blir verre når det 

Derfor er det for eksempel 
blant annet fornuftig at de kan 
komme til Norge for å forsøke 
å skaffe seg jobb og bolig. Bl. a. 
derfor må vi oppheve innvan
dringsstoppen. Men det kan 
umulig være noen fordel for 
kampen for en bedre verden, 
at en rekke ressurssterke men
nesker blir klientifisert i 
Norge. Et stramt arbeidsmar
ked vil begrense antallet på 
dem som finner det bryet verdt 
å søke seg til Norge, men en 
viss statlig regulering kan væ
re nødvendig. For eksempel 
kan det være fornuftig med en 
mer restriktiv politikk overfor 
enkelte hvite ekspertgrupper 
som blir begunstiget under 
den nåværende innvandrings
stoppe11. 

Når det gjelder organisert 
arbeidsinnvandring, er jeg for 
at fagbevegelsen må stille 
strenge krav til arbeidsgiverne 
om tariffmessige arbeidsvilkår 
for dem som skal jobbe i 

blir ikke en gang politiske sa
ker, fordi de ikke kommer opp 
i det norske parlamentariske 
systemet overhodet. 

Sannheten er at Norge ( og 
EU-landa) forlater parlamen
tarismen. Å si noe som helst 
pent om det skinndemokratiet 
som blir igjen er etter min for
stand å bidra til bedraget. 
Aldri har avsløring vært en 
mer riktig parole. 

Arne Byrkjeflot 

et eksempel på dette - og dette 
er ei utvikling som fortsetter. 

På et område som miljøpoli
tikken, var Ove Bengt Berg av 
dem som tidlig skjønte at tra
disjonell marxisme-leninisme 
ikke hadde alle svara. Lederen 
i nr. 3 er dessverre prega av 
den dogmatismen og sekteris
men, som mest av alt skyldes 
åndelig latskap. 

Jørn Magdahl 

I lederen i nr 3/96, som redaktø
ren står ansvarlig for, var nettopp 
utgangspunktet landsmøtets øn
ske om at RV skulle bli «et sam
lende parti fo r revolusjonære i 
Norge». Men denne formuleringa 
er ikke særlig avklarende, verken 
for dem som er late eller de fram
skredne som ikke er det. 

Red. 

har vore like ille lenge (manns
dominans i det parlamentaris
ke arbeidet, statsfinansiering 
etc) - og han seier ikkje at ein 
del som kan vera farleg, og kan 
vera heilt naudsynt på kort 
sikt . For få dugnadsaktivistar 
gjer det t.d. naudsynt med no
kre fleire på løn. Men for all del 
- det gjev ikkje mindre grunn 
til åtvaring, og til å finne mot
tiltak 

Jørn Magdahl 

Norge. Her duger det ikke 
med noen generell «åpne gren
ser» eller «fri innvandring -
en fridemokratisk politikk. 

Det er en stor fordel at 
Norge er flerkulturelt-og det 
er en viktig å kjempe for forstå
else for at slik vil og bør det bli 
i s tadig større grad . Det er rik
tig å slåss for en kraftig økning 
av innvandringa til Norge. 
Krever vi å ta imot «1 million 
innvandrere» er det imidlertid 
et viktig poeng at dette må og 
bør ta en del tid, om det skal 
være mulig å få til den integra
sjonsprosessen, som de ulike 
innvandrergruppene - og «de 
innfødte» trenger. Også dette 
blir forkludra ved en generell 
«åpne grenser»-politikk. Det 
flerkulturelle samfunnet er 
nødvendig, men ikke noe har
monisk «teselskap». 

Jørn Magdahl 
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AKPs underholdningsverdi 
Opprør nr 10/95 hadde stor un
derholdningsverdi. For eksem
pel hevder AKPeren Håvard 
Libæk i en kommentar til et in
tervju med undertegnede om so
sialdemokratiet: «Vår hverdag 
som tillitsvalgte gjør oss til re
formister. I kortsiktige kamper i 

ny og ne kan LO tjene våre inter
esser. På lang sikt med dette ap
paratet og den politikken, kan 
ikke LO tjene revolusjonen. 
Poenget for LO-ledelsen er jo å 
hindre kamp. Jeg er tvilende til 
at LOs oppgave er todelt slik Siri 
Jensen mener. Hovedformålet 

med LO er jo å hindre at arbei
derklassen og de fagorganiserte 
fører kamper.» 

Var dette riktig, ville det sjøl
sagt være riktig å si at LO-ledel
sen tilhører borgerskapet, og at 
LO-apparatet må avsløres og 
nedkjempes for enhver pris og 

med alle midler slik jeg opplever 
at en stor del av AKP faktisk me
ner. Stor ble derfor forskrekkel
sen da en i Klassekampen for 21. 
mai i år kunne lese at Håvard 
Libæk stiller opp som lederkan
didat i Jernbaneforbundet, et av 
de mest bakstreverske og reak-

sjonære forbundene i hele LO
familien. Libæk vil altså la seg 
velge inn i borgerskapet. Hva si
er resten av partiet hans til det? 
Eller er det greitt (kanskje 
spranget ikke er så stort?)? Eller 
har Libæk kanskje blitt reformist 
han også? 

NKP_- antirevolusjonært og proimperialistisk 
Det er nødvendig å samarbeide 
med alle dem som en kan sam
arbeide med, både i konkrete 
dagskamper og i den langsikti
ge revolusjonære kampen. Jeg 
har ikke mot samarbeid med 
medlemmer av NKP, akkurat 
som jeg ikke har mot samarbeid 
med folk fra Arbeiderpartiet el
ler Fremskrittspartiet. Og nå er 
NKP en god samarbeidspartner 
i kampen mot den norske poli
tistaten. 

Men i tillegg ivrer enkelte i 
RV for at NKP skal melde seg 
inn som en organisert fløy i RV. 
NKPere skriver jamnlig inn
legg i Opprør, og i et vedlegg til 
AKPs tidsskrift Røde Fane, 
Kommunistisk Forum nr 1/96, 
er det et lengre innlegg av 
NKPs sentralstyremedlem Kjell 
Underlid. I Østfold RV er NKP 
til og med gitt en egen nomina-

sjonsrett. 
Jeg synes det er nødvendig å 

minne om en del historiske fak
ta når det gjelder NKPs politis
ke forhistorie. 

Vi som har drevet politisk ar
beid i dette landet siden 1960-
åra, veit at NKP har tilhørt den 
svarteste reaksjonære sida. 
NKP har, trass i at deres med
lemmer har blitt hundsa av 
Arbeiderpartiets USA-leda 
topptillitsmenn i og utafor LO, 
lagt seg trygt på en høyresosial
demokratisk og markert antire
volusjonær linje. Deres faglige 
leder, Kolbjørn Harbu, lå ikke 
lenger til venstre enn 
Aspengren & co. NKP samar
beida konsekvent i valg med 
Ap, eller oppfordra sine velge
re til å stemme på Ap. Ikke på 
SF, SV eller RV. 

Ikke en gang i Vietnam-

Fraksjoner er bra! 
I Opprnc 3196 svarer Solveig 
Aamdal pil mitt innlegg i 2/96. 
Hun argumenterer mot at 
AKP skal bli en fraksjon i RV 
både ut i fra at «motsetninge
ne går på kryss og tvers», men 
hovedsakelig av ut i fra en 
prinsipiell motstand mot 
fraksjoner. Solveig skriver: 

«Men situasjonen i dag [i 
RV, min merknad] er ikke ho
vedgrunnen til at jeg er imot at 
AKP skal være en fraksjon i 
RV. Prinsipielt er jeg motstan
der av at partier skal bestå av 
organiserte fraksjoner. Det 
hindrer medlemsdemokratiet i 
partiet, og vil frata dem som 
ikke tilhører en organisert 
fraksjon elementære demokra
tiske rettigheter.» 

Hvilke historiske erfaring
er bygger Solveig denne prin
sipielle motstanden mot frak
sjoner på? 

Før Oktoberrevolusjonen 
var bolsjevikene en fraksjon i 
det russiske sosialdemokratis
ke partiet. Lenin hadde ingen 
prinsipiell motstand mot den
ne tilstanden. Heller ikke i tida 
fra 1917 fram til forbudet mot 
fraksjoner i 1921 - var det noe 
som tydet på at Lenin så noe 
prinsipielt forkastelig i ten
dens- og fraksjonsfriheten. 
Sjølsagt ikke fordi bolsjevikene 
ønsket å ha det slik, men fordi 
de mente at ulike strømninger 
ville oppstå, fordi partiet stod 
overfor vanskelig taktiske 
valg, fordi ulike sosiale grup
per og politiske strømninger 
påvirket partiet. Var dette til 
hinder for medlemsdemokrati
et? Tvert imot. Verden har sjel
den sett et så levende, diskute
rende og handlende parti. 
Motsetningene ble klart for
mulert gjennom plattformer. 
Medlemmene kunne klart se 
hva de ulike enkeltpersonene 
og gruppene i ledelsen stod for 
i ulike spørsmål. 
Alliansene/fraksjonene var 
skiftende. Mye av den kunn-

skap en vi har om de første åra 
av den nye sovjetstaten skyl
des at det ble formulert slike 
fraksjonsplattformer. 
Fraksjons- og tendensfriheten 
var sjølsagt bare et element i en 
partikultur, som hadde flere 
andre viktige komponenter. 
Det var legitimt å mene noe 
annet enn ledelsen, man stem
plet ikke automatisk andre 
synspunkter. Medlemmene 
var godt informert om hva 
som skjedde i ledelsen, man 
kunne lese ordrette referater 
fra diskusjonene i sentralkomi
teen. Når fraksjonsforbudet 
kom i 1921 er det som en lo
gisk, men djevelsk konsekvens 
av den ettpartistaten som had
de oppstått gjennom borger
krigen. Sjøl etter at fraksjons
forbudet var innført i 1921 
kunne en lage opprop, det ble 
ført en åpen debatt om den 
økonomiske politikken osv. 
Denne partikulturen står i 
skarp kontrast til den som ut
viklet seg under Stalin, og som 
kom til å danne normen, til å 
bli den «kommunistiske», mo
nolittiske partikulturen. Denne 
partikulturen er ekstremt ude
mokratisk. Den har en klasse
karakter, det er byråkratiet, 
som herskende klasse sin par
tikultur. Mens vi kan sette oss 
inn i hva arbeideropposisjo
nen, de demokratiske sentra
listene, venstre-og høyreoppo
sisjonen i bolsjevikpartiet men
te. Mens man den gang som nå 
kan lese og lære av disse de
battene har vi ikke noe sjøl
stendig grunnlag for å si hva 
Liu Shao-Shi, Deng Hsiao
Ping, Peng DeHuai, Lin Biao 
og andre «avvikere» mente. 
Tenk om vi hadde hatt en åpen 
polemikk mellom Mao og 
Deng, som ledere for hver sin 
fraksjon? Tenk om kineserne 
hadde fått ta del i en offentlig 
diskusjon mellom Mao og Lin 
Piao, mellom Mao og firerban
den. Det hadde vært uendelig 
mye mer demokratisk. En slik 

krigen greidde NKP å ta riktig 
standpunkt, hvertfall ikke før 
kampen i praksis var over. De 
støtta ikke FNL, men USA
vennlige paroler som «Fred nå» 
og «Alle fremmede tropper ut», 
og holdt seg til organisasjonen 
Vietnam-bevegelsen, som had
de til formål å hindre massemo
bilisering mot USA. NKP valg
te å samarbeide med Aps ven
strefløy framfor å støtte den vi
etnamesiske frigjøringskrigen, 
trass i at Sovjet ga betydelig 
støtte til Nord-Vietnam og 
FNL. 

Mange av dets medlemmer, 
hvertfall fremste tillitsmenn, 
har latt seg sjukebehandle og 
«feriebehandle» av staten 
Sovjet, både i Sovjets begyn
nende imperialistiske fase og 
etter degenereringa. 

Det er ikke nok at Kjell 

fulls tendig åp en politisk pro
sess er et viktig middel mot at 
«et nytt borgerskap»skal ta 
makta. Det er ikke uten grunn 
at tendens- og fraksjonsvirk
somhet er forbudt i sosialde
mokratiet og fagbevegelsen. 
Det er Haakon Lies våpen mot 
Finn Gustavsen . 
Fraksjonsforbudet er et viktig 
våpen mot opposisjonelle ten
denser. Ikke minst gjennom at 
ledelsen kan unngå å argu
mentere politisk mot det oppo
sisjonen mener, og isteden få 
debattert det organisatoriske 
spørsmålet om hvorvidt «frak
sjonsvirksomhet» er bedrevet. 
Derfor er spørsmålet om ten
dens- eller fraksjonsforbud i et 
revolusjonært parti, dypest 
sett spørsmål om: seierens eller 
nederlagets partimodell? 
Lenins, levende fraksjonsparti 
eller den stalinistiske monolit
ten? 

Men også når vi ser på hvor
dan AKP fungerer i RV i dag 
mener jeg Solveig overser de 
udemokratiske sidene ved 
AKP som ikke erklært frak
sjon. For det første: RV ser på 
seg sjøl som et revolusjonært 
parti, det er mildt sagt util
fredsstillende å ha et annet 
parti, AKP, som her halvveis 
innafor som enkeltpersoner, 
halvveis utafor som et konkur
rerende partiprosjekt. Hvis 
AKP hadde vært en erklært 
fraksjon måtte partiet ha lagt 
fram sin politiske plattform for 
RVs medlemmer. For AKP 
hadde det vært veldig nyttig 
for AKP å formulere syns
punktene sine skriftlig. For 
mye av det Solveig skriver ty
der på at AKP ikke har en klar 
nok politisk plattform til å væ
re et partibyggende prosjekt, 
hverken innafor eller utafor 
RV. Mye tyder på at det som 
holder AKP sammen i altfor 
stor grad er tradisjoner og va
ner. Eller som Solveig skriver: 
«Skulle AKP ha gått over til å 

Underlid fra NKPs sentralstyre 
kan skrive utmerka kronikker i 
Klassekampen om sosialismens 
generelle fordeler. Det hjelper 
ikke at NKP-medlemmene har 
gjort en uegennyttig og oppo
frende innsats for det de har 
oppfatta som en riktig politisk 
linje, og faktisk har hatt mange 
riktige standpunkter til støtte 
for norske arbeidsfolk og bøn
der. Det er ingenting i deres 
praksis etter krigen som tyder 
på at NKP har vært organisert 
for å arbeide for en sosialistisk 
revolusjon. I realiteten har de 
latt seg styre fra Moskva, og 
vært et lite mislykka satelitt
parti for Sovjets skiftende im
perialistiske politikk, interna
sjonalt som nasjonalt. 

I en debatt i 
Studentersamfundet i Oslo på 
70-tallet mellom AKP(m-l)s da-

være en organisert fraksjon i 
RV, ville det bety at vi måtte 
bruke mye tid på å ha en en 
hetlig politikk». Nå tror jeg 
Solveig for tsa tt er for monolit
tisk i sin oppfatning av hvor 
enhetlig en fraksjon i et revolu
sjonært parti må være. Ta for 
eksempel AMG. Vi er enige 
om i hovedlinjene i synet på 
stalinismen/ maoismen, om
gruppering, faglig strategi, 
men vi er uenig om mye. En 
fraksjon i et revolusjonært par
ti er enig om en ny hovedinn
retning for partiet, ikke i hvor 
høy RV skal kreve at bensin
prisen skal være, om alle sko
ler bør ha PC'er osv. Når 
Solveig skriver at AKP «stemte 
som kjent heller ikke som en 
fraksjon» på det siste landsmø
tet i RV ser jeg det som et ut
trykk for at hennes oppfatning 
av en fraksjon er en praktisk 
talt monolittisk blokk. Men sa
ken er - og her er vi ved kjerna 
- når det kom til valg på sist 
landsmøte, da ble landsstyrets 
sammensetning bestemt av to 
«fløyer», to ikke-erklærte frak
sjoner, hvis politiske plattfor
mer ingen kjente. Disse uer
klærte fraksjonene hadde delt 
AU og landsstyret mellom seg 
med matematisk nøyaktighet. 
Alt hadde skjedd i valgkomite
en, i korridorene. De å ha to sli
ke fløyer som krever å bli re
presentert i ledende organer, 
ved ansettelser osv. uten at det 
politiske grunnlaget for fløye
ne er klart fungerer veldig dår
lig. Ansvaret for dette hviler 
sjølsagt ikke bare på AKP. 
Også på den andre fløyen er 
man lite innstilt på politisk av
klaring, mest av redsel for 
splittelse. Dermed blir dør det 
indre livet i RV hen. Ingen av 
fløyene oppfatter RV som et 
fellesprosjekt og dermed syn
ker entusiasmen og innsatsvil
jen på begge sider. Et leninis
tisk parti er først og fremst et 
s ted hvor erfaringer sentralise
res, hvor en trekker felles lær-

værende leder Sigurd Allern og 
Reidar T. Larsen fra NKP, gjen
gitt i et Røde Fane-nummer fra 
den tida, hevda Larsen at grun
nen til NKPs problemer var 
den omfattende hetsen mot 
dem. Allern forklarte NKPs for
lis med Mao-sitatet om at «Ytre 
årsaker virker gjennom indre». 
Angrepa og kriminaliseringa 
var nok verre enn vi som ble 
politiske aktive på 60-tallet no
en gang har opplevd, men det 
kan likevel ikke være tvil om at 
NKPs egen politikk og evne til 
intern og ekstern organisering 
og mobilisering ikke holdt mål. 

Uselvstendigheten var på
trengende på hele 30-tallet, og 
toppa seg i 1940. Deres innsats 
under krigen, var den et ut
trykk for en sjølstendig analyse 
- eller et sovjetisk ønske? Det 
samme spørsmålet kan en med 

dommer for å kunne ha en fel
les praksis. Det er ikke tilfelle i 
RV i dag , m a n er lite opptatt a v 
å overbevise «de andre» om at 
man har rett, og mest opptatt 
av hvilken fløy som får ansatt 
sine folk i partiapparatet. 

På to punkter for tsetter 
Solveig å synge halvkvedede 
viser: «Viss denne linja, som vi 
alle veit står hos enkeltperso
ner i RV får gjennomslag, er 
RV som parti ikke lenger revo
lusjonært». Jeg vil be Solveig 
om å komme med helt konkre
te person- og kildehenvisning
er, slik at jeg kan sette meg inn 
i «denne linja». Erfaringene fra 
det siste landsmøtet viste at i 
analysen av sosialdemokratiet. 
Enda større spredning i synet 
på hvilke taktiske konklusjo
ner en trakk. På sommerleiren 
(Strand-leirsted) ble denne dis
kusjonen reist på nytt, men det 
ble en tam diskusjon. Solveig 
antyder at «RV som parti ikke 
har forstått hva EØS-avtalen 
betyr». Men føyer umiddelbart 
til «Med det mener jeg ikke at 
svært mange innafor RV ikke 
både har forstått viktigheten 
av det og gjør en utmerka inn
sats». Men gitt RVs (og AKPs) 
organisatoriske kapasitet, hva 
mer skulle vi ha gjort? Hva har 
AKP foreslått at RV skulle gjø
re? Jeg for min del har lurt på 
om vi ikke burde ha laget en 
egen organisasjon mot EØS, 
slik at vi kunne få samlet de 
som ville gjøre noe. Jeg tror 
man burde foreslå å legge ned 
Nei til EU og la det gjennopp
stå som Nei til EØS (inkl. 
kamp mot Schengen-avtalen). 
Det er det kampen gjelder i 
årene framover. Dermed ville 
man få stilt spørsmålet om 
kamp mot videre EU tilpass
ning skarpt. Den enigheten 
som finnes i Nei til EU om 
kamp mot EØS er falsk. På 
begge disse to punktene, sosi
aldemokratiet og EØS, har jeg 
inntrykk av at Solveig forstør-
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For det kan vel ikke ganske 
enkelt være slik at virkeligheten 
etterhvert går opp for de siste 
gjenværende rest-AKPere? Det 
ville være synd for da mister jo 
AKP sin underholdningsverdi. 

Arne Rolijordet 

god grunn stille om partiets 
praksis på 50-tallet, og på 60-
og 70-tallet. Da var NKP et reint 
støtteparti for DnA innenlands 
og Sovjets imperialisme uten
lands, uten tanke på noen selv
stendig innsats for en sosialis
tisk revolusjon i Norge. 

Som sagt, RV bør overhodet 
ikke avvise samarbeid med 
NKP-medlemmer i saker der vi 
kan enes, akkurat som vi gjør 
med andre politikere og parti
er. 

Men jeg har ikke sett NKP 
legge fram noen sjølkritikk for 
sin underordning av 
Arbeiderpartiets politikk siden 
midten av 50-tallet. Det må væ
re et minstemål for at det «nye» 
NKP skal få noen som helst tro
verdighet. 

Ove Bengt Berg 

rer motsetningene for å gi AKP 
en politisk eksistensberettigel
se. Men hvis RVs revolusjon æ
re karakter er truet av et galt 
syn på sosialdemokratiet er 
det AKPs plikt å legge fram en 
analyse av det, e t forslag til 
hvordan en skal jobbe i fagbe
vegelsen som skiller revolusjo
nære fra reformister. Ditto for 
EØS-kampen. 

Avslutningsvis i sitt innlegg 
tar Solvei opp om «ungdom
men alltid har rett». Hun skri
ver: «Men da vi var unge, had
de vi rett. Vi som ville ha en ny 
kommunisme, som kritiserte 
utviklinga i Sovjet, så det som 
de «gamle» kommunistene ik
ke så sjøl.» Solveig forteller om 
hvordan hun som ung NKU'er 
reagerte på den servile hold
ningen til de NKP-erne når ny
heten om Krutsjovs avgang 
kom. Da gikk hun fra NKU til 
SUF. Men hva gjorde SUF da 
nyheten om Lin Piao's fall 
kom? Da Deng kom og gikk? 
Da firerbanden gikk? Ser hun 
ikke at SUF hadde den samme 
ukritiske grunnholdninga til 
den kinesiske partiledelsen 
som NKP' erne hadde til den 
sovjetiske? Ser ikke Solveig i 
dag, hvor autoritetstro, hvor li
te kritisk vår maoisme anno 
1971 var? Når Solveig skriver 
at «en det viktigste vi gjorde 
var å stille spørsmål med den 
verdensordninga som var, in
klusive den som ble kalt kom
munistisk, samtidig som vi ut
arbeidet en politikk for Norge» 
- glemmer hun helt at vi ukri
tisk formidlet videre det som 
Mao og Hoxha mente var kom
munistisk. RVs viktigste opp
gave er å gjenreise sosialismen 
som et reelt alternativ til kapi
talismen. Uten en oppgjør med 
Mao, Hoxha og Stalin er det 
umulig. Det må. tas på neste 
landsmøte. 

Anders Ekeland 
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Kenyiansk sosialist 
nektet asyl 
I slutten av mai fikk den unge kenyanske marxisten Titus Wakaba det endelige svaret fra svenske myndigheter at han 
ikke var innvilget asyl. I frykt for sitt eget liv ble Titus tvunget til å gå under jorden. 

Bare i løpet av fjoråret ble mer enn 800 fanger myrdet av Moi/KANU- diktaturet, og i følge Amnesty dør tre fanger hver 
dag. 
Systematisk tortur og mord på mistenkte i varetektsfengsel er blitt dagligdagse hendelser i Kenya. Menneskerettigheter 
forringes i et alarmerende tempo. 
Den seneste amnestyrapporten plasserer Kenya blant de fem verste landene i verden når det gjelder krenking av men
neskerettigheter. 

Titus Wakaba er 21 år og har vært i Sverige i drøyt tre år. Han kommer fra en politisk aktiv familie i den del av Rift 
Valley som har blitt hardest rammet av en redselsfull etnisk rensking. I forbindelse med valget 1992 ble 3-5000 mennes
ker drept, og over en halv million ble drevet på flukt da Moi/KANU -diktaturet forsøkte skape seg en etnisk ren makt
base. 

Titus bror var kandidat for opposisjonspartiet FORD Asili i valget 92. Han ble tatt av det hemmelige politiet og døde et
ter to måneders tortur. De vil ikke at noen fra Kikuyu stammen fra Rift Valley skal bli valgt. Når Titus far identifiserte 
sin døde sønn fikk han et slaganfall. Titus og faren stevnet staten som ansvarlig for dødsfallet. De fikk da trusler av re
gjeringen og politiet og en dag de kom hjem var huset brent ned. Brent var også brorens dødsattest og stevningen. Da 
fikk hans far et nytt slaganfall som tok livet hans. 
Titus gjemte seg hos sin søster, men der fant politiet ham. Hans mor fikk da med hjelp av bekjente hjulpet 'I)tus ut av 
landet. 

Titus har ikke greid å få kontakt med sin mor eller søster siden oktober i fjor. Han vet ikke hvor de er og er redd for at 
politiet holder dem fengslet. De kan sitte i fengsel i årevis bare for å ha holdt skjult hvor Titus befinner seg. 
I Sverige har Titus forsatt å være politisk aktiv i Arbeiderforbundet Offensiv, en revolusjonær sosialistisk organisasjon 
som inngår i det internasjonale CWI (Comrnittee fora Workers International), og i Kenyan Human Right Organisation 
(KEHROS). Dette kjenner kenyanske myndigheter til. Titus er en av 25 undertegnere av et opposisjonelt manifest kalt 
«Declaration of the 25» som fikk masse publisitet i kenyanske aviser med alle navn gjengitt. I dokumentet kritiseres den 
etablerte opposisjonen for passivitet og spFttelser og oppfordres til å »gå til folket» for å organisere masseprotester og 
sivil ulydighet. 
Flertallet av undertegnerne har politisk asyl i Sverige, men noen er asylsøkende. Den kenyanske regjeringens slutning 
at Sverige har blitt hjemsted for en ny opposisjonsbevegelse i eksil er en dødelig trussel mot dem som i likhet med Titus 
Wakaba utvises til sitt hjemland. 

Andre kenyanske sosialister venter nå på svar fra svenske myndigheter. Om Titus utvisning følges av flere blir result~
tet en direkte sabotasje fra svenske myndigheter mot den kenyanske opposisjonen i eksil. 
Den 31 mai arrangerte KEHROS en demonstrasjon utenfor den kenyanske ambassaden i Stockholm. Formålet med de
monstrasjonen var å kreve frigivelse av Koigi Wamwere og alle andre 
politiske fanger i Kenya, -å kreve en slutt på drap og tortur av mis
tenkte og fanger i varetekt, -å protestere mot mordet på menneskeret
tighetsaktivisten Karimi Nduthu, - samt kreve avskaffelse av døds
straff. 
Hovedtaler på demonstrasjonen var Nduta Wamwere som kom for å 
overlevere over 10 000 navn som er samlet inn i Norge. 
AFOs søsterorganisasjon Militant Labour i England hadde tatt initia
tiv til en lignende demonstrasjon utenfor den svenske ambassaden 
mot utvisningen av Titus og mot eventuell utvisning av de andre 
kenyanske sosialistene. 

Send protestuttalelser til 
Utlanningsnarnnden 
Box45102 
104 30 Stockholm 
faks 8-30 15 39. 

Kvinner fra den 3. verden på kongress. Foto: Bente Volder 
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