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Røkkingane 
og dei andre 
Etter Aker-raidet og mellom anna overtakinga av Melbu 
Fiskeindustri har Kjell-Inge Røkke blitt ein velkomen 
hoggestabbe for den norske «venstresida». Med rette, kan 
vi godt leggja til. Røkke og Gjelsten har blitt levande 
symbolar for råkjøyret til dei norske kapitalistane. På eit 
vis er dette berre bra. Kapitalistane har gjort seg synlege 
att som individer. Etter fleire tiår kor kapitalistane har 
leve med ein slags anonymitet, utelukkande presentert 
som styremedlemmar og forvaltarar av «fellesverdiane», 
står dei nå fram i media med seglbåtar, landstader og på 
alle vis luksuriøs levemåte. Denne levemåta provoserar og 
verkar fråstøytande på vanlege folk. 

RV, einskilde SV-arar og radikale delar av fagrørsla har 
med rette gått ut og gripe fatt i det «umoralske» i <lesse 
nyrike kapitalistane sin haldning. Men dl:'t er grunn til å 
peika på at denne kritikken har ei svak sicie: Den inneheld 
rett og slett ikkje grunnleggjande kapitalismekritikk. Ein 
uhilda lesar av ymse avisinnlegg kan lett korne til å tru at 
alt var så mykje betre før, den gongen alt var regulert og 
forutseieleg og vi berre hadde Heibergane og Gladane å 
tenkje på. Det var på eit vis ein «tryggare» kapitalisme. 
Men vi skal hugse at privatkapitalismen som historisk 
epoke er daud, lengje før Heiberg og Glad entra arenaen. 
Vi lev i monopolkapitalismen sin tid, med stadig sterkare 
sentralisering av pengar og makt. 

Aker-raidet syner for all verda ein del av motseiingane 
i borgarskapet, det øydeleggjande spelet dei driv for å 
skaffe seg mest mogeleg makt, og den omsynslause måten 
dei driv denne kampen på. Krigen <leira kjem berre 
tydelegare til syne no, ettersom kampen om profitten i 
verda hardnar til. I denne krigen er visst alt lov. Og til 
sjuande og sist har den berre ein utgång: utbyttinga av dei 
som skapar verdiane, det arbeidande folket, blir verre og 
verre. 

Lat oss ikkje gløyme at RGI sine disposijonar i 
marknaden er uttrykk for ei kiving i fiendens leir, og lat 
oss ikkje gløyma at Karl Glad sjølv for berre eit sekel sida 
leia ei rasering av arbeidsplassene ved Aker i eit omfang 
som til då var ukjend i det lille landet vårt. Og lat oss 
heller ikkje gløyma at det norske statsapparatet er leia av 
det same borgarskapet, og vel side i den pågåande krigen. 
Det er dei som delar ut konsesjonane som gir RGI «rett» til 
å skalta og valta som dei gjer. 

Vi skal ønskje oss eit stormløp mot RGI og 
medløparane <leira, vi skal ønskje at dette syner for folk 
kva kapitalismens «menneskelege andlet» i røynda står 
for, men vi skal vokta oss vel for å skapa illusjonar og 
ønskje oss attende til den «disiplinerte» kapitalismen. Det 
er nemleg denne varianten som delar av SV og den 
sosialdemokratiske «venstresida» freistar å selgje. Slik vil 
dei ha oss til å velgje side i borgarskapets krig. 

Lat oss minne folket om a t den avgjerande kampen 
framleis står mellom klassane verda, mellom 
undertrykkarane og dei undertrykte. 

Tor Otto Tollefsen 
redaktør 

AKTUE[T OPPRØR8•96 

Det er ingen grunn til å vente seg store politiske endringer med den 
nye statsministeren og den nye regjeringa, til tross for enkelte nye fjes. 
Det er ingen grunn til å tro at dette blir mer «venstre» enn før. Det er 
fortsatt Arbeiderpartiet som styrer, kanskje i større grad nå enn før. 

Samma vindar, samma dofter 

KOMMENTAR 

Jeg hadde egentlig tenkt å skrive om 
statsbudsjett og kommuneopprør. Men 
siden dette er dagen da Norge får ny 
statsminister og ny regjering er det 
umulig å ikke ta opp temaet. 

Etter ti år i statsministerstolen og 
som Norges suverene og ubestride 
leder trekker Gro Harlem Brundtland 
seg tilbake aldeles frivillig, - til alles 
store overraskelse, "til tross for at det 
har vært spekulert i lengre tid om når 
hun ville gå - ikke om hun ville. 
Thorbjørn Jagland som vår nye 
statsminister vil hete var plukket ut til 
arvtaker fra det øyeblikk han blei valgt 
til partileder i 92. Her ligger det ingen 
overraskelser. 

Det ligger sjølsagt heller ingen sorg 
eller beklagelser fra RVs side over dette 
planlagte regjeringskifte. Det skal 
riktignok bli spennende å se hvordan 
den nye statsministeren vil følge opp 
sine allerede dulgte løfter om 
regjeringskrise hvis opposisjonen på 
Stortinget rører ved oljefonds
milliardene. Foreløpig har vi, etter at 
skiftet blei kjent, bare sett han gå rundt 
å smile salig - det er tydelig at han sJ 
langt liker sine nye rolle og den 
oppmerksomheten det fører med seg. 

Gro Harlem Brundtland vil nok for 
ettertida markere seg som den 
statslederen i Norge som best klarte å 
innfri næringslivets behov. Der er nok 
sorgen over avgangen størst. 
Brundtland har klart å omdanne Norge 
fra et traust , solid bondeland til et 
moderne markedsliberalt, kapitalistisk 
imperialistisk land. Det er ingen liten 
bedrift i løpet av rellativt kort tid. Hun 
har klart det ingen andre ville klart. 

Hun har bare lidd ett stort nederlag 
og det var Neiet i EF-avstemninga. 
Arbeiderpartiet er forandret til et parti 
for de velutdanna intellektuelle 
streberne. I hennes lederperiode har 
Norge virkelig gått inn i gullaldern, 
pengene spruter opp fra havbunnen og 
vi har blitt internasjonalt anerkjent -
som den store fredsmekleren (!). Priv
atiseringen av offentlig sektor pågår for 
fullt, markedskreftene har blitt 
styrende for utviklinga og grensene har 
blitt så og si hermetisk lukka for de som 
måtte ha behov for vern. Norge har 
blitt et moderne land i Europa og 
verden. 

Det var under regjeringa Brundtland 
fra 86 at Norge igjen fikk oppleve hva 
massearbeidsløshet var. 
Innstrammingspolitikken som denne 
regjeringa førte økte ikke bare 
arbeidsløsheten; renta steg mot ukjente 
høyder, det var lite å hente i 
lønnsoppgjørene og vi fikk et ras av 
folk som gikk personlig konkurs -
gjeldsofrenes tidsalder var igjen 
kommet til Norge. Sannsynligvis var 
disse erfaringen fra siste halvpart av 
80-tallet og begynnelsen av 90-åra 
avgjørende for det neiet det norske 
folket sa til EU. 

Til tross for at pengene nå strømmer 
inn, blir de i hovedsak ikke brukt til å 
bygge opp den norske velferdsstaten, 
men til å gjøre Norge til et 
imperialistisk land. Det at Norge for 
eksempel nå skal bruke fattige folks 
oljeformue til å betale for våre gamle og 

Berit Jagmann er nestleder i RV og 
kommunestyrerepreasentant i Oslo 

sjuke ville antakelig vært utenkelig for 
noen ti år sida. Men i dag er det god 
politikk og fornuftige investeringer for 
framtida. Gamle idealer som utjevning 
av levekår, universelle ytelser og 
solidaritet har blitt gammeldagse og 
avleggs. 

Gråt ikke, jenta mi 
Den norske arbeiderklassen har ingen 
grunn til å gråte over Brundtlands 
avgang og heller ingen grunn til å juble 
over Jag lands inngang. Vi får en ny 

statsminister som skal ta over noe som 
langt fra er et konkursbo. Han har blitt 
beskrevet som grå, konturløs, fordoms
full, partitro, gammeldags sosial
demokrat osv. 

Den nye statsministeren vil helt 
sikkert ha behov for å markere seg 
raskt. Det er sannsynlig at han vil prøve 
å gjøre noe nytt. Det kan den nye 
regjeringskabalen tyde på. 

Det mest uventede var sjølsagt den 
nye justisministeren; jurist og kriminal
forfatter, Anne Holt. Hun har gjen
takende ganger uttrykt misnøye med 
den norske innvandringspoltikken. Det 
er all grunn til å tro at vi i første 
omgang får en justisminister med noe 
større evne til innlevelse enn sin 
forgjenger. Store deler av den poltiske 
opposisjonen setter nå sin lit til at det 
vil bli ført en mer menneskelig og 
liberal innvandrings- og asylpolitikk. 

Sjøl om rammene for den politikken 
Norge fører på dette området vil bli 
uendra, er det innafor disse fullt mulig 
å bruke mer menneskelige vurderinger 
i avgjørelsene. Anne Holt har i alle fall 
muligheten til å velge ei anna linje enn 
sin forgjenger. Jeg tror ikke på undere, 
men enhver liten forbedring vil være 
av det gode for de det gjelder. Men for 
mange illusjoner skal vi nok ikke ha. 

Opseth, ingen folkets mann 
På den innenriktspolitiske sida derimot 
kan nok ikke de flyktninger og 
innvandrere som allerede er her vente 
seg så mye. Opseth e~ nemlig den nye 
kommunalministeren, noen folkets 
mann har han aldri vært. At han ikke 
lenger er samferdselsminister bør nok 
heller ikke gi større håp om tunnelen 
gjennom Gamlebyen i Gamle Oslo. 

I tillegg til Anne Holt er vel det mest 
overraskende Jagland har gjort å trekke 
inn Terje Rød Larsen som minister for 
et nyoppretta område; nasjonal 
planlegging og reformer i staten. 

Hva tanken er bak denne nye posten 
tror jeg vi finner i Jaglands behov for å 

markere seg sjøl som nytenkende og 
ledende. 

Det er ingen grunn til å vente seg 
store politiske endringer med den nye 
statsministeren og den nye regjeringa, 
til tross for enkelte nye fjes. Det er 
ingen grunn til å tro at dette blir mer 
«venstre» enn før. Det er fortsatt 
Arbeiderpartiet som styrer, kanskje i 
større grad nå enn før. 

Brundtland med sin spesielle au
toritet og makt, som gjorde at hun 
kunne gjennomføre saker det heller 
ikke var flertall for i Arbeiderpartiet, er 
borte. Det kan få den konsekvensen at 
med den partitro Jagland ved roret, vil 
partiet styre mer enn personen som står 
i spissen. 

Valget av Jens Stoltenberg som 
finansminister viser at vil det ikke bli 
store endringer av den økonomiske 
politikken. Markedsliberalismen vil 
fortsatt få gode kår i den norske 
politikken. 

Årets statsbudsjett, lagt fram av den 
nå avgåtte statsminister Brundtland, vil 
bli forsvart av den nye statsministeren 
og den nye regjeringa. 

Kuttene i overføringer tvinger nå 
konununer og fylker til il kutte på 
aktivite ten. Den store saka ti\ Grete 

Berget med full barnehagedekning i år 
2000, er det dessverre ingen inn
dekning for i budsjettet. Med den 
konsekvensen at barnehager vil bli 
nedlagt, og barnehagedekninga står i 
fare for å bli lavere enn idag, til tross for 
at 6-åringen dessverre forsvinnner inn i 
skolen fra 97. Inndekninga til reform-97 
er også for lav. Jeg kjenner ikke tallene 
for resten av landet, men i Oslo blir 
bare 60% av investeringene dekka fra 
staten, det betyr en offisell manko på 
ca. 316 millioner kroner. Penger som 
må tas fra andre områder. 

Situasjonen er den samme i hele 
landet. Reduksjonen i skatteøret gjør 
situasjonen ytterligere vanskelig for 
kommuner og fylker. Økte inntekter 
som kunne vært brukt på tjenestetilbud 
til befolkningen skal inndras. Dette står 
sjølsagt i motsetning til en stat som 
vokser seg rikere og rikere, og som vil 
plassere penga sine i utlandet istedet 
for i Norge, eller ha liggende i ubrukte 
verdier på havbunnen. 

RV har et ansvar 
Det er et gryende opprør rundt i 
kommune-Norge. Et opprør som bør 
bli større og sterkere. RVere har et 
ansvar for å være med på og 
synliggjøre konsekvensene av den 
økonomiske politikken. Vi kan delta i 
og være med å organisere de kampene 
som vil og bør komme rundt budsjett
behandlinga. Vi kan skrive leser
innlegg og kronikker, vi kan gå ut på 
gata og dele ut løpesedler. RV skal ha 
en stats- og lokalbudsjett-aksjon i nov
ember. Vi lager løpeseddel om stats
budsjett, med plass for lokale saker, for 
de som ønsker det. 

16. og 23. november skal RV synes 
rundt om i landet. Ny regjering til tross, 
politikken og kampene vil bli de 
samme. «Samma vindar, samma 
dofter», som det heter i den svenske 
sangen. 

Berit Jagmann 
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OPPRØR 8•96 KOMMUNEBUDSJETTENE 

- Kommunen stjal 
100.000 kr fra oss 

Fredag 8.november kl. 
14.00 toga 50 barn og 
voksne ut fra Hana skole 
på veg til skolekontoret for 
å demonstrere mot kutt i 
inneværende driftsbudsjett 
for skolen og manglende 
skoleutbygging. 
Foreldreutvalget ved skolen (FAU) 
sto som arrangør og hadde valgt å 
ikke arrangere grunnskolens uke 
på vanlig måte - men å demon
sterere. Som det står i 
protestbrevet: «å aksjonere var vik
tigere enn å arrangere en tradis
jonell grunnskolens uke, som sig
naliserer fred og fordragelighet». 

Bakgrunnen for aksjonen er 
kommunens manglende planleg
ging for nye skolelokaler til Hana 
skole. Skolen er sprengt og ute
arealene er for små til å bygge ut på 
når skolefritidsordningen også skal 
ha plass i skolen. FAU ved skolen 
har lagt fram tall som viser at det 
fra neste år mangler rom for 2 
klasser, og det øker på de 
kommende år på grunn av 
barnetallsøkning. Dette har kom
munen kunnet beregne, men har 
likevel skrinlagt utbygging ved 
skolen i økonomiplanen. 

Dernest har kommunen barbert 
driftsbudsje tte t for skolen - som 
\edd i en sparekampan\e for hele 
kommunen ut året fra oktober. 
Manglende ska tteinntekter som 
rådmannen i pressa ikke forstår 
årsaken til (!) og et uheldig utslag 
av en tvist om beskatningen av en 
aksjepost i Øglænd-konsernet som 
kommunen tapte, er grunnen til 
kutt etter ostehøvel-metoden i hele 
kommunen. Hana skole tapte 
37.000 til vikarutgifter, 3 P-timer 
(tilleggsundervisning) og 52.000 på 
driftsbudsjettet. Det betyr stopp i 
kjøp av kladdebøker, midler til 
juleverksted og kutt i kopieringen 
ved skolen til en tredjepart. 

Skolestyrets leder, Håkon 
Hauge (H) hadde ingen nyheter å 
bringe utover å antyde at det kunne 
bli en brakkeløsning på annen 
tomt. Han avsluttet med følgende 
forsonende bemerkning «Hvis 
nogen andre har sluge løsninger, så 
må de komma med de». Skolesjefen 
var godt plantet i budsjettans
varligheten og mente at det fantes 
ikke penger og at en måtte kutte nå 

Demonstrerer: 50 barn og voksne på veg ut fra Hana skole i demonstrasjonstog ti l skolekontoret i Sandnes. 

fordi kuttene bare ble verre om de 
kom senere. Skolesjefen ble litt 
forfjamsa da en av ungene leste det 
som sto på plakaten hans: «Hvorfor 
har kommunen stjålet 100.000 av 
oss.» 

Aksjonen viser vei og er 
imponerende tatt i betraktning at 
den skjedde i arbeidstida. Men skal 

det bli ny skole må slike aksjoner 
trappes opp og forbindes med 
andre områder som får kutt og 
manglende utbygging. Politikerne 
snur når trykket blir stort nok, men 
vil velte det over på andre så lenge 
budsjettansvarligheten setter for 
stramme totalrammer. 

viktig aksjonsform; nemlig å legge 
om samarbeidsrutinene i FAU -
dersom foreldreutvalget ikke 
fungerer, ramler en bærebjelke i 
skoledriften som skolestyret og 
bystyret ikke kan leve med. 

Asgeir Beil 

Demonstrasjonen viser ei annen 

Budsjettkampen • 
I Rogaland 

Fra store og små kommuner - og ikke minst 
fylkeskommunen - legges det opp til dramatiske 
budsjettkutt for 1997. Bakgrunnen er svekka 
kommuneøkonomi over tid og statsbudsjettets 
kutt i skattøret. Fylkeskommunen som vedtar 
sitt budsjett 4.-5.desember, fjorten dager før 
statsbudsjettet, har utmerka seg med hemmelig
hold i budsjettarbeidet. Budsjettkonferanser 
med politikerne der disse utstyres med 
munnkurv, lover ikke bra. Lekkasjene i Stav
anger Aftenblad 9.11.96 antyder hva som er på 
gang: Bort med ungdomskortet (skoleelever), 
nedlegging av Tveit landsbruksskole, stenging 
av sengeposter i Sauda, Egersund, Haugesund 
og ved sentralsykehuset. Innføring av bom
penger for busspassasjerne i Rennfast
sambandet, kutt i støtte til Rogalandsforskning, 
kollektivtrafikken og voksenopplæringen. Verst 
er situasjonen for helsesektoren der krisa har 

vært permenant i inneværende år. Kuttene som 
er i 100-million-klassen kommer i tillegg til 
innsparinger på inneværende års budsjett. 

I Stavanger og Sandnes er det liknende 
tilstander. Stavanger offentliggjør budsjettet 
11.11 . og ryktet om stenging av 16 barnehager, 
reduksjon av 100 årsverk i kommunen, kutt i 
sosialstøtten, dyrere hjemmesykepleie og harde 
inngrep i kulturbudsjettet, må regnes som sikre 
tips. Ellers følger bredden i kuttene et entydig 
mønster: Der det er lettest å ta, skjæres det. Det 
betyr at ekstraordinære støtte-ordninger, f. eks. 
tillegsstøtte til minstepensjonister i Sandnes på 
210 kr. måneden (190 personer), forsvinner. 

Det kommer til å bli aksjoner mot dette. 
Skoleaksjonen i Stavanger tidligere i år fikk 3000 
folk på gata. Enslige mødre (Nettverks
prosjektet) har bebuda motstand etter at 
reduksjon i bostøtten, høyere strømpriser og 

reduksjon i sosialstøtten har tatt inntil 1000 
kroner av månedinntekta i inneværende år. 
Skoleaksjon i Sandnes, bebuda betalingsnekt i 
barnehagene i Sandnes - garantert motstand fra 
elevorganisasjonene mot kutt i ungdomskortet -
alt peker mot aksjoner. Spørmålet er hvor 
omfattende de blir og med hvilket siktemål. 
Lokal-politikerne spekulerer i at statsbudsjettet 
blir saldert med bedre skattøre til 
kommunesektoren. Samtidig tar de sikte på å 
vedta sine budsjett lokalt før Stortinget fatter 
vedtak. Dermed kan de få stramt inn betydelig 
og så håpe å dele ut allmisser i 1997 - noe som 
vil være hardt tiltrengt dersom ikke 
valgkampen skal bli for traurig. Det trengs 
samordning og langsiktig perspektiv på 
budsjettkampen - men i første omgang vil alle 
tiltak som utløser protestene være viktigst. 
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Budsjettkampen i høst peker rett iJ111 i 
stortingsvalget. Vi står overfor en 
situasjon der politikerne på Stortinget 
er folkets argeste motstandere. Sjelden 
e-r politikerforakten mer meningsfull. 
Det er i Rogaland tyst fra stortings
politikerne om budsjettkuttene lokalt -
de reiser ikke rundt og organiserer 
motstand. De venter på et heldig 
tidspunkt der de kan forklare hvorfor 
utviklingen må gå sin gang - uten at de 
mister maska. Stortinget som EØS
regimet mer og mer setter til side, blir 
etterhvert et vedheng til regjeringen og 
den økonomiske makta. Det er 
partiene AP, Høyre og Frp som i første 
rekke fører an i denne rollen. I 
kommende valgkamp er det mulig å 
gjøre dette synlig og åpne for at folk i 
større grad tar sakene i egne hender. 
Her ligger ei stor utfordring for Rød 
Valgallianse. 

Lokalpolitikerne i. nesten alle partier 
følger samme strøm: I beste fall vakler 
de på statens kjør om at økonomien er 
oppheta og må strammes inn i offentlig 
sektor. De går ikke av veien for å 
godkjenne nedskjæringer. Politikerne 
er derfor blitt et skikt som tar støyten i 
statens angrep på velferdsgodene - og 
de retter trykket mot de svakeste, 
nesten uten unntak. Det fins ikke 
eksempler på a t lønninger til 
heldagspolitikere og toppbyråkra ter 
skjæres i, og budsjettansvarligheten 
som byråkratiet har oppdradd 
politikerne i, er fortsatt dominerende 
tend ens. 

Men det kan slå sp rekker dersom 
budsjett-aksjonene blir s terke nok og 
knytter seg til en plattform som stiller 
krav til å ta fra de rike. Millonær
formuene til ca. 5% av de skattepliktige 
innbyggerne etterspør milliardbeløp av 
luksusvarer i utlandet (de skifter vel ut 
mercen en gang hvert 3. eller 4 år) og 
etterspør svære beløp i innenlandsk 
luksusproduksjon. Blir det lagt beslag 
på deler av disse beløpene , som RV's 
skatteforslag raskt vil gjøre, vil vi bedre 
balansen til utlandet, gi rom for flere 
arbeidsplasser lokalt og beholde 
velferdsgoder. Det «oppheter» en 
økonomi som ved århundreskiftet 
sikkert og visst står overfor store 
ledighetstall. Dette er en politikk som 
de rike taper på og kapitalismen ikke 
tåler, men det er framtidsmusikk for 
folk flest. 

Den offentlige fattigdommen åpner 
for et sprang i privatiseringen. Kjøpe
kraftige rike vil ikke tåle sykehuskøer -
de krever private løsninger og private 
sykehus. Det vil ramme kvaliteten på 
behandlingen i offentlig helse-stell og 
ytterligere sparke beina under dette 
«krisestellet». Vi kan at dette skjer i 
utdanning, kultur og i transport
sektoren. 

I Rogaland leiter SV etter 
stortingstopp. Ingen har meldt seg så 
langt etter at Eivind Meland trakk seg. 
SV har tidligere i år blitt tilbudt Meland 
som topp på ei faglig venstreliste ,men 
avslo. Ut fra tradisjoner i norsk 
politikk, så er det overmodent for en ny 
konstellasjon til stortingsvalget i 
Rogaland - et venstrealternativ - bygd 
på SV's frustrasjon, murring i 
fagbevegelsen og store grupper som 
rammes av offentlig nedskjæring. Rød 
Valgallianse nominerer før nyttår og vil 
være det nærmeste politiske 
alternativet for denne opposisjonen 
ved neste års valg. 

Asgeir Be il , leder Rogaland RV 
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Den fors,tmne 
pressemelding 

jllus d).t IQ,e<Ji!v..fteg f 
hva RV sagt om 
statsbuds~ttet? 

1lfirsdag 9,fl: ... 22,◊k,{ober 
hadde +RV'' p~-~ 
konferanse på Stortinget 
de:r vi, la fram våre 

::t:~;t::~d~t till 
Oppslutningen fra 

t1;i1i:~~i~;~:va:: ~ 
etterpå da fru Napoleon 
meldte sitt avgang. Her 
~ ·· pressemeldingen ;.$Om 
ble sendtut: 

<<Skatt på de rike og kutt i 
91Je fra .;RV,4, ! 
RV komB-hierer kraftig ! 
kutt i oljeutvinningen og 
oljeihnte~ne med .. ~pt
teskjerping>tor de so#'t er . 
vsærtrike. · 

Endringsforslaget vil 
&Hy · at komm,unen~ øg 
fylkenes inntekter øker 
med 22 milliarder. 

RV foreslår skjerpillf av I 
skatten for iønnS"' 
inntekter over 500.000 kr 
?,8 at k~pitalinnt er 
skal beskattes om å ~ 
samme måte som 
lønnsinntekter. · 

"Ry, .. ,;,foreslår w, også;;dat l 
aksjeselskaper skal betale ~ 
20% statsskatt av siott 
overskudd, slik at sel
skapsbeskatningen blir 
omtrent som den varfør 
skattereformen i 1992. 

:::;f~~~1:::~:1 
47 ,5 milliarder i økt i 
s}satteinntekt . for st~,~ ! 
'Og 11,5 miliia:rder i økt ! 
skatteinntekt for kom
munen. 

Vtrkning<ln.e av s~tt~ 
endringene er beregna 
med utgangspunkt tden 
verdiskapinga som skjer i t 
dag og de inntei~ne • 
som er et resultat av · 
denne verdiskapinga. 

Vekk med;; . særskatt på 
funksjonshemming og . 
uførhet. 

:RV foreslår å fjerne , 
egenandelene. på b.~' 
mehjelp og hjemmesyke
pleie, som .RV mener er 
en særskatt på fun~jons- · 
hemmlng og; uførhet; 

RV foreslår lettelse i 

;=tr~:a~i i~~ !!I 
samlet inntekt mellom 

=~.·.~ c~1· pensjionsu~;talingeri; • 
med 20% for de som bare 
h:F .folkeefgdens 
steytelser(> 

RV foreslår at det 
~nnomf,.,res foi:søk 
rn,ed .p-tilri,lsøagenii!IUe 
låndets kohununer.» ·· · ·· 
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- Politisk kamp mot statsbudsjettet 
Rød Valgallianses 
bystyrerepresen
tanter i Risør ber nå 
ordførerne i Gjer
stad, Tvedestrand, 
Vegårdshei og Risør 
om å ta et felles 
initiativ for å invitere 
Aust-Agders stor
tingsrepresentanter til 
et åpent fellesmøte for 
å konfrontere dem 
med konsekvensene 
av forslaget til stats
budsjett. 

Lokalpolitikere er tradisjonelt 
altfor passive i forhold til 
statens økonomiske politikk. 
Stortinget holder komm
unene i et prokuratorgrep og 
styrer i praksis både 
kommunenes økonomiske 
rammer og lovverk. Lokal
polikternes rolle blir å 
fungere som hoggestabbe for 
Stortingets politikk. Denne 
rollen tjener ikke velgerne. 
Stortingsrepresenantene må 
ansvarliggjøres og stilles krav 
til av lokalpoliterne i langt 
større grad enn det som har 
vært vanlig ved behan
dlingen av statsbudsjettene. 
Det har blitt altfor lang 
avstand mellom Løvebakken 
og den kommunale hverdag. 

kamp mot dette 

Det vil være å··svikte rollen som 
lokalpolitikere ikke å reise politisk kamp 
mot forslaget til statsbudsjett, sier Risør 
RV i denne artikkelen som sto på trykk i 
Agderposten den 15. oktober. 

skattelettelser til de rikeste. 
-Komunenes «frie 

inntekter « (når ikke 

BNP synker for 5. året på rad 
og er redusert med 7-8% på 4-
5 år (raskere enn Høyres 
målsetting). 

Norge har råd til å styrke 
kommuneøkonomien. Det vi 
gi flere jobber i omsorg, 
oppvekst, kultur og miljø, og 
det vil redusere ledigheten, 
bedre levekårene for folk flest 
og gi svært liten inflasjons
drivende virkning. Risør
budsjettet må kutte flere 
millioner på tiår p.g.a. statens 
nedskjæringer, og det blir 
umulig å unngå kutt i både 
helse- og sosialsektoren og 
skolesektoren. I mange andre 
kommuner er situasjonen 
tilsvarende alvorlig. Stor
tingsrepresentantene må få se 
svart på hvitt konsekvensene 
av den svekkede kommune
økonomien i hver enkelt 
kommune og konfronteres 
med de som blir ofre for 
nedskjæringene. 

Press 
Fram til jul har vi som 
lokalpolikere mulighet til å 
presse stortingspolitikerne til 
å øke bevilgningene til 
kommunene . Det er mer enn 
nok rom i norsk økonomi til 
det. Lykkes vi il<lce, vH det 
uansett hvor «funke» ell.er 
«sosiale» lokalpolitikerne er 
til å kutte, ramme svake 
grupper i samfunnet. Det er 
dette Aust Agder benken må 
konfronteres med, på stedet -
ansikt til ansikt. 

Risør RV 

Dramatiske konsekvenser 
Konsekvensene for kommun
ene er de mest dramatiske på 
lang tid samtidig som staten 
går med enorme overskudd 
og den private rikdommen 
øker. Budsjettet er et ekstremt 
Høyrebudsjett der de fattig
ste og svakeste er taperne, de 
rike vinnerne. Aldri har vel 
det kommet bedre til uttrykk 
enn ved dette årets 
budsjettforslag fra Arbeider
partiet, og det vil være å 
svikte rollen som lokal
politikere å ikke reise politisk 

fremlegget til statsbudsjett. 
Vi kan ikke akseptere at den 
kommunale fattigdommen 
øker samtidig som de statlige 
overskudden og den private 
overklassens rikdom øker til 

rekordnivå. - Statens 
overskudd er beregnet til 
ufattelige 540 milliarder i år 
2000 som hovedsakelig skal 
hentes fra oljesektoren og 
kutt i offentlig sektor og 
investeres andre land. 
Samtidig gis det nye 

statspålagte reformer regnes 
inn) reduseres ved årets 
forslag til statsbudsjett. 

-Staten reduserer kom
munenes skatteøre. 

-Det offentliges andel av 

Katastrofebudsjett 
rammer også Risør 
- Årets budsjettsituasjon i 
vår kommune er den mest 
dramatiske på de ni åra jeg 
har vært folkevalgt. 

- Ordfører og rådmann er oppgitt, ja, 
til og med det lokale AP-laget og 
partiets lokalavis har ytret seg kritisk 
til regjeringas budsjettforslag. Det 
melder Knut Henning Thygesen, en 
av RVs to representanter i Risør 
kommunestyre. 

Bystyret i klemma 
Selv om gamle RV-forslag som 
tidligere har samlet et fåtall stemmer i 
bystyret som halvering av 
politikergodtgjørelse, slanking av 
administrasjonen og besparende 
enøktiltak - nå foreslås av rådmannen, 

kommer økonomisjefens framlegg for 
formannskapet ikke unna store kutt i 
hjemmehjelptjenesten, barnevernet 
og spesialundervisningen osv. 

Forfallet av kommunale bygg vil 
fortsette og nye reformer vil ikke 
kunne bli fulgt opp etter intensjonen. 
Bystyret fant ingen vei utenom i sitt 
todagers temamøte om budsjettet. 
AP-statsbudsjettets lokale virkninger 

Når Arbeiderpartiets 
budsjettforslag i Stortinget legges til 
grunn, kan folk i Risør se de 
praktiske, konkrete resultatene av 
partiets økonomiske politikk for 
lokalsamfunnet vårt; Forverring av 
kårene til de svakest stilte i samfunnet 
- svekking av hele lokaldemokratiet. 

RVs ene oppgave blir å 
tydeliggjøre dette, påpeke nøyaktig 
hvordan AP nå er den politiske 

pådriveren for å svekke den sektoren 
som fremfor noen tar seg av oppgaver 
som folk flest synes er viktige. Politisk 
er dette viktig å få fram for folk. 

Kan bli bedre 
Men mellompartienes antatte 
påplussinger i Stortinget vil etter all 
sannsynlighet føre til at også vår 
kommune unngår de mest 
dramatiske kuttene. I Risør vil RV 
offentliggjøre våre forslag til hvordan 
3,5 mill. kroner (mellompartienes 
påplussing på 4,5 mrd. kroner 
«omregnet» til vår kommune) kan 
brukes før formannskapets framlegg 
til budsjett. 

Denne påplussingen ligger likevel 
godt under det kommunen burde 
hatt, dersom vi skulle videreføre 
driften fra 1996 inn i 1997! Med 

mellompartienes økning vil vår 
kommune likevel måtte foreta store 
kutt! 

RVs statsbudsjettvirkninger 
Vi vil også overlevere et forslag til 
formannskapet på budsjettmøtet om 
hvordan Risør kan bruke 18,1 mill. 
kroner (som er Risørs del dersom RVs 
budsjettforslag på Stortinget får 
flertall) for å vise hvordan en 
alternativ måte å fordele pengene på i 
landet vårt kan slå ut lokalt. En slik 
påplussing ville ført til en viktig 
bedring av tjenestene og 
arbeidsforholdene i kommune og fått 
ned ledigheten. Eget materiale, samt 
hovedutvalgets «prioriteringsliste 
dersom de får mer penger fra staten», 
vil danne grunnlaget for dette 
forslaget. 
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Stortinget 3 I. oktober 1996 

Innlegg i finansdebatten frå Erling Folkvord (RV) 

- Ta makta frå 
ekstremistane 
RV har ei melding og ei 
oppfordring til <lei som 
lytter på denne debatten: 
Slå dykk saman og ta 
makta frå <lei ekstremistane 
som har kontrollen og 
styringa med norsk 
økonomi i dag. 

Finansministeren og dei største 
kapitalistane drukner nærmest i 
utbyttefest og tosifra milliardover
skott på statsbudsjettet. Men dei 
nekter hardnakka å bruke litt av 
pengane på slikt som folk treng aller 
mest. 

RV foreslår kort og enkelt at vi 
skal gjere slutt på den skattemessige 
særbehandlinga som kapitalistane 
nyt godt av. Vi foreslår at prinsippet 
om likhet for lova, skal utvidast til 
også å gjelde i skattespørsmål. 

Eg utfordrar finansministeren 
som er neste talar, og dei partia som 
er uenige med RV, til å i.tå opp og 
forklare med forstålelege ord korfor 
dei syns likhet for lova er bra reint 
alment, mens likhet for skattelova er 
uakseptabelt. Eg trur faktisk RV her 
har ein nokså stor del av folket i 
ryggen når vi krev å få lovfesta 
skattemessig likebehandling 
mellom dei som livnærer seg av 
eige arbeid og dei som lever høgt på 
inntekta frå andre sitt arbeld. 

Det som er ekstremt, er at 
aksjeutbytte er fritatt for skatt, mens 
selskapsskattelovas paragraf 3-4 
likevel pålegg likningskontora Å 
skrive i likningsprotokollen at 
aksjonærane har betalt skatt, slik at 
dei årlege skattelistene inneheld 
usanne opplysningar, 

Det er ekstremt at gevinstar ved 
aksjesal stort sett er skattefrie, og at 
vi har såkalla RISK-reglar som gjer 
at gevinst ved aksjesal ikkje berre 
blir skattefritt, men ofte fører til 
redusert skatt på øvrige inntekter 

Det som misvisande blir kalla 
kapitalinntekt, er inntekt frå andre 
sitt arbeld. Det er ekstremt at dei 
kapitalinntektene som blir skatte
lagt, aldri blir skattelagt meire enn 
28 prosent, mens ein pensjonist som 
har eit par titusen i inntekt i tillegg 
til minstepensjonen, må betale 55 
prosent skatt av denne «ekstra
inntekta». 

Det er ekstremt at alle partia her i 
Stortinget utom RV godtar ein slik 
marginalskatt på 55 prosent for 
tusenvis av dei nest fattigaste 
pensjonistane, mens det er uråd å få 
fleirtal for noko så moderat som at 
dei svært rike skal ha såpass 
toppskatt på den del av inntekta 
som g år utover 500 000 kroner, at 
dei for same marginalskatt som dei 
nest fattigaste pensjonistane har i 
dag. 

Det er ekstremt at Norge blir 
styrt sånn at kvinners 
gjennomsnittlege årsinntekt berre er 
57 prosent av menns årsinntekt. 

Det er ekstremt at 130 000 går 
utan arbeid i eit land som flommer 
over av uløyste oppgaver og attpåtil 
ha~ pengar nok til å løyse 
opp gå vene 

Det er ekstremt at personar som 
er på attføring, må sjå på at hus og 
heim blir seld på tvangsauksjon 
fordi regjeringa nektar å rette seg 
etter ein dom i Trygderetten, mens 
den same regjeringa er pådrivarar 
for å få arbeidslause eller 
eineforsørgarar dømt til 
fengselsstraff viss dei har mottatt 
nokre kroner for mykje. 

Det er ekstremt at 
Arbeiderpartiet kan få seg til å truge 
med det dei kallar omkamp om 
budsjettet i desember, fordi dei 
foreløpig ikkje får fleirtal for at 
kommunane og fylka skal ha færre 
kroner å rutte med i 1997 enn i 1996. 

Det er ekstremt at regjeringa 
planlegg at det neste år skal gå ein 
kapitalflaum på over 60 milliardar 
kroner ut av Norge. 

Det r ekstremt at eit 
stortingsvedtak som berre Høgre, 
Ap og SV står bak, skal resultere i at 
6-åringane neste år blir tvinga til å 
begynne i skolen, også der det ikkje 
er plass for dei. 

Det er alt dette som er ein 
ekstremistisk politikk. 

Til samanlikning er RV sine 
endringsforslag til statsbudsjettet si 
inntektsside av moderat karakter. 
Viss vi ser konkret på 
kommuneøkonomien, og det 
forslaget RV foreløpig står nesten 
aleine om, og som går ut på at 
kommunane skal få beholde like 
stor del av skatteinntektene som i 
1993, så ender det opp med nokså 
nøyaktig den inntekta som f.eks. 
Notodden kommune treng for å 
unngå å leggje ned noverande 
kommunal tenesteyting. Dei andre 
partia sine forslag betyr store 
nedskjeringar i Notodden kom
mune. 

RV sine endringsforslag til 
statsbudsjettet er er bygd opp rundt 
fire hovudpunkt: 

For det første meiner RV at det er 
rimeleg at dei som innkasserer 
inntekt frå andre sitt arbeid, dei skal 
betale skatt etter omtrent same 
reglar som gjeld for lønsinntekt frå 
eige arbeid. Viss dette moderate 
prinsippet blir brukt på dei 
inntektene som er kjent i Norge i 
dag, vil det bety at stat, fylke og 
kommune tilsaman vil få 65 
milliardar meire i skatteinntekter. 
Dette vil ikkje føre til sosial naud og 
matmangel blant dei rikaste i 
overklassen. Det er kun snakk om at 
dei skal betale skatt slik som 
heimehjelparar, bussjåførar og 
andre lønstakarar gjer. Når 
summen blir så høg som 65 
milliardar kroner, så viser det berre 
kor ekstremt stor 
forskjellsbehandling og subsisidi
ering kapitalistane nyt godt av i 
dag. 

For å seie det heilt enkelt: RV godtar 
ikkje at det er berre arbeidsfolk som skal 
betale skatt etter evne! 

For det andre meiner RV at 
oljeutvinninga må reduserast til 70 
prosent av dagens nivå. Det er 
nødvendig av fleire grunnar. Dels 
fordi staten er ute av stand til i 
bruke så store oljeinntekter som 
dagens utvinning fører til. Dels 
fordi det er uforsvarleg å tømme 
oljebrønnane enno mens 
teknologien er så dårleg at vi berre 
får opp ein liten del av olja. Dels 
fordi teknologiske framsteg gjer at 
vi etterkvart får betre renseutstyr 
som kan redusere miljøskaden ved 
å forbrenne olje og gass. Dels fordi 
redusert utvinningstempo auker 
oljeprisen slik at forbruket - og 
dermed miljøskadene - blir mindre 
også på kort sikt. Kort sagt: Beste 
måten å spare for framtidige 
generasjonar, det er å la mest muleg 
av olje og gass liggje i fred - og ikkje 
byggje gasskraftverk. 

For det tredje vil RV stanse den 
vanvittige kapitalflommen ut av 
Norge. 

For det fjerde meiner RV at den 
vanlege inntektsskatten skal delast 
mellom stat, fylke og kommune på 
same måte som i 1993. 1 fjor haust 
var det Senterpartiet som hjalp Ap 
og fekk sikra fleirtal for eit nytt kutt 
i kommunane sine skatteinntekter. 
RV meiner det er heilt urirneleg at 
staten skal auke sin andel på 
kommunane sin bekostning, når det 
er slik at statskassa flommer over av 
pengar og må flytte titals på titals av 
milliardar til utandet både i år og 
neste år, mens kommunane må 
vurdere om dei skal leggje ned 
skoler, barnehagar eller innføre 
enda høgare egenandelar på 
heimehjelp og heimesjukepleie. 

RV meiner kommunane skal ha 
same del av skatteinntektene som i 
1993 og at rammetiskotta til kom
munane dessutan skal aukast med 
20 prosent ut over regjeringa sitt 
framlegg. Det siste er nemleg nød
vendig for å forhindre at det blir 
auka skilnader innbyrdes mellom 
kommunane. 

La oss sjå konkret på kva dette 
RV betyr. Notodden kommune vil 
da få 36,2 mill. kroner meire enn 
med Regjeringa sitt opplegg. 

I går var det møte i i 
budsjettkomiteen i Notodden 
kommunestyre. Konklusjonen var 
at kommunen treng 35 mill. kr. 
ekstra viss dei både skal klare å ta 
på seg nye oppgaver og 
oppretthalde noverande 
tenesteyting utan å auke 
egenandelane. RV-forslaget er altså 
berre 1,2 mill. kr. meire enn det 
denne kommunen treng for å 
opprettholde dagens tilstand. Dette 
fortel mest om kor ekstremt 
regjeringa sitt framleg er, og kor 
utilstrekkelege dei er dei små 
endringsforslaga frå SV, 
Senterpartiet og fleire andre. 

For Notodden betyr regjeringa 
sitt opplegg bl.a.: 
- nedleggjing av all kommunal 
barnehagedrift, 

fordobla foreldrebetaling 
skolefritidsordninga, - fjerning av 
all støtteundervisning 
grunnskolen, - nedleggjing av 
sjukeheirnsavdelingar, 

nedtrapping av heimebasert 
omsorg, 
- stenging av einaste eldresentret i 
kommunen, 
- stenging av ungdomsklubben og 
alle kommunale idrettsanlegg, 
- nedtrapping av vaksenopp
læring, musikkskole og edruskaps
vern. 

Og om alt dette blir gjennomført, 
så står det enda igjen kutt for 
ytterlegare 15 millionar kroner før 
kommunen kjem så langt ned som 
til det som skal vere nivået i det 
Maastricht-inspirerte byggverket 
som statsminister Jagland omtaler 
som sitt «norske hus». Notodden
rådmannen seier at «dette vil være 
tiltak som for kommunen ikke vil 
væere akseptable» . 

Dette viser veldig klart at det er 
Thorbjørn Jagland og hans 
meiningsfeller her i Stortinget som 
er ekstremistane i den økonomiske 
politikken. 

Tar vi alle RV sine 
endringsforslag på inntekts- og 
utgiftssida, så ender det opp med 
6,4 mrd. mindre overskott enn Reg
jeringa. Det er eit avvik på litt over 1 
prosent, men det krev store for
flyttingar frå overklassens private 
overflod og over til felleskassa. 

Men det går jo an å snu litt av 
den strie kapitalflommen ut av 
landet. Slik at pengane hamner i 
kommunekassene istadenfor i høg
profitabel business i Indonesia eller 
Tyrkia. Slik at <lesse pengane heller 
blir brukt f.eks. til å heve minste
lønna til 180 000 i kommunane der 
svært mange kvinner arbeider. 

Dette - og meire til - er muleg 
viss mange nok slår seg saman for å 
ta makta frå dei ekstremistane som 
styrer norsk økonomi i dag. 

Da blir det også muleg å 
gjennomføre noe av det folk har 
aller mest bruk for. 

Da er det muleg å fjerne den 
særskatten på alder og uførhet, som 
kalles «egenandelar», og la dei som 
bur på sjukeheim få einerom. Da 
kan vi få gratis barnehagar og full 
barnehagedekning innan år 2000. 
Da går det å starte forsøk med 6-
timarsdag i alle fylka. 

Det er ein reform som peker 
framover, mot eit samfunn der 
kvinner og menn er likestillte både i 
arbeid og fritid . Foreløpig er det ein 
fjern drøm for dei fleste, men det 
skal bli realitet når kvinne- og 
fagrørsla slår seg saman og gjer 
felles sak. 
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LANDET RUNDT 

Privatiser;ihgåy 
kraftselskap i .. Bergen 

fBergen hår flertallet i bystyret · 
funnet det for godt å selge 
strømmen. Bergen Lysverker, 
selskapet. som er ansvarlig for 
distribusjon og salg av strøm til. 
Bergens 25().000 innbyggere er 
blitt solgt tilkraftselskapet BKK 
(Bergens~f;~s Kommunale ; 
Kraftselskap}. Dette. roordefler-~ 
tallet for å <{tedde>> kommu- J 
nens økqnon,µ øs å betitle ned; 
deler av kommunen sin gjeld. 

Eksport avStrøm 

RVs bystyr~gruppe hat med 
duoen T<:>rstelnDahle og Trond 
Myklebust i ~pissen . sloss for å 
forhindre dett~ salget Prinsi-

pielt rneJ\~i' \i.i. at d. et ..... ·· et ~ ... ·.or-. ... i 
kastell .~ ·. å gt'fr~I 
se · gsrett:m).I 
til ' ttøm. BK!< er 
et selska:e :~m, Bergen kom--

:u:1s;;~::1:t~ ogd!et:;t 
Norsk ...... Ene~;eksporl AS. Det 
navnet' .s}er · yel det meste om 
hensikten b~. BKK planlegger 
sarnmen med Sun,nhordland 
Kraftlag gn Qg Fjordane 
Kraftlag . rpen i stor- .• 
selskåPftf ;flet '.Kraft, gg · 

~:P:::ew ·g!:: .i:~, 
til det eurgpeiske markedet; I 
Salget av lysverkene henger 
tett sammen med regjerinBas 
innstramminger ~ kommune
sbudsjettene de siste Ara. D.e 
inntektene Bergen kommune 
fAr 

budsjettet, og blir dette 
som å pisse i buksen når det er 
kaldt. Bergen Lysverlcer har 
nemlig vært en viktig inn
tektskilde for13ergen Kommune 
gjennom mange år, og ville helt 
sikkert ha .• fortsatt å være det. 
Pengene soxµ.kpn-ununen tjener 
på sa:Iget\kan ikke brukes til . 
an.net e .Wtale gjeld, sa 
foJk få(,ci e noe av de 
økte umte ekte, 1 
ANeåel\tet~eig& 

Pallet l rerteµt#(er tilsvarer 
akkurat det .. som staten stjeler · 
fra Beq~en i år. Med den ene · 
hånda ®' Arbeiderpartiet olje
pengene og kommunens skatte
inntekter' og >plasserer i olje-

~?;l ~ :i 1EJ 
reparere ctet del:l før$te hånda 
gjøt, Resultatet er at folk får det 
verre, og at stadig større deler 
av fo]k sine verdier i Norge 
faller utenfor folkelig kontroll. 

Det som vi har sett i Bergen er 
hare en for~mak :eå hva en vil 
oppleve i pesten av landet. 
Neclsk~gJ~ på overfør~ 
ingenc. ut. det offentlige er så 
store, og oppgl:lvEme så mange, 
at konunµne,et;ter kommune vil 
bli tvunget. tilå privatisere og å . 
øke egenandelt;f· Kommunal 
Rapport nr. 22 .% melder at 
store deler av den norske 
kraftsektoren nå. er for salg. Og 
vi sier takk ijl Torbjørn Jagland 
fordi.han '{4'.J,ygge et norskhus 
til os$, B~;:e ,så .. $yn,d a,,t han ikke 
vil$idet 
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å ruinens rand 

- Bygninger jevna med jorda av anleggsmaskiner. Da skjønner jeg at jeg står på ruinene av industrien, ruinene av industribyen Notodden, skriver T orgny Hasås om møtet med Notodden 

Jeg stanser ikke ved torget, men kjører 
hovedveien rett gjennom byen. Da jeg kommer 
til rundkjøringa tar jeg ikke til høyre, og ikke til 
venstre. Jeg kjører rett fram ut på den store 
åpne flaten mot sjøen. Det er ikke havet, det er 
en av Telemarks mange innsjøer jeg kjører mot. 
Jeg går ut av bilen og ser at flata jeg står på er 
en gammal rivningstomt. Bygninger jevna med 
jorda av anleggsmaskiner. Da skjønner jeg at 
jeg står på ruinene av industrien, ruinene av 
industribyen Notodden. På restene av Tinfos 
Jernverk, nedlagt i 1986. 

Jeg har lest at Notodden skal ruineres på 
nytt. Budsjettforslaget fra rådmannen mangler 
35 millioner for å balansere. Notodden var 
styrt av Arbeiderpartiet sammenhengende i 
nesten 50 år. Selv uten flertall i kommunestyret 
er det sosialdemokratiets politikk som rår. Det 
er den sosialdemokratiske regjeringa som 
styrer kommunene i det rike Norge på vei mot 
privatisering og utarming. Jeg snur bilen og 
kjører mot byen igjen til møtet. Møtet med 
Notodden RV. 

- Er du glad du ikke er ordfører? 
- Ja, svarer Morten Halvorsen. RVs eneste 

ordførerkandidat ved siste valg. Grunnen til at 
jeg svarte ja til å være ordførerkandidat var at 
jeg ønska å starte en ulydighetskampanje, et 
kommuneopprør mot den sentrale styringa 
over kommunene. Men jeg tror 'ikke vi kunne 
forvalte byen bedre enn andre. 

Solidaritetslista 
RV stilte til valg sammen med SV og utbrytere 
fra Arbeiderpartiet under navnet Solidaritets
lista. Ved kommunevalget i Notodden fikk 
byens røde alternativ 22 prosent av stemmene 
og ni mandater av 41. 1361 notoddinger ga sin 
støtte. 

Rundt kafebordet er det enighet om at det 
var et riktig valg å slå seg sammen med de 
andre i valgkampen. - Men jeg tro det kunne 
vært mulig å ha gjort et RV valg på over 10 
prosent viss vi hadde stilt aleine, sier Morten 
Halvorsen som nå sitter i formannskapet og 
administrasjonsutvalget. 

- Jeg var ganske skeptisk til lista, sier Hugo 
Christensen. Han er nestleder i Notodden 
lærerlag, lærer på ungdomsskolen, og den 
RVeren som ble mest strøket på listene. -Men 
jeg ble med på det og en viktig grunn er at jeg 
er så trygg på Morten. For han har 
klassestandpunkt. Han vil aldri bli lurt til å gå 
med på noen nedskjæringer. 

- Jeg synes det er mange grunner til å bli 
med på listene, sier Morten. En var å få fordelt 
arbeidet bedre. Samarbeidet i Solidaritetslista 
betyr at det er flere som kan gjøre 
kommunestyrearbeidet. Vi klarte å få frigjort 
folk slik at de får bedre tid til å drive med 
fagforeningsarbeide. 

- Dessuten får vi ni stemmer i stedet for tre 
for forslagene våre, og vi har mye større sjanse 
til å få vedtatt dem sier Asgeir Drugli som er 
kommunestyrerepresentant. flan nevner to 
vedtak Det ene er at Notodden har erklært seg 
som en antirasistisk by. Det andre er at 
Notodden har adoptert en kurdisk landsby. -
Dette er vedtak vi aldri hadde fått igjennom 
uten samarbeidet og støtten fra de andre 
partiene i Solidaritetslista. 

Han smiler mens han forteller om 
kommunestyremøtet hvor det var seks RV
representanter. - Det må nesten være norsk 
rekord. Norsk rekord var det antagelig også da 
det i skolevalget på ungdomsskolen ble 55 %, 
etter et valgmøte hvor Asgeir holdt innledning. 
Han smilte antagelig da,også. 

Ove Lerstang som er arbeidskollega med 
Morten Halvorsen på Norfolier og varamann 
til kommunestyret var skeptisk til valglista i 
utgangspunktet. - Men jeg mener nå at det er 
en riktig allianse. Vi kunne kanskje fått inn fire 
eller fem aleine, nå fikk vi ni. 

«Ikke så mye som ei vaskekjerring skal ofres 
i dette budsjettkuttet» er parola til RV og 
Solidaritetslista i behandlinga av kommune
budsjettet. 

Og det er et hardt løfte å holde. 35 millioner 
kroner mangler for å få budsjettet til å 
balansere. Alle politikerne i byen er i avisa for å 
forklare hvordan de skal redde kommune
økonomien. Og her er RV, Solidaritetslista og 
Morten Halvorsen fremst. RV i Notodden 
retter skytset først og fremst mot Staten. Telen, 
avisa på Notodden refererer fra Solidaritets
listas seminar om kommune-økonomien. - Det 
er staten og årets statsbudsjett, siteres Morten 
Halvorsen som også synes det er provoserende 
at overskuddet i landet eksporteres utenlands i 
håp om å tjene penger i framtida. 

Men kritikken mot kommunebudsjettet går 
også på lokale spørsmål. Kommunen er 
topptung. Lederteamet i kommunen koster 
kommunen mellom en og to millioner kroner i 
året. Solidaritetslista vil også bruke 
kommunens næringsfond for å betale ned 
gjelda i kommunen. Det var også et viktig 
spørsmål i valgkampen Etter at 
budsjettforslaget ble lagt fram har byens 
varaordfører, Frp politikeren John Alvheim 
som ogs~ er stortingsrepresentant og 
representant i fylkestinget foreslått å selge 
Notodden Energi. Solidaritetslista har reagert 
kraftig mot. For Høyre og Fremskrittspartiet er 
årets kommunebudsjett blitt en gylden sjanse 
for privatisering. Også Arbeiderpartiet støtter 

også privatiseringsforslag. 
- Fylkesmannen, sier Morten. - Det er viktig 

å sette søkelyset på fylkesmannens rolle sier 
han. -Fylkesmannens rolle er ikke bare å 
kontrollere budsjettene. Samtidig som han 
pålegger kommunen å gjennomføre kutt og 
betydelige innsparinger skal han også passe på 
at barnevern, psykisk helsevern, eldreomsorg 
og skolene fungerer. Dette setter hele 
fylkesmannsembetet i et merkelig lys. Fylkes
mannen er på vei til å bli statens politi
myndighet, som tvinger kommunene til å lage 
budsjetter etter kommuneloven. 

Fylkesmanen 
-. Fylkesmannsembetet er på vei til å bli 
brutalisert, sier Morten Halvorsen. - De har to 
ansikter. Ansvarlige folk hos fylkesmannen 
burde våkne og ikke rette skytset mot 
kommunene, men mot Stortinget som ikke gir 
fattige kommuner midler slik at de kan 
gjennomføre statlige pålegg. 

Men Solidaritetslista vil fremme forslag om 
å trosse fylkesmannen og kommuneloven. De 
mener at det eneste ansvarlige er å utsette 
behandlinga av kommunebudsjettet til neste år 
til etter at Stortinget har vedtatt det endelige 
budsjettet. 

Ved kafebordet er kommuneøkonomien 
bare et av temaene 

- Jeg synes det er for mye som er fiksert mot 
kommunestyret, skyter Heidi Solberg inn. Hun 
er student ved Notodden lærerhøyskole hvor 
det er til sammen 1300 studenter. Jeg skulle 
ønske vi var mer ute på gata. Det er det som 
appellerer til ungdommen. 

Hun får full støte av Hugo, og av 
medstudent Pål. Pål Solberg som ble overtalt til 
å gi opp forsøket med å opprette partilag av 
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NKP, og stedet valgte Rød 
Valgallianse. Det er studier og 
aksjonisme de savner i RV. - Jeg er 
negativ til Solidaritetslista sier Pål. -
Jeg er redd for at den skal tippe over, 
sier han uten at han blir utfordra på å 
utdype hva han legger i å tippe over. 

Studier har då fått i studieutvalget. 
Heidi sitter der. Det er som har 
ansvaret for «Aktuell samfunns
debatt» et fora for åpne møter. I høst 
har de hatt et møte om miljøvern med 
innleder fra Næringsselskapet på 
Notodden og Natur og Ungdom. 
«Miljøvern eller arbeidsplasser» med 
25 til stede. Det er et ganske nystarta 
NU-lag her som vi samarbeider en del 
med. 

Det kommer et sukk fra andre 
enden av bordet med tanke på de 1300 
studentene som ikke gjør noe særlig 
politisk. Det blir en diskusjon om det 
politiske miljøet på skolen . -Da jeg 
prøvde å få i s tand et møte om 
Palestinaspørsmålet med Kåre 
Willoch som innleder ble jeg bare møtt 
med en kald skulder. Men hadde det 
vært Kåre Kristiansen som skulle 
holde foredrag om Israel så hadde de 
nok kommet. H an sukker en gang til 
over hvordan kristendommen lammer 
den politiske aktiviteten. 

- Arbeiderklassen har alltid hatt 
hegemoniet her i byen, skyter Morten 
inn. De intellektuelle markerer seg 
ikke. Etter at de store 
industriarbeidsplassene bel lagt ned 
kunne høyskolemiljøet ha grepet 
«makta». Det har de ikke gjort. 

STATSBUDSJETTET 

Hugo Christensen er medlem av RV i Notodden og var skeptisk til Solidaritetslista. 

- Jeg har hørt at det er RV-lag her, 
at det ikke ble starta et NKP-lag her og 
at det er et nystarta Natur og 
Ungdom-lag her. Hvordan er det 
politiske miljøet i byen? 

- Alle partiene er nede for telling, 
svarer Morten etter litt nøling. 

- Er det et Rød Ungdom-lag her? 
- Nei. Nå er det Heidi som griper 

ballen. - Det er det ikke, og det kunne 
vi godt ha trengt for å skape litt press 
for å komme ut på gata. Det hadde 
vært fint med et Rød Ungdom-lag som 
kunne tenne en gnist. Men nå blir vi 
kanskje flere så da er det mulig at vi 
klarer å starte et slikt lag, sier hun og 
roser RU i Grenland som noen som 
klarer å tenne gnista hos folk. 

-Når d et er snakk om aktivisme så 
er 'ikke RV lenger noe aktivistforum, 
skyter Ove inn. -Det er m er og mer 
parlamentarism e og media og mindre 
u t på gata. 

- Har AKP eget lag her? 
-Nei, vi eldste var m ed i AKP, men 

det ble for mye å d rive to partier på en 
sånn liten plass som Notodden så vi la 
ned AKP og bruker alle kreftene våre 
på RV i stedet. 

Det er ei rå rekke av tiltak som blir 
foreslått i kommunebudsjettet: det er 
forslag om å legge ned all 
støtteundervisning, fjerne alle 
barnehager, summarisk kutt på 
bevilgningene til psykisk helsevern, 
legge ned musikkskolene, legge ned 
nybygd barneskole. 

Notodden er nesten tvillingbyen til 
Kongsberg, jazzbyen Kongsberg. Til 

tross for at de ligger i hvert sitt fylke er 
det ikke mange mil imellom. Manges 
om jobber i Notodden bor i 
Kongsberg. Notodden har fått swing 
på bluesfestivalen som de arrangerer 
hvert år i august. 

- De har en visjon, sier Morten og 
med de mener han flertallet i bystyret. 
- De har en visjon om å gjøre 
Notodden til blues byen Europa, sier 
han. -Men det spørs vel om ikke 
Notodden blir en spøkelsesby før det 
ble blir bluesby. 

På veien hjem tenker jeg over det 
han sa, og jeg tror han tar feil. En by 
blir ikke en spøkelsesby når den klarer 
å moblisere ett tusen mennesker til tog 
I.mai og har RVere som de har det i 
Notodden. Det er den beste vaksinen 
som finnes - mot spøkelser. 

Tekst og foto: Torgny Hasås 

- Snart jul igjen ... 
KOMMENTAR 

I disse statsbudsjettider er det nå duket for behandling av de 
kommunale budsjetter. Hvor vi tar fatt er et godt spørsmål, for 
her mye, altfor mye som kunne trenge eksklusive RV
kommentar. I Tromsø har RV bestemt å holde en høy ideologisk 
profil og vi har valgt å konsentrere oss om privatiseringa i og av 
offentlig sektor. For konsekvensene av lokalpolitikernes 
nedskjæringer i kommunal sektor er privatisering av tjenester. 
Det er nettopp målet m ed utarminga av kommunene. I Tromsø 
slås det fast av rådmannen til og m ed : «Det kan virke som om 
gjennomføringa av nasjonale reformer og tilstramming i 
kommuneøkonomien er en fordekt m åte å prioritere på fra 
statens side», sier hun i Tromsøs økonomimelding for de neste 
fire år . Og hun har helt rett - det er bevisst politikk, en politisk 
stra tegi å få privatisert oppgaver som tidligere var et offentlig 
ansvar. For det spiller ingen rolle om det er det offentlige eller det 
private som utfører tjenester for folk lenger, bare oppgavene blir 
løst. Det står å lese i Aps nye prinsipprogram nå. 

Det kan høres tilforlatelig u t a t det er ett fe tt om det er offentlig 
eller privat sektor som løser oppgavene, men det er ikke det hvis 
en tenker seg litt bedre om. For la oss tenke oss at et privat selskap 
skulle overta hjemmetjenesten overfor de eldre i Tromsø - noe 
som slett ikke er usannsynlig. Hvis dette selskapet om ti år så 
bestemte seg for å legge inn årene; hvem skulle da ta over? Hvis 
kommunen slutter å utføre slike tjenester, har man ingen 
garantier for langsiktigheten og stabiliteten til de selskaper som 
måtte ta over. Og hvis selskapet ikke skulle gi seg, men bestemte 
at det måtte øke folks egenbetaling - hvilke andre alternativer har 
da folk enn å betale mer? Eller å slutte å etterspørre tjenesten i 
tilfelle de ikke hår mer penger? Vi ville da få en situasjon hvor de 
rike kan kjøpe seg hjemmetjenester, mens de som ikke har midler 
må klare seg sjøl, alene eller med sitt sosiale nettverk (søstre, 
døtre, svigerdøtre, nieser etc.). En annen viktig konsekvens av 
privatisering av offentlig sektor er at mange arbeidsplasser vil 
forsvinne. Og sist, men ikke minst, baserer privatiseringstanken 
seg på at det finns et reelt marked hvor flere selskaper 
konkurrerer om å tilby tjenester kommunen tidligere har utført, 
noe som slett ikke er tilfellet. Det finns ikke en lang rekke 
selskaper som står i kø for å tilby hjemmetjenester til en lavest 
mulig pris. Tvertimot er det så få aktører på det markedet 
offentlig sektor har ansvaret for at det er fare for en 
monopolsituasjon - noe som også presser prisene opp. 

Det gjelder å holde tunga rett i munnen og ikke hoppe på 
lettvinte løsninger som på kort sikt bedrer kommunenes 
økonomi. Enten det gjelder salg av kommunal eiendom, salg av 
kommunale aksjer eller å sette kommunal tjenester ut på anbud. 
For oss RVere står vi i skvisen mellom ingenting eller private 
løsninger - barnehagesektoren er det beste eksempelet her . Men 
for oss er det viktig å være prinsipielle. Prinsipper gir oss verken 
penger eller flere offentlige tjenester på kort sikt. men prinsipielle 
holdninger kan reise viktige diskusjoner blant folk, noe jeg anser 
for å være viktig i denne privatiseringstida. I Tromsø har vi 
bestemt oss for å tørre å si nei til gode private tilbud på prinsipielt 
grunnlag. Å stemme for f.eks. tilskudd til private barnehager kan 
være riktig på meget kort sikt, men representerer et skritt i 
retning av et samfunn vi ikke vil ha. 

I tillegg må vi han en høy antikapitalistiske profil. 
Privatiseringa er et uttrykk for at velferdsstaten er blitt for dyr for 
kapitalistene - de virkelig rike i Norge inkludert Staten. Nå har 
kapitalistene ikke lenger råd til å brødfø oss andre lenger, alle oss 
snyltere som trenger en offentlig sektor. Slik lyder argumentene 
deres. Men det er jo ikke vanlige folk som snylter. Det er 
arbeidsfolk som har skapt verdiene, som har skapt rikdommen i 
Norge. Og de som stikker av med disse verdiene til alt mulig 
annet enn det folk trenger, er snylterne. Som vanlige folk ikke 
lenger kan ta seg råd til å brødfø! Mens mange eldre lever sine 
siste år i fattigdom og uverdighet - og arbeidsfolk blir avspist 
med kutt eller kutt i velferdsstatens tilbud, er de rike rikere enn 
noen gang i Norge. Dette viser en ting: At det kapitalistiske 
systemet er helt ubrukelig for vanlige folk. Slik sa RV det i 
kommunestyret i Tromsø. Og: Dette budsjettet er et uttrykk for 
dette vanvittige sløsende samfunnet, og det støtter stilltiende opp 
om at noen blir rikere og rikere, mens de som har skapt 
rikdommen tvinges til å stramme inn livreima. 

- Hva er så alternativet? spør folk. Bortsett fra revolusjon - at 
folk må aksjonere og vise sin avsky m ot dagens økonomiske 
politikk - finns det ikke så mange veier. Men mange tenker mye 
og godt om hvilke krav som kan stilles. Blant dem er RVs 
stortingsgruppe som nylig har gitt ut et hefte med RVs viktigste 
forslag til statsbu dsjettet. Her står å lese mange gode og 
realiserbare forslag til hvordan kommuneøkonomien kan 
styrkes. Det ville folk i gata i Tromsø også si, hvis de fikk se 
forslagene. Så da m å vi ut på gata igjen, vi RVere! Den 23. 
november skal RVere i Tromsø stå i Storgata og dele ut 
løpeseddelen om hva vi mener m å gjøres med statsbudsjettet for 
bl.a. å bedre kommuneøkonomien. «Onkel Skrue»-løpeseddelen 
ifjor var en suksess, og nå kommer oppfølgeren! Hvis vi klarer å 
gå for det vi vil, skal vi prøve å verve noen av dem som alltid er 
borte og snakker med oss også ... 

Mye å gjøre? Ja! - Men det er gøy når man er flere .og står 
sammen! 

Charlotte Reedz Kristiansen 
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Det er så jævlig mye 
STIVT, gammalt 

GRUMS Han er 23 år, student, bare vært med 

i RV i 2 år og er foreløpig eneste 
• 
I 

lederkandidat framfor landsmøtet 

Aslak Sira Myhre vil 

forandre RV. Han er lei av 

fraksjonsstridighetene, og 

vil bygge RV som et 

masseparti hvor ulike 

fløyer kan samarbeide om 

en revolusjonær 

arbeiderpolitikk. 

Han er ml-unge, vokst opp i 

Stavanger, og har vært aktiv i en 

rekke organisisjoner. Han var bl. a. 

leder i Hordaland UMEU, jobba 

aktvivt i Bergen Natur og Ungdom, 

og i SOS Rasisme._Han har sitti i 

landstyret i UMEU og vært leder i 

Bergen RV i nesten to år, sitti i 

landsstyret i Norsk Studentunion 

og sitter nå som studentrepresen-

tant i styret på universitetet i 

Bergen. 

Sivil ulydighet 

-14. oktober skal jeg i rettsak for en 

sivil ulydighetsaksjon som Natur 

og Ungdom hadde i Bergen i fjor. 

- Risikerer vi en lederkandidat som må 

drive valgkamp fra cella? 

-Nei, jeg får nok toppen en bot. 

Aslak meldte seg inn i RV mens 

fløykampene sto på som verst. 

- Jeg avviser påstanden om at RV 

er et reformistparti, det ikke finnes 

reformister i RV i dag. 
- RV har gått mot ven stre sid en d e t 

løsrbv seg fra AKP i 1991, og vi har 

fått inn både «revolusjon» og 

«kommunisme» i programmet. Når 

det gjelder valg så er ikke det 

viktigste å få inn flest mulig i 

storting og bystyrer, men å komme 

ut til folk og drive partibygging. 

RV har potensiale til å bli et stort 

revolusjonært masseparti. 

- Hva ønsker du å forandre i RV ? 

- Det er så jævlig mye stivt, 

gammalt grums i RV. Det trengs 

nye krefter som kan være med å 

gjøre RV til et samlende parti på 

venstresida i Norge. 

Slutt å forsvare staten 

Det finnes mye dårlig intern 

partikultur i RV etter Aslaks 

mening. Ved å få inn yngre krefter 

har han tru 

på at ting 

kan forbedre 

seg, og at RV 

kan bygge 

"I dag er RU den 
mest vitale politiske 
ungdomsorganisa
sjonen i Norge" 

ut masslinja og bli et ordentlig 

arbeiderparti. 

- Jeg har tru på at jeg kan være en 

drivkraft for dette, og jeg har tru på 

at jeg kan være med å bidra til at 

dette forbedrer seg! 

- RV må utvikle den 

ikkeparlamentariske delen av 

partiet. Vi må være flinkere til å 
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RVI 

komme ut blant folk, til deres 

hverdag og være med og slåss 

deres kamper! Det er ikke på grunn 

av Stalin og Pol Pot at arbeiderne 

ikke stemmer RV, men fordi RV 

veldig 

ofte 

framstår 

som et 

«we-

want-all-

"Det er ikke på 
grunn av Stalin og 
Pol Pot at arbeiderne 
ikke stemmer RV" 

good»-parti. Vi må lage en 

arbeiderpolitikk for vanlige folk. 

Aslak Sira Myhre er trøtt av å 

forsvare staten. 

- Hvorfor må vi absolutt drive og 
for svar e s taten i enhver 

sammenheng? Vi må sjølsagt 

forsvare de positive delene ved 

velferdsstaten, men vi skal da for 

faen ikke forsvare en stat som 

tråkker på tusenvis av arbeidsfolk 

hver dag. Vi må begynne å slåss for 

vanlige folks rettigheter! 

Ingen ideell kandidat 

Aslak ser ikke på seg sjøl som noen 

ideell kandidat. 

- Det er klart at det ikke er ideelt å 

ha en 23-åring som leder, men 

foreløpig er det ingen andre som 

har meldt sitt kandidatur og derfor 

føler jeg det som en plikt å stille. 

- Men jeg vil ikke kjøre noen 

personkampanje for meg sjøl, det 

hele er opp til partiet å avgjøre. 

Kommer det bedre kandidater vil 

jeg sjølsagt trekke meg. 

Rød Ungdom 

Aslak har aldri vært medlem i Rød 

Ungdom. Han var borti miljøet i 

'89, men mente RU var prega av 

splittelse og dårlig kultur. Rød 

Ungdom var derfor aldri interes

sant for Aslak. 

- I dag er RU den mest vitale 

politiske ungdomsorganisasjonen i 

Norge. RU skal ikke underordne 

seg RV, det er tvert om RV som må 

gjøre seg attraktive for 
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ungdommen. - RU hadde en 

sekterisk måte å jobbe på under EU

kampen, forøvrig er mye av kritikken 

mot AKP også retta mot RU. 

Han mener ellers RU og RV har mye å 

tilføre hverandre. 

Trur på Torstein 

Sjøl om Aslak mener det er andre ting 

enn taburetter som teller, mener han 

det er riktig å ha mål om å få inn folk. 

Når det gjelder stortingsvalget neste 

år trur han på 

gjenvalg for 

Folkvord og levner 

kampanja «Torstein 

på tinget» gode 

sjanser. 

- Det er viktig at RV 

"Jeg har meldt 

mitt kandidatur, 
og nå er det opp 

' til partiet d 

avgjøre" 

jobber mer med interessekamp, og 

utvikler en god arbeiderpolitikk. 

Klarer vi def, så trur jeg RV er et parti 

for framtida! 

- Trur du at du blir valgt? 

-Ja, jeg trur vel forsåvidt det, men jeg 

har meldt mitt kandidatur og nå er 

det opp til partiet å avgjøre. 

Stig Berntsen og David T. Sørmark 

Lederkanditat Han er 23 år, student, 
bare vært med i RV i 2 år og er foreløpig 

eneste lederkandidat framfor landsmøtet. 

Aslak Sira Myhre (23) 
stiller som lederkandidat 

9 
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Det mest omfattande angrepet på 
streikeretten sidan fredsplikta 
Johan Petter Andresen frå AKPs faglege 
utval har lese innstillinga om ny arbeids
tvistlov og har laga ei analyse av ho. Dette 
arbeidet foreligg no som hefte, gitt ut av 
Røde Fane. 

I juni i år korn innstillinga frå det regjeringsoppnernnde 
arbeidsrettsrådet, NOU 1996: 14: «Prinsipper for ny 
arbeidstivistlov». 

Arbeidsrettsrådet har jobba med tilpasningar av det 
som kan sjåast som grunnlova for arbeidslivet i privat 
og kommunal sektor, men ornfattar ikkje statsektoren 
direkte. Utvalet er sammansett av representantar for LO 
og NHO i tillegg til regjeringsoppnernnde juristar. 
Johan Petter Andresen frå AKPs faglege utval har lese 
innstillinga og har laga ei analyse av ho. Dette arbeidet 
foreligg no som hefte. 
- Kvaer dei viktigaste endringane i lovframlegget? 

- Dei vil innskrenka streikeretten. Dette gjer dei på 
tre forskjellige vis: Ved å endre avsternrningsrnåten i 
kommunal sektor, ved å slå fast at 
hovudorganisasjonanes tariff skal vera ufravikeleg for 
«enkeltståande» uavhengige forbund, og ved å 
sentralisera hovudorganisasjonane og gjere dei 
ansvarlege for tariffavtalar og iverksetting av 
karnprnidlar. 
- Kan dunemne nokre døme på kva dette tyder i praksis? 

Dette råkar til dømes uavhengige forbund, og det 
råkar yrkesretta forbund i hovudsarnanslutningane. I 
tillegg vil lova tvinge YS og AF til vedtektsendringar når 
det gjeld kven som er partar i tariff-spørsmål, og i 
spørsmålet om igangsetting av arbeidskamp. Dei skal 
tvingast til å bli sentralsitiske. 
- Kva ønskjer dei å vinna med dette framlegget? 

- Heile tanken bak er å sikra «lågare lønnsvekst». 
Dette kan ein lesa svart på kvitt. Utvalet syner til 
sysselsettingsutvalets arbeid. Dei grunngjev dette med 
at hovudorganisasjonane tek rneir «samfunnsmessige 
omsyn». Dei har «et annet perspektiv», som Skånland 
seier i ein kronikk i Aftenposten . For å sikra 
sysselsettingsutvalets mål må kampen for kvinnelønna 
kvestes. Dette gjer dei ved å koble avsernrningane i 
kommunal sektor sarnan. Sjukepleiarane, 
hjelpepleiarane og førkolelærarane er organisert i 
yrkesretta forbund. Fram til nå har dei hatt sjølvstendig 
forhandlings- og streikerett. 
Dette vert no sparka bein 
under, ved at stemmene til 
dei ulike forbunda 

sannsynleg. Det er lett å undervurdera korleis denne og 
liknande streikar har slått hol på kvinnelønns
spørsmålet. 
- Korleis meiner du vi kan slåss mot denne lova? 

- Vi må arbeida for å auke forståinga av at dette råkar 
alle lønnstakarar. Det vil vera naudsynt å arbeide på 
tvers av faglege skiller. Vi må peike på at dette er eit 
åtak på den demokratiske retten til å organisera seg fritt 
- og at det av den grunn ikkje berre er eit spørsmål for 
fagrørsla. Skal staten ved å nytta lovverket ha rett til å 
gripa inn i kven som skal kunne streike eller kva slags 
fagforeinging dei vil vera med i? Er det rett at eit 
mindretall i eit yrke skal diktera fleirtalet, slik det til vil 
slå ut for einskilde yrke? 

- Denne NOUen er no ute til høyring i fagrørsla, med 
svarfrist 14. april 97. Vi lyt i alle høve reisa framlegg om 
at heile innstillinga skrinleggast. Forbunda må taka til 
motmæle mot LO-leiinga sin posisjon og rolle her. 
Partia lyt utfordrast i den kornande valkarnpen. Dei må 
avkrevast svar på kva slags haldning dei har til dei 
føreslåtte endringane. Innstillinga vil tidlegast ligge føre 
som stortingsproposisjon våren 1998. Innan den tid må 
det skapast ei landsornfattande kampanje mot 
framlegget. 
- Kvifor har du laga eit eige hefte om denne saka. Kan ikkje folk 
berre lesa samandraget i NOUen? 

- Eg har skrive av rnykje av sarnandraget. Men heftet 
inneheld 6g kommentarar og analyser av korfor dette 
framlegget kjern no, og ein del oppdatert materiale om 
utviklinga i New Zealand og om debatten i Danmark og 
Sverige. Dette er eitt av dei råaste og frekkaste angrepa 
på streikeretten sidan før krigen, hevdar Johan Petter 
rnedan han pakker sarnan papirbunken og legg i veg 
mot heimen. 

Tor Otto Tollefsen 

«Arbeidsrettrådets innstilling: Eit angrep på 
streikeretten» er gjeve ut av Røde Fane og kan tingast 
frå AKP, Osterhausgt. 27, 0 I 083 Oslo. Tlf 22 98 90 60, 
eller e-post: akpmlpar@idgonline.no. 

hovudorganisasjonane blir 
talt opp samla. J\iettopp dei 
som har satt kvinnlønna på 
dagsorden blir lamma 
dersom denne lova vert 
vedteke. 

ARBEIDSRETTSRÅ DETS JNNST IL UN:G : 
0 et an ·rep pa 

- Men dette er vel i strid med 
heile fagforeningstanken ? 
- Ja. Ein fagforening er blant 
anna ein yrkes- eller 
bransjevis organisering som 
skal hindra konkurranse 
mellom arbeidarar. Dette er ei 
viktig prinsipiell side ved 
saka. Men det har framlegget 
her eit heilt konkret føremål 
til: Dei voner å kvesta det 
opprøret som finst i fagrørsla 
mot den såkalla moderasjons
linja. Ved å sentralisere 
hovudorganisasjonane og 
oppgjera vert det vans
kelegare for einskilde forenin
gar å korna i streikeposisjon. 
Dei forbundsvise oppgjøra i -
94 og -96 tillet fleire yrkes
grupper å korna ut i lovleg 
streik, men med dette 
framlegget er det slutt på 
slike frie, forbundsvise 
oppgjer. 

Dette har skremmande 
konsekvensar? 

- På den eine sida får vi ei 
individualisering av lønnsav
talar, på den andre sida ei 
sentralisering av streike
retten. Krav og karnpmidlar 
vert skilde. Etter dette ville 
streiken Hotell- og 
Restaurant vera mindre 

strei reiten 

Johan Pettter Andresen 
UT Gl H AV U iH HIE 
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RV på fa 
konfera1 
80 fagforeningsfolk fra 6 
land samla seg til 
konferanse i Paris i mai 
under mottoet: «Alle til 
kamp mot kapitalismen». 

Fra RV stilte Bjørn Tore Egeberg og 
Kjell Stuff Johansen. 

Dette var en god konferanse, 
hvor alle diskusjonene tok 
utgangspunkt i nye angrep på 
arbeiderklassen. Vi fant mange 
paralleller til det som skjer i Norge: 

1. Vikarer og midlertidige i 
stedet for fast ansatte. Vi er 
provosert over Posten i Norge , der 
midlertidig ansatte nærmer seg 10 
prosent av totalen. I Deutsche Post 
er 50 prosent av de ansatte 
«vikarer». De fleste av dem er 

Tyrkisk t ill itsvalgt pd Frankfurt 
Lufthavn Postterminal, natur lig nok. 

RV avslørte: 

innvandrere. (Med forbehold om at 
de to tolkene misforsto tallet). 

2. Utskilling. Ikke bare 
direktør Muri pfi Norzink i Odda 
som bruker denne strategien for 5 
svekke arbeidsvilkårene. I alle 
bransjer i Frankrike og Tyskland er 
dette et kjempeproblem. Men det 
kan snus til en arbeideroffensiv 
fordi hver enkelt av de små 
«kontraktørene» kan gå til streik og 
ramme viktige fyrtårn i økonomien. 

3. Privatisering. På full fart 
inn i det franske helsevesenet, fordi 
herr statsminister Juppe må senke 
underskuddet på statsbudsjettet for 
å slippe inn i den økonomiske og 
monetære union. Det offentlige 
helsevesenet raseres i så høyt _tempo 
at kapitalen ikke klarer å etablere 
private tilbud i samme fart som 
veksten i markedet for private 
helsetjenester. 

Det er spenneilde å diskutere 
med folk som slåss for samme mål i 
andre land. Vi håper å se igjen noen 
av folka fra Paris og mange andre 
EU-arbeidere på RV's konferanse til 
våren. Kanskje vil konferansen 
være dasaktuell. I flere EU-land kan 
det bryte ut streiker og aksjoner 
utover høsten. 

Kamptradisjoner i Frankrike. 
To millioner franske arbeidere var i 
langvarig p olitisk streik i f)or vinter. 
N å utfordrer Juppe fagbevegelsen 
på nytt. Det franske statsbudsjettet 
for 1997 ble lagt fram 18.septernber. 
Trygdebudsjettet skal kappes. Opp 
mot 30 000 offentlig ansatte skal 
bort innen år 2000. En rekke franske 
byer risikerer å miste sykehuset sitt. 
Samtidig legges det opp til en stor 
julegave til rikingene, i form av 
skattelette. (Kilde: Klassekampen 
20.9.) 
Den franske fagbevegelsen består 
av en lang rekke fagforeninger i og 
utenfor 3 store hovedsammen 

Norzink-eier 
uten konsesjon 
Verdens største gruveselskap Rio 
Tinto Zink (RTZ) som eier 50% av 
aksjene i Norzink A/S har ingen 
konsesjon. De har ikke søkt og 
naturligvis heller ikke fått 
konsesjon på kjøpet av Odda
bedrfiten da de overtok BP Minerals 
aksjer i 1989. Dette har kommet 
fram etter at RVs stortings
representant Erling Folkvord fikk 
tilsendt alle konsesjonspapirene til 
bedrfiten fra nærings- og 
industrideparterntet. 

Da BP i 1980 fikk konsesjon for 
kjøp av aksjer sto det 
konsesjonsvilkårene at «enhver 
overdragelse av aksjer til andre 
utenlandske rettssubjekter må 
godkjennes av departementet». Det 
kan derfor ikke være snakk om at 
RTZ har noen rett til å overta 
konsesjonen fra BP uten en ny 
konsesjonssøknad. 

«-Norzinkarbeiderne opplever i 

d isse dager RTZs hensynsløshet i 
forhold til norsk lov og avtaleverk» 
u ttalte Erling Folkvord i ei 
pressemelding RV sendte ut da 
denne saken ble offentliggjort i 
begynnelsen av oktober. Det skapte 
store oppslag i vestlandsavisene og 
på Vestlandsrevyen. Direktør Muri 
i Norzink rykket ut og sa at dette 
var noe RV hadde funnet på for å 
lage mest mulig bråk for bedriften. 
Torstein Dahle, Hordaland RV, 
gikk i et leserinnlegg krasst mot 
direktør Muri og forlangte en 
unskyldning for u ttalelsen. 

Hvilke konsekvenser får så 
denne avsløringen? Foreløpig har 
vi borgerstatens standpunkt: 
Representanter for departementet 
avviser hele problemstillingen og 
sier at deres vurdering er a t det bare 
handler om et firma som skifter 
navn. OPPRØR kommer tilbake til 
saken. 
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·1ig 
e i Paris 

På tur: Aktive konferansedeltakere i Paris. 

slutninger. Det er derfor vanskelig å 
måle kampviljen til enhver tid. Til 
gjengjeld finnes det tillitsvalgte som 
griper dagen, timen og mi-ninuttet når 
massene begynner å røre pd seg. Den 
franske arbeiderklassen er på ingen 
måte knekt. 

Konferansen er utsatt 
Disse tunglærte svenskene har fortsatt 

problemer med å oppdage unionens 
store velsignelser. EU-motstanden øker 
for hver · eneste meningsmåling. Mitt 
inntrykk er at motstanden også vokser 
sterkt i fagbevegelsen. Det har vært bra 
respons fra Sverige på nyheten om RV' s 
konferanse. 

Konferansen skulle vært på Hellerud 
Videregående skole i Oslo. 23. og 24. 
november, men er nå utsatt til våren. 

FAGLIG 

Blant innlederne er Lis Jensen, som ble 
valgt inn i Euro-parlamentet på den 
danske folkebevegelsens liste. 

• Påmelding til RV-kontoret, tlf 22 98 
90 50 eller fax 22 98 90 55. 

TEKST OG FOTO Bjørn Tore Egeberg 

Odda-samfunnet viser vei 
19.september gikk nesten 2.000 
mennesker i demonstrasjonstog i Odda 
for faglige rettigheter .- mot de 
oppsigelsene av 47 arbeiderne som 
ledelsen på Norzink foretok i august. 
Det handler om utskilling av 
støttefunksjoner som mekaniske 
tjenester, instrument/ elektro, 
laboratorie, bygning, HMS, 
laste/ lossevirksomhet og renhold. De 
ansatte skal ut som ansatte og leies inn 
som arbeidskraft fra andre 
servicebedrifter. Splitt og hersk, knus 
fagbevegelsen og bryt ned klassens 
kampkraft. Dette er linja til 
borgerskapet i hele verden. Taktikken 
er noe forskjellig - alt fra å drepe 
fagforeningsledere til å drukne dem i 
meningsløse fohandlinger. Men det er 
en kampinnstilt fagforening - Odda 
Kjemiske Arbeiderforening og en 
kampinnstilt lokal fagbevegelse ved 
Odda og Omland Faglige 
Samorganisasjon - som de utenlandske 
eierne i Rio Tinto Zink (RTZ) skal bryne 
seg på. Oppslutningen i lokalsamfunnet 
om generalstreiken var en en kraftig 

manifestasjon om at arbeidsfolk i Odda 
har lange tradisjoner på å kjempe mot 
kapitalkreftene. 

Rød Valgallianse støttet fullt ut den 
generalstreiken som ble gjennomført i 
Odda. RVere står i spissen i kampen -
også i den solidaritetsbevegelsen for 
Norzink-arbeiderne som reises rundt 
omkring i landet. Det er ikke bare 
viktig, men helt nødvendig at 
arbeidsfolk står sammen og reagerer på 
angrep fra arbeidsgiverne. 
Fagbevegelsen i Odda er derfor et 
forbilde for andre som er i samme 
situasjonen. Når arbeidsgiverne sparker 
folk, og skiller ut lønnsomme 
arbeidsplasser er ikke dette noe annet 
enn å svekke fagforeninga og en sluere 
måte å presse lønningene ned, og 
profitten opp. RTZ har stilt krav om 
15% avkastning, noe som naturlig nøk 
må føre til dramatiske tiltak mot 
fagforeningen. Måten utskillingen er 
tenkt gjennomført på, viser at det må 
være andre motiver enn kortsiktig 
lønnsomhet som styrer ledelsens tiltak. 

Hovedtyngden av de 47 oppsagte er 
fagutdanna prosessoperatører som skal 
vike plassen for servicearbeidere med 
lengere ansiennitet. Omfattende intern 
opplæring må gjennomføres. 

I offentlig sektor handler utskilling om 
å legge til rette for privatisering 
gjennom å svekke kommunene 
økonomisk eller å åpent foreslå salg av 
statlig virksomhet gjennom AS
ifisering. 
Den kampen Odda samfunnet reiser er 
derfor minst like viktig for ansatte i stat 
og kommune. I Postverket, NSB,Telenor 
og mange kommuner fører utskilling av 
oppgaver til at ansatte får dårligere 
ansettelsesvilkår og en usikker 
arbeidsplass. Generalstreiken i Odda er 
derfor også en inspirasjon for de som 
innen offentlig virksomhet som er utsatt 
for det samme som de ansatte på 
Norzink. 
Rød Valgallianses pressekontor : 
Tlf. 22 31 33 58 (Stortinget), tlf. 22 98 90 
59 (partikontoret) tlf. 90 82 38 38 (mobil) 
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Fagleg leiar i RV, Terje Kollbotn: 

<<Hvor tar rik
dommen veien?>> 
Ovanståande er 
tittelen på eit svært 
bra hefte på vel 50 
sider som RV si 
stortingsgruppe nett 
har laga. 

Her finn vi RV sine 
viktigaste framlegg i 
samband med statsbud
sjettet for 1997, og ei rekkje 
gode artiklar og argument 
med eit klårt klasseinnhald 
og ei klår kvinneprofil. 

Pengane fins 
Dette heftet vil både vere 
nyttig for alle RV-are som 
no jobbar med kommune-, 
fylkestings- og statsbud
sjett - og mange andre som 
strir med nedskjæringar av 
stillingar og velferds
ordningar. 

Heftet freistar å avlive ei 
rekkje myter og retorikk 
om sparepolitikken til 
DNA-regjeringa - høgakt
uelt etter Arbeiderpartiet 
sitt velregisserte lands
møte. I heftet presenterast 
eit heilskapeleg alternativ 
for pengane fins til å halde 
oppe og styrke offentleg 
sektor til felles beste. 

Imperialistlandet 
Heftet inneheld og nyttige 
artiklar om Noreg som 
veksande imperialistland 
og dei dramatiske end
ringane som no skjer innan 
kraft-, olje- og gasspoli
tikken. 

Skatteframlegg 
RV sitt skatteframlegg går i 
korte trekk ut på at dei 
svært rike kapitalistane 
(som det vert stadig fleire 
av) - dei som lever av andre 
sitt slit - skal betale skatt 
som vanlege løns-arbeid
arer. Skatt på aksjeutbytte 
og gevinstar ved aksjesal, 
auka skattleggjing av 
overskot i aksjeselskap, 
skjerpa formuesskatt for 
dei svært rike, skjerpa skatt 
for høge inntekter (over 500 
000) og skattleggjing av 
kapitalinntekter på same 
måte som lønsinntekter -
slik RV foreslår i finans
komiteens innstilling - vil 
auke dei statlege inn
tektene med 53,5 mrd. kr og 
dei kommunale og fylkes
kommunale inntektene 
med 11,5 mrd. kr. Tala 
byggjer på utrekningar 
gjort i Finansdepartementet 
på oppgåve frå stortings
gruppa vår. 

Meir til fylke og 
kommune 
Om kva kommune og kvar 
fylkeskommune fekk att
ende skattøret som i 1993 
(13,5% og 7,5%) og ramme
overføringane vart auka 
med 20% i forhold til 
regjeringa sitt framlegg, 
ville dette auke <lei frie 
inntektene til alle kom-

munar og fylkeskommunar 
med 22,7 mill. kr. (Det er 
under 1/3 av den kapital
eksporten regjeringa plan
legg skal gå til utlandet 
neste år. I 1996 var denne 
kapitalstraumen ut av land
et 60 mrd. kr og den skal 
auke til 130 mrd. kr i år 
2000 etter regjeringa sin 
strategi.) RV har fått 
Finansdepartementet til å 
lage ei utrekning av kvadet 
vil seie i auka overføringar 
til kvar kommune og 
fylkeskommune i landet. 
Denne oversikten står og i 
heftet, og kan vere eit nyttig 
utgangspunkt for altern
ativt budsjettarbeid lokalt 
for å dekkje innbyggjaranes 
sittbehov. 

Medan regjeringa fører 
ein politikk for at mindre 
og mindre av den samla 
verdiskapinga i samfunnet 
skal bli forvalta gjennom 
offentlege budsjett 
(gjennom privatisering og 
kapitaleksport), foreslår RV 
ei rekkje tiltak for at dei 
verdiane som ska pas, 
nyttas til fellesformål, både 
sentralt og lokalt. 

RV-framlegg 
På statsbudsjettet foreslår 
RV m.a. å auke minste
lønna til 180 000 kr (3,3 
mrd. kr), forsøk med 6-
timers normalarbeidsdag 
med full lønskompensasjon 
i alle fylke (0,2 mrd. kr), 
gratis barnehage der staten 
gir kompensasjon for alle 
driftsutgifter (7,5 mrd. kr), 
utbyggjing av barnehage
plassar til alle barn (3,6 
mrd. kr), til grunnskulen 
(1,7 mrd. kr) og til mottak 
av 5 000 kvoteflyktningar 
og 3 500 asylsøkjarer (0,6 
mrd. kr) . 

I dette RV-heftet er det 
mange gode kommentarer 
til <lesse og andre framlegg 
som kan nyttast til lokale 
avisinnlegg og løpesedlar. 

Eit lite t ips til slutt: 

RV si stortingsgruppe kan 
sende ut eit eks. av dette 
heftet direkte frå Stortinget 
til lokale fagforeninger 
innan t.d. Kommunefor
bundet eller Lærarlaget om 
RV-representantar eller 
RV-lag tar kontakt med 
stortingsgruppa på tlf. 22 
31 33 21 eller faks 22 31 38 
48 og formidlar adresse til 
lokale fagforeninger . Dette 
kan vere eit ledd i å styrke 
samarbeidet med lokale 
fagforeninger mot DNA
regjeringa sin innstram
mingspolitikk. 

Takk til stortingsgruppa 
for eit viktig hefte som kan 
sameine budsjettkampen i 
heile RV! 

Terje Kolbotn 
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LANDET RUNDT 

Parti og parlapient 
i Kragerø 

Det er gått eitt år.,snart sidan 
kommunevalet og sidan RV 

t i Krag asa um i 
unåle ar med 4 

rutinerte folk i kommun&
styresålen og i . tillegg auto
matisk representasjon i for
tµ9pnskap os hOV'lfdUtval. Vi 
S,B@n.l,!iar i Kr&gerit RV, Terje 1 
MiPdrebo, .korleis det har gått ; 
med å bygge. opp lokallaget ' 
og utvikle nye revo1usjonære · 
ettervalsigeren. 

d 
pper run . sarbeid f 

etter prinsippet særinteresser, .· 
til dømes: kultw:, skole eller ' 
h siaL'Etter e:in forsø~~ ; 

denne J, 
enå Il! 

. tte.var ko . sjonen pa r 
ett fodagars seminar vi arran-
get:f;e Det som fungert 

forrruii til møta i 

i har vi lei.gd 'qg pussa 
oppl.<ontor i Folk7ts aus. Eip 
ting;er ein stad .. å;vere, der vi 

oss betre e enn i , 
{ 8 

ai og e~ ,1 
'elig fqr ~. 

allesom vil o oss, Vere 
med å diskutere" ta opp saker. t 

"'"' Ein annan tin børtenke ; 
ii~RV½J~t ut i 2P1dr~ '.'jj 

· engai: ørre. del ' 
i åndre organisasjClnar (f.eks. '1 
Byvennene), der folk er, på 1 

den måten at det blir overført 
paQiet. Folk driv med alt 

rart, alt ip.i!lig anna. , 
P må ta del f det folk . 
heldpåmed. 

- Nqen av fonn,uleringane 
seie,;;;, Mindrebo er høgt- ,, 

seg ;;; 
king L l 

politisk arbeid!, «det vik-
tig~te,>. Så. går 1-\an over til 
noe han kallar ei kjempe-

j;µg to;,. alpoij:-
'-it; 

-Kven spelar hm jaker i dag 
og set dagsorden? Det er 
administrasjonen. lkkje folk 
Def er vansl,seleg for andre ., 
~ ;1 kommuneåg)JU1;listra~jt ;; 
onen å laga ei saj(,,;.jsV ha,r mye · 
ugjort .. her. " 

- Ml er interessert i eit RV
. er.I< i Telemark. Nå 

vi .Mo~Wflalvorsen 
fia :Notodden (sdri:J. har lang 
roynsle) med oss på sem
inaret. Ein treng ikkje finne 
opp alt kruttet.sjøl: 

- e>gså folkemøt, er viktige 
for~ bringe politiskeavgerder 
ut til. folk. Energien er for mye 
konsentrert til . valet kvart 
fjerde.\,. Ik:kje mye dynamikl< 
idet forholdet. V r for hatt 
gode røy med 
folkemøter_, og også her hadde 
vi noe å lære av Notodden. 

- Har du ei oppfordring til 
lesærane.av Opprør? 

- Ei\gasjer deg T lokallaget 
ditt, ta del i diskt1$jonar, også 
småting du gjør er bidrag til ei 
stor f@rsle når mange er med. 
Ta _iaj.(ansvar foråiltvikle RV 
og RV~politikk. 

Helge Rykkja 

VALGET OPPRØR 8•96 

Utkast til valgmanifest 
Landsstyret sender dette 
utkastet til diskusjon. Det er 
ikke behandlet i detalj, men 
ment som et grunnlag for 
diskusjon om 
valgkampanjen. Dokumentet 
er ment som valgtaktikk -
ikke prinsipprogram. Hva 
vil vi verve stemmer på? Vi 
utfordrer lag og 
fylkesorganisasjoner til å 

diskutere gjennom utkastet i 
lys av egne valgkampplaner. 
forslag til endringer må 
foreligge seinest midten av 
januar 97. Reveidert utkast 
kommer på bakgrunn av 
dette. 
Spørsmål til diskusjon: 
1. Hvilke målgrupper satser 
dere på å nå/vinne i 
valgkampen? Hvor er 

miniprogram stortingsvalget 1997 

De enorme statsinntektene i 
Norge gir oss muligheter til å 
utvikle velferd, trygghet og 
arbeid for alle. Markedsliberal
ismen til NHO og DNA
ledelsen gjør det motsatte. De 
skaper større klasseforskjeller i 
det norske samfunnet, under
graver fellesverdier og de 
demokratiske rettighetene vi 
har i Norge. RV er mot åla de 

forfolk 

Arbeid til tarifflønn for alle. 6 
timers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon. 

Ønsk flyktningene velkommen. 
Opphev innvandringsstoppen. 

Si opp EØS-avtalen - styrk norsk 
sjølråderett ' og gjeninnføre 
konsesjonslovene. For internasjonal 
arbeidersolidaritet 

For utbygging av kommunale 
omsorgsoppgaver og styrking av 
helsesektoren. Økte statlige 
overføringer. For økt skattlegging 
av de rike. 

For miljøvennlig bruk av norske 
kraftressurser. La oljefondet ligge 
under Nordsjøen. Sats på Enøk og 
fornybare energikilder. Garanterte 
billige minstekvoter for strøm til 
alle husholdninger 

For en sterk offentlig sektor 

For gratis fullgod offentlig skole og 
barnehageplasser for alle barn. 

For utvidede demokratiske ret
tigheter. For reell streikerett 

For sikring av arbeidsmuligheter til 
minoriteter ved garanterte anset
telseskvoter. For anerkjennelse av 
samisk felleseie til land og vann. 

Støtt de kurdiske folkets frigjør
ingskamp. 

På Stortinget vil RV fortsatt: 
-Spre kunnskap om hva som 
planlegges, støtte opp om og styrke 
folks egen kamp. 
Ved å samle eneforsørgere til 
diskusjon om regjeringens «vel
ferds»melding, har spirene til egen
organisering og motstand mot 
offentlige nedskjæringer fått næring. 
Ved samling av f9gforeninger om 
Arbeidsrettslovforslaget har RV 

rike ~onopolselskapene rane 
kjempeverdiene som produs
eres i Norge. RV er mot det 
vanvittige imperialistiske 
verdenssystem som lar 30 
millioner mennesker dø av sult 
hvert år. RV er for åla 
rikdommen komme folk 
tilgode og la de rike betale for 
velferdsgodene. RV står for en 
alternativ politikk: 

motmakta! 

Nei til arbeid for trygd. 

Mot den statlige rasismen. 

Mot EU-tilknytting gjennom «øko
nomisk medlemskap» ved EØS
avtalen, mot Vestunionen og 
Schengenavtalen. 

Mot statlig utarming av kommune
økonomien. Stopp inndragningen 
av kommunale skattepenger 
(skattefordelingsfondet) til 
statskassa. 

Mot storsalg av norske kraft
ressurser til Europa. Mot kraftbørs 
og gasskraftverk. Halver oljepro
duksjonen. Mot ekstraskatt 
gjennom strømregningen 

Mot privatisering og A/Sifisering. 

Mot skolestart for 6-åringer. De 
hører hjemme i barnehage. Mot 
kontantstøtte. 

Mot klassestatens 
meningsmonopol, enten det 
kommer til uttrykk gjennom 
religion, presse, media eller skole. 

Mot ansettelsesdiskrimineringer av 
minoriteter. 

Mot norsk imperialisme og 
imperialistiske sammenslutninger. 
Ut av NATO. Nei til norske 
militære styrker til utlandet. 

bidratt til motstand mot forslagene 
om innskrenkinger i streikeretten. 
På samme måte jobber RV med saker 
som 6-årsreformen, kommunal ut
arming og arbeidsløsheten blant 
minoritetsgrupper. 

-Stemme konsekvent mot alle 
nedskjæringer og andre forslag som 
retter seg mot folk. 
-Reise krav fra fagforeninger og 

interessegrupper på Stortinget. RV 
har reist forslag om forsøk med 6-
tirnersdag og avsetting på Stats
budsjettet til heving av 
kvinnelønna. 

Dette tvinger Stortinget til å forholde 
seg til folkelige krav. Det tvinger 
også spørsmålene opp på den 
«offisielle» dagsorden. 

RV lover ikke å ordne opp for deg. 
Tvert imot. Vi vil avsløre partiene 
som vil passivisere folk med løfter 
om å ordne opp. Bare aktiv kamp og 
egen organisering fører fram. 
Mange har erfaring fra hva en RV 
representant kan bety for press mot 
makta i kommuner og fylkes ting. 
Erling Folkvord har vist noen av 
mulighetene på Stortinget. Vi tren
ger flere. 

Stortinget har ikke makt eller 
muligheter til å gjennomføre 
grunnleggende endringer i sos
ialistisk retning. Til det er de 
demokratiske rettighetene for svake 
og kapitalens diktatur for sterkt. De 
viktige vedtakene fattes andre 
steder; i styrerommene til de store 
monopolbedriftene, i EU-kommis
jonen i Brussel og i de internasjonale 
«rikmannsklubbene». Stortinget har 
ikke engang makt til å skattlegge 
redere som truer med å flytte 
utenlands. Hvordan skal Stortinget 
kunne vedta å ta makta og styringen 
fra kapitalen? 

For sosialismen 
Kapitalismen er et system som 
forutsetter plyndring av naturen, et 
system som uavbrutt produserer 
kriser og arbeidsløshet, et system 
som innebærer at fattigdom og 
overproduksjon av varer går hånd i 
hånd. Et slikt system kan ikke 
«reformeres». Det må avskaffes. 
Bare en sosialistisk revolusjon der 
arbeiderklassen fratar borgerskapet 
den økonomiske og politiske makta, 
kan gi folkeflertallet reell makt over 
sin egen hverdag. 

RV har som målsetting å samle de 
revolusjonære kreftene i Norge. 
Sosialismen er ikke død, sjøl om de 
første forsøkene mislyktes. De som 
ønsker grunnleggende forandring 
av det økonomiske og politiske 
systemet i Norge, må lære av de 
negative (og positive) erfaringene og 
fortsatt slåss for sosialismen. Noe 
annet alternativ til kapitalismens 
herjinger med folk og natur, finnes 
ikke. I mellomtida er det viktig å 
kjempe mot forverring av folks liv, 
innskrenking av rettigheter og for 
folks egne krav. 

Følgende punkter ble også foreslått, 

mulighetene? 
2. Hvilke spørsmål må vi 
legge vekt på - synliggjøre 
oss på for å"få til dette? 
3. Hvordan kan vi få 
engasjeret RV-sympatisører 
og eventuelle andre 
grupperinger i valgkampen 
Hva hindrer slikt 
engasjement? 

men ikke behandlet/ eller avvist av 
manifestkomiteen: 

for folk: 
* Statlige minstesatser for sosial 

stønad 
* Gratis skolebøker 
* Bruk av oljefondet - invester 

Norge 
* For lærlingeplasser til alle 
* Like hard skatt på kapital som på 

arbeid 
* For et samfunn i økologisk 

balanse. La oljefondet ligge under 
Nordsjøen. Nei til gasskraftverk. 
Rust opp eksisterende kraft
stasjoner 

* For lovfesta minsterettigheter 
* For reell inntektsutjamning 

mellom rike og fattige kommuner 
* Garanterte minstestandarder på 

barnehage, skole og eldreomsorg 
* Økt skatt p å kapital 

motmakta! : 
* Mot skolesentralisering i bygde-

Norge 
* Mot nedlegging av lokalsykehus 
* Mot kommune sammenslåing 
* Stopp norsk imperialisme og 

økonomisk samkvem med 
terrorregimer 

* Ettergi ulands gjelda 
* Stopp utbyttefesten for de rike 
* Mot den statlige rasismen 
* Mot inndragning av kommunale 

skattepenger til statskassa 
* Mot overføring av oppgaver til 

kommunene uten tilsvarende 
overføringer fra staten 

Forslag til ny førstesetning i manifestet: 
«Utviklinga i Norge styres av EU
tilpasninga, fri flyt av arbeid, kapital, 
varer og tjenester. Offentlige 
tjenester og virksomhet selges. Dette 
kalles markedsliberalisme» 

Forslag til vedtak: 
Landsstyret sender program
komiteens utkast ut til diskusjon 
med følgende merknader: 

- Avsnittet om arbeidet på 
Stortinget utbygges med eksempler 
og bedres språklig. 

- Mer om økologi må inn 
innledning og om sosialisme. 

- Manifestet utvides ikke vesentlig 

- Materiale om RVs velger-
potensiale sendes ut av AU til 
diskusjon og undersøkelser. 
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Hvem er RVs velgere? 
Rød Valgallianse gjorde et meget godt 
kommunevalg ifjor sjøl om vi sleit med 
listestillinga. Det kan være greit sånn 
innledningsvis å minne oss sjøl på den 
tallmessige utviklingen for RV i valg. 

ste11Jmer lister 
199 1 
fy lkestinget 31.526 
kommune 32.841 
1993 
stortinget 26.202 
199S 
fylkestinget 34.054 
kommune 32.441 

representanter 

19 
li 0 

9 
57 

% 

1,5% 
1,5% 

19 1,1% 

18 9 1,7% 
69 63 (+5 på felleslister) 1,5% 

RV deltok i ei fellesliste på Notodden og ei 
fellesliste med De Grønne i Vest-Agder. I fem 
kommuner der vi hadde kommunestyre
representant stilte vi ikke liste. Med 41 færre RV
lister i kommunevalget, holder vi oss på samme 
antall stemmer som i forrige valg. Vi går fram ved 
fylkestingsvalget - trolig ville vi gått enda mer fram 
med flere kommunelister. I tillegg var det relativt 
stor tilbakegang i Oslo, fra 11.055 til 8.260 stemmer. 
Vi mistet et mandat, men manglet bare et par 
hundre stemmer på å beholde det. Vi hadde også 
tilbakegang i Akershus fylke, men igjen er bildet 
ikke entydig. Vi mistet representanten i Asker, men 
kom inn i Vestby. Vi kom inn flere nye steder, 
spenstigst er vel Sortland med 2 nye reprsentanter 
og 5.5%. Det blåste en liten RV-valgvind høsten 
1995! 
5pm: Hvorfor gikk valget bra for RV når 
utgangspunktet var færre lister og en «sliten» 
organisasjon? 

RV-velgeren. 
Hvem er det så som stemmer på RV, hvem er disse 
noen og tredve tusen? Vi er en broket gjeng som 
samler oss bak det røde RV-flagget. Velgermassen 
vår kan kanskje sammenlignes med et 
g1ennommsnittlig alte rnativ t l .m ai-tog. D er finner 
du en sammensatt flokk: anti-rasistiske ungdom
mer, småborgerlige intellektuelle, EU-motstandere, 
kvinneaktivister, folk som er med i ulike deler av 
solidaritetsbevegelsen, flyktninger og innvandrere, 
en gjeng med kulturaktivister som har laga ei 
fargerik parole og kanskje kledd seg ut, 
miljøvernere. Fremst går deler av opposisjonen i 
fagbevegelsen , tillitsvalgte som har fått med seg 
fagforeningsfana, eller det man også kan kalle 
sosialistiske arbeidere. Det er også noen pensjon
ister fra NKP-miljø eller andre klassekjempere 
/veteraner. Dette er omlandet vi - den lokale 
revolusjonære kjerna - hittil har dradd med oss i 
valg. RV-velgerne er også et speilbilde av RV og 
blir slik en del av RV-identiteten idag. 
5pm: Er du enig i en slik gruppering og framstilling av 
RV-velgerne? 

Når det går galt. 
3.000 av RV-velgerne i Oslo i 1991 ble ikke med oss i 
1995. En delforklaring på denne tilbakegangen er 
tapet av innvandrerstemmer til Flerkulturell Liste 
(Athar Ali). Når enheten mellom alle de ulike 
delene av RV sprekker, kan vi få tilbakegang 
dersom «lekkasjen» ikke dekkes opp av tilsig av 
andre velgere - enten fra alle de ulike sjiktene som 
stemmer RV eller f.eks flere «rene» arbeider
stemmer. Det skjedde ikke i Oslo, tvertimot mistet 
vi flere og flere velgere de siste dagene før valget, 
trolig fra alle de gruppene som stemmer RV. (Etter 
valget er Oslo-galluppen igjen høyere enn 
valgresultatet). RV-identiteten i Oslo slo sprekker. 

RV-identiteten. 
Påstanden er altså at RV, partiet og velgerne, i liten 
grad er en homogen gruppe, slik den kanskje kan 
være på steder som industristedet Odda. De 
stedene der RVs velgermasse er sammensatt, er 
oppslutningen relativt lav. Noen steder har RV 
brutt igjennom i lokalvalgene. Odda er vår 
sterkeste kommune med 8.7% tett fulgt av Borre 
med 8.6%. I flere kommuner ser vi både 6- og 7-
tallet. Hva er det som har skjedd her? Hvorfor får vi 
noen steder en oppslutning fire ganger 
landsgjennomsnittet? Trolig er det som en følge av 
en større oppslutning i enkelte miljøer, enkelte 
bydeler (som i Bergen) eller bygder knyttet til 
personer og saker RV jobber med. Sagt på en annen 
måte: høy profil lokalt gir oppslutning. RV får 
konturer av å bli et reelt (valg)parti - et redskap, et 

talerør for folk i kommunestyrene. Disse velgerne 
ser seg ikke tjent med de vanlige politiske partiene, 
men vil ha en frisk og opprørsk RVer. 
5pm: Er du enig i påstanden om at der RV får større 
oppslutning, skyldes det gjennombrudd i mer ensartede 
miljøer? Har dette også sammenheng med hva RV
identiteten er? 

Litt statist ikk 
Vi må nå prøve å koble disse politiske analysene til 
det som finnes av statistikk og valgforskning. Det 
blir ofte referert at RVs velgere er 50% under 30 år. 
Valgundersøkelsen for 1993 sier dette klarere: 

alle aldre 18-21 22-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-
%: 2 2 2 I 

kv: 3 
m: -

2 
2 

4 
I 

(Valget ga 1.1 %) 
2 
I 

Her er det mange spennende konklusjoner som 
kan trekkes. Kvinnelige førstegangsvelgere og 
voksne jenter stemte RV. Flere eldre menn enn 
eldre kvinner stemte RV. Dersom bare kvinnene 
hadde stemmerett, ville RV fått 2% i 1993. Blant 
kvinner i alderen 30-39 får RV 4% - hvorfor? 

Valgundersøkelsen viser også at våre velgere 
kom fra Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet (FMS, 
naturlig nok), AP, SV og gruppa «andre». 

Vi gjør et sprang til januar 1996 da jeg har sett på 
underlagsmaterialet til MMI for denne måneden. 
MMI gir oss denne vurderingen: 
Vi har et - grunnfjell på 1 % 

- estimat på 2% 
(gallupp-tallet denne måneden) 

- det oppnåelige på 2% 
- alle sympatisører 3% 

Vi har en oppslutning på -1.6% inntektsgruppa 
under 160.000 

0% i inntektsgruppa 
160.000 til 300.000 

3% inntektsgruppa 
over 300.000 

Disse tallene samsvarer med andre 
undersøkelser som viser at RV hadde en 
oppslutning blant medlemmene i Akademikernes 
Fellesorganisasjon (AF) på 3%, mens vi hadde bare 
1 % oppslutning blant Landsorganisasjonen (LO) 
sine med lemmer i valget 1995. 

Videre sier tallmaterialet fra MMI at 1.7% av 
mennene og 1.3% av kvinnene vil stemme RV. 1.8% 
i aldersgruppa 15-24 år, 1.4% i gruppa 25-39år, 2.6% 
i gruppa 40-59 år og ingen fra 60 år og eldre. 
Det er nødvendig å bemerke de sedvanlige 
statistiske avvikene som er spesielt store for partier 
med liten oppslutning. Det er klart det finnes 
pensjonister som stemmer RV, det er klart at det 
finnes mange med inntekt på 200.000 som stemmer 
RV. Men MMI får fram en viktig tendens: Lavtlønte 
velger RV, mange 40-åringer, vi tar ikke ut 
potensialet fra skolevalgene, vi har et enormt 
potensiale blant vanlige arbeidere. I forhold til 
valgresultatet kontra MMI-januar 96 har vi en 
forskyvning i oppslutningen fra kvinner / menn. Er 
det riktig? Har kvinnene forlatt oss ell.er får vi tilsig 
fra menn? I følge MMI har vi nå et 
stemmepotensiale først og fremst i SV, dernest i SP. 
I tillegg har vi et stemmepotensiale i AP og FRP. 
Prosentvis er det større i FRP enn i AP, men i antall 
stemmer er AP viktigere.(Stemmepotensiale blir 
målt i prosent av partienes velgere.) 
5pm: Bekrefter eller avkrefter disse opplysningene 

forsøket på å beskrive RV-velgeren? Underbygger det 
påstanden om at velgerne er en viktig del av RV
identiteten? 

Velgerbevegelsene ved forrige stortingsvalg 
Til slutt skal vi se på et par andre momenter som 
må være med i vurderingen av hvilke muligheter vi 
har foran stortingsvalget i 97. Valget i 1993 var 
preget av store bevegelser i blant velgerne. Hele 
44% endret parti i forhold til valget i 1989. Folk fløyt 
mellom alle partiene, folk gjorde store «sprang» 
etter tradisjonell tenking på en høyre-venstre skala. 
Folk er på leit etter et parti som taler deres sak, og 
partienes medieopptreden og hvordan 
partiledelsen framstår, deres troverdighet og 
anstendighet, har stor betydning på folks valg. 

I tillegg var det lav valgdeltakelse. Bare 75.8% 
stemte - det laveste siden krigen. Hjemmesitterne 
var altså hele 24.2%. Den samme trenden ser vi ved 
kommune-valget i 1995. Bare 62.1 % av de 
stemmeberettigede deltok, en ytterligere nedgang 
fra 1991 på 3.7%. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor 
folk ikke stemmer, bare konstantere at færre enn 
noengang bruker stemmeretten sin. I utgangs
punktet mener jeg at det må være et potensiale for 
RV i denne gruppa - det er ikke en fjerdedel av 
befolkningen i Norge som er apatiske og dumme. 

Av dette kan vi trekke mange slutninger. Blant 
dem må være: folk ser ikke lenger vitsen ved å 
stemme. Folk skifter parti over en lav sko -
lojaliteten er liten. Folk er også forbanna, men på 
hva? Det er utfordringen til RV. 
5pm: Hva påvirker folks valgdeltakelse? Hva avgjør 
partivalg? Hvilke saker preget stortingsvalgkampen 
1993? Hvilke politiske saker må RV jobbe med for å 
oppnå større oppslutning i arbederklassen? 

Det politiske bildet høsten 1996 
Jeg har tatt opp lite politikk i denne artikkelen. I 
skrivende stund er det statsbudsjettet for 97 som 
preger mediabildet. Opprøret i kommunene 
vokser, lokale øksekomiteer er i sving og alt fra 
barnehager til sjukehjem vil bli rammet. 
Privatiseringsspøkelset farer gjennom norkse 
kommuner. Samtidig er overskuddet på 
statsbudsjettet større enn noengang og 
opposisjonen mot oljefondet vokser. Mulighetene 
for politisk opprør mot staten og 
markedsliberalistene blir større for måned . 
Mulighetene for økt oppslu tning for RV ved 
stortingsvalget øker. Hva som skal til for å få enda 
større oppslutning ved valg enn vi noengang har 
hatt, skal vi se nærmere på i neste nummer. 

FinnOlav Roli jordet 

Bli med i RVs Faglig Nettverk 
Ja, jeg vil gjerne bli med i nettverketfor åfå informasjon om faglige 
kamper, bidra med informasjon, knytte kontakt på tvers m.m. 

Klipp ut, send inn: 

Navn: ... ... . .. ...... . ... .. .. .. . . . . . .. : .. .. . . 

Adresse: . ..... . .. ... . .... . ... . ...... . .. .... . . 

Postnr .... . ... .. . . . ...... . ........ . .. . . ... . .. . 

Poststed: 

Forbund: .... . . ... ... .. . .. ... . ....... .... . ... . (Bruk blokkbokstaver 
Sendes til RV - Faglig Utvalg, Osterhausgt. 27 01 83 OSLO 

Vi har nå lest kb · · 
på~ prø\Tet:rykkav 
nettVerkshefte 4<H 

13 

I" "ihVll,rA"~~Qr. l'illi~algte .. , i 
fulkevålgteJ .. RV;». Det .. eer~ 

i... l).alevert 061 · . 
'\rtlifen .Aertdt. ··· 
fQikevalgte. i 
hærmeste .fra. 
~m gjerne ~k 
eksem ··· 
.. ·.·· ,· ::::, 
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DEBATT 

Hva med 
politisk avklaring? 

Redelighet og ærlighet i 
,eoliti~ går ut på at det er g 
identitet( mellom ord og ,; 
handling, mellom pro
gram og praktisk politikk. 

Programmet · er et produkt '1 
av våre teoretiske disku- ' 
sjoner basert på marx
ismens første bud: uten en 
revolusjonær teori ingen \ 
revolusjonær praksis. 

~ 

Når Morten Halvorsen, ~ 
dette Utmerkete stand-• ! 
haftige menneske fra t 
Notodden, debatterer nav
net på RV (Opprør 4} 1 

nevner han overhodet ikke at 
RV har et gyldig program! 
Der står det følgende: 

I 
<<9, Rød Valgallianse. Et i 
revolusjonært parti. Rød ~ 
Valgalliaµse har utviklet 
seg fra en valgalliapse til et .~ 
parti med allsidig arbeid. 1 
RV er et revolusjonært · 
parti som anvender marx- I 
istisk ~eori og metode i lJ 
analyse av dagens virke.- t 
lighet. >> 

Enhver som kan .lese, ser 
at det ligger logiske, 
politiske og filologiske 
motsetninger i formu
leringene mellom «valg- jj 
allianse» og «parti». En -
trenger ikke være pro
fessor i.marxisme for å vite 
at dette er to vidt for~ 
skjellige politiske prosjekt! 

Årsaken til at stillstand og 
skuling til hva RV er, er at 
folk til dags dato ikke vet 
om RV i oktober 1996 er en 
valgallianse styrt av AKP 
eller om RV er et '! 
selvstendig marxistisk ' 
parti_ med en egen politikk 
og ikke driver og søler med 
gammeldags Mao-stalin
isme! Det var på det siste 
grunnlaget jeg meldte meg 
inn i 1990. 

i 
Hvis det ikke blir noen ·· 
definitiv politisk avklaring 
på dette spørsmålet på det ;; 
forestå.ende landsmøte og '1 
som i navnet gjør det { 
klinkende klart at RV er et ! 
selwtendig. parti, sqm.f.eks: .i 
Rødt Komnn.Utistpatti, 'i 
eller Rødt Venstreparti, etc 1 
så er ikke undertegnede å 
betrakte som medlem 
lenger. 

Jan Hårstad 

Hvem skal lede 

RV fra 1997? 
Forberedelsene er i full gang 
til et spennende RV-landsmøte 
14.-16. februar neste år. 
Sentralt på landsmøtet står 
vealget av ny ledelse. 
Aud Oppedal som er leder for 
valgkomiteen i RV oppfordrer 
folk i alle ledd i partiet om å 
tenke valg og fremme forslag. 
Forslag som mottas blir 
behendlet på komiteens neste 
møte, 30. november. 
Forslag <lendes enten til RV 
sentralt, eller til komiteleder 
Aud Oppedal, Stadionveien 
21c, 5031 Laksevåg. 

DEBATT 

Verv et nytt medlem 
• - vinn en ••• 

forbindelse med 
vervekampanjen høst, 
vil vi ha en liten 
konkurranse for å 
inspirere litt ekstra til 
verving. Vi vil legge 
fram en oversikt over 
hvem som verver flest 
medlemmer og blant 
disse vil det bli trukket 
ut en vinner av en 
ekslusiv vervepremie. 
Verving er nemlig 
ingen spøk det 
koster å spørre 
venner og andre 
interesserte om de vil 
melde seg inn, Når 
tok du sist mot til 
deg og spurte en av 
de du diskuterte 
med på stand? 

er uklart i øyeblikket da 
administrasjonen 
har antydet at de 
muligens har noe 
annet dere der ute 
setter større pris 
pL .. 

leder Jørn 
Magdahl, er registrert 
på organisasjons
kontoret som den i RV 
som har vervet flest nye 
medlemmer. 6 personer 

innrullert 1 det 
revolusjonære partiet. 
Som han sier sjøl: Verve, 
det er å spørre. Hvem tar 
utfordringen? 

Gode ververesultat må 
sjølsagt belønnes. 

Flott premie 

I vervekampanja etter 
kommunevalget etterlyste 
vi vervepremier og stilte 

spørsmålet hvor er 
klokkeradioen? I beste 
mening, etter inspirasjon 
fra Paul Bjerke og nettopp 
for å understreke at RV på 
de fleste områder er 

anderledes har vi 
her et bilde av en 
klokkeradio etter RV
standard. Om dette 
virkelig er vervepremien, 

••• klokkeradio? 
Landsmøtet i RV nærmer seg 
RV sin landsmøteforberedende 
prinsipp- og arbeidsprogramkomite 
har hatt sitt første møte. Komiteen 
betsår av Aslak Sira Myhre (leder), 
Aksel Nærstad, Hege Rytter 
Jacobsen, Jorunn Folkvord og 
Anders Ekeland. Komiteen plan
legger 4 møter til før landsmøtet, 
den 9 / 12, 16/12, 9 / 1 og 3/2. 

Komiteen har satt en ny frist for 
forslag til prinsipprogrammet. 
Denne fristen er satt til 1 / 12. Fram 
til da kan man levere inn forslag til 
endringer av den eksisterende 
teksten. Det er ikke lenger rom for å 
levere store, helhetlige endrings
forslag til programmet. 

Foreløpig har det kommet inn 4 
endringsforslag til komiteen, 3 til 
kapittel 7, «En ny type sosialisme». 
Forslagene retter seg særlig mot 
punktet lær av erfaringene med 
sosialisme, hvor begge forslag
stillere ønsker å bygge ut dette 

punktet. Arnljot Asks forslag 
vektlegger en mindre idealistisk 
analyse av forsøkene med 
sosialisme, Anders Ekelands går 
dypere inn i den bolsjevikiske 
tradisjonens overbygning. 

I tillegg har Ekeland foreslått en 
endring i kapittel 9, fra «det er 
mulig å organisere egne grupper og 
tendenser i partiet så lenge de ikke 
stiller konkurerende lister til valg» 
til «det er mulig å organisere egne 
grupper og tendenser i partiet så 
lenge de ikke stiller konkurerende 
lister til valg, eller er konkurerende 
parti prosjekt.» 

Komiteen er pålagt å oppdatere 
arbeidsprogrammet til RV. Dette vil 
skje ved en gjennomgang av de 
eksisterende kapitlene og opp
datering til 1997-forhold. 

Samtlige kapitler vil bli sendt ut 
til RV medlemmer med spesiell 
kunnskap om området. Disse vil bli 

oppfordret til å gjøre nødvendige 
endringer. 

Stortingsgruppa skal jobbe med 
å oppsummere sine erfaringer og 
integrere dette i programmet, både i 
de enkelte kapitlene og på andre vis. 
Hege Rytter Jacobsen er ansvarlig 
for denne delen av arbeidet. 

Hvis du eller ditt lag har forslag 
eller innspill til prinsipp eller 
arbeidsprogrammet, og eller hvis 
dere ønsker å kikke spesiellt på et av 
kapitlene i arbeidsprogrammet, kan 
en ta kontakt med kontoret. Det er 
også mulig å ta kontakt med 
komiteens leder, Aslak Sira Myhre 
på telefon 90075723, e-post aslak. 
myhre@udir.uib.no. 

Men husk at fristen for 
endringsforslag til prinsipp-
programmet er 1. desember. 

aslak 

SAMFUNNSINTERESSERT? r------------, 
ARBEID - MILJØ - KULTUR 

f RI HETEN 
NKPs I NYE I UKEAVIS 

Hetest på venstresida! 

Årsabonnement kr. 400,- 0 Kryss her 
Prøveabonnement 1/2 år 
kr. 150,- (24 aviser) 0 la· den må prøves 

Navn: ___________ _ 

Adr.: 

P.nr.: 
BE OM DEN HOS NARVESEN 
NBI Ikke I alle kiosker. Sikrest å abonnere! 
Kortprøveab. - året u~ 
Kr. 60,- (10 aviser) Kryss! 

Brev I I 

: Kan sendes : 

: ufrankert : 

: i NOtCe. : 
I I 
I AdrHAten I 
I I 
1 betaler 1 
I I 

: ponoen : 
I I 

L------------..1 

Svarsendl~gsavtale 
nr. 152220 / 9 

FRIHETEN 
Grunerløkka Postkontor 
0505 OSLO 

OPPRØR 8•96 

FYLKESKONFERANSE 
I NORDLAND 
Sted: Norrøna Hotell , BodØ 
Tid: Lørdag 23. november 
kl. 11 00-kl. 1900 

Søndag 24. november kl. 0930-kl. 
1400 
Arr.:Nordland RV 
i samarbeid med Bodø RV 

Program 
Lørdag første del: 
- Barentsregionen - et samarbeid 
mellom folka på Nordkalotten eller et 
redskap for utplyndring fra 
internasjonal kapital? 
- Hvordan føre kampen for at folket i 
Nord-Norge skal få kontroll med egne 
ressurser? 
Innledere: 
Jon-Arne Jørstad, Tromsø AKP: 
Barentsregionen 
Frode Bygdnes, fylkestingsrepr-RV 
Troms: Kem skal eie fisken? 

Lørdag annen del : 
- EØS-avtalen - ei brekkstang for 
kapitalkreftene og 
markedsliberalismen. 
- Hvordan slår EØS-medlemskapet ut 
som forverring i kommune- og 
fylkesøkonomien? · 
- EØS som brekkstang for økt 
privatisering i offentlig sektor og 
svekking av de faglige rettene? 
- Hvordan skal RV bidra til å opplyse 
om og bekjempe den forverringa EØS 
innebærer? 

Innledere: 
Jann Krangnes, bystyrerepr. RV 
Trondheim 
Solveig Aamdal, leder AKP og 
EU/EØS-utvalget RV 

Søndag 
- Statsbudsjettet og forverringa av 
kommuneøkonon1ien. 
- Statsbudsiettet - ei gavepakke til I 
storkapitalen og et stort skritt for ei 
styrka norsk imperialisme. 
Innleder 
Erling Folkvord , stortingsrepr. RV 

Statsbudsjettkampanja og 
kommunalbudsjettene. 
Vervekampanje og lagas forberedelse 
til landsmøtet. · 
Nominasjonskomiteen rapportere om 
sitt arbeid så langt med henblikk på 
stortingsvalgslista. 

Gratis deltakelse. Nordland RV kan 
bidra med noe reisestøtte etter avtale 
med Kurt Storhaug tlf. 75 15 77 13. 
Samkjør reising ved å fylle opp biler 
der avstandene ikke er for stor (300 
km) . 
Påmelding og melding av behov for 
overnatting til Tor Bjørkås 
tlf. 75 51 59 32. 

Vel møtt! 
Styret i Nordland RV 
Per-Gunnar Skotåm 

Video 
Lærerbokforla 

get vil gjerne 

ha 

videomateriell 

om RV. Finnes 

det noe lokalt 

som kan 

brukes? 

Bare FrP har levert 
materiell - er vi 

dårligere skodd enn 
dem? 

Ring partikontoret: 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 8•96 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo 

eller fakses til 22 98 90 55. 

Hefter: 
... stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. 

Nytt opplag. 

.. . stk. Studiesi rkel på RVs prinsipprogram. 

(Arbeidshefte. Av Jørn Magdahl.) 

... stk. Blod, svette og tårer. 

(RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., 

Red. Finn Olav Rolijordet.) 

Pris: 

kr 30,

kr 20,-

kr 30,-

. . . stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 40,-

(RV-studiehefte (SNV), 58 s., Av Knut Henning Thygesen) . 

. . . stk. Oppløsningen av Jugoslavia 

- kampen om Bosnia-Herzegovina. 

(RV-studiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestøl) 

kr 40,-

.. . stk. RV krever 6-timers dag nå! kr 20,-

(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma.) 

... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting - to år på 

Stortinget. kr 50,-

(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 

. . . stk. Eritrea -miljø og utvikling kr 20,-

(RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., Av Sigurd Jorde.) 

. . . stk. Fortsatt kamp mot EU! 

Nei til den utvida EØS-avtalen! kr 30,-

(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. NB! Nytt pr mai.) 

. . . stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. kr 40,-
(RV-debaccl,efte, 6-1 s ., Av Jørn M;,gd,ihl. NB! Nytt pr juni.) 
Fra Stortingsgruppa. kopihefter: 
. .. stk. Ny retning for et selvstendig Norge. Gratis 

(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 

... stk. Det er ikke penger det står på. Gratis 

(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 

... stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 

(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

. . . stk. Hev kvinnelønna! 

(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

. .. stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. 

(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 

Løpesedler: 
. . . stk. Med folk mot makta. 

(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 

... stk. Viktige punkter i RVs politikk. 

... stk. Det er verre enn du trur. Om EØS 

(I.mai-løpeseddelen, noen igjen.) 

... stk. Hvorfor står tusenvis av 

elever uten lærlingeplass? kr 

(Til RV/RUs skolestartkampanje.) 

Plakater: 
. .. stk. Med folk mot makta. 

. . . stk. Nei til reform 97. 

. .. stk. RVs sikkerhetspolitiske forankring ligger fast 

Klistremerker: 
Utsett reform 97 - med 4 ulike tilleggstekster: 

... stk. Ingen 6-åringer inn før alt er klart . 

. . . stk. Unger er ikke burhøns . 

. . . stk. Sardinisering i skolen? Nei takk! 

... stk. Skolen er ikke moden for 6-åringene! 

«Jeg vil se mappa mi»: 

Gratis 

Gratis 

kr 1,-

kr 1,-

Gratis 

0,50 

kr 3,-

kr 2,-

kr I 0,-

kr 2,-

... stk. Løpeseddel om RVs lovforslag om innsyn kr 1,-

. .. stk. Postkort, ferdig til innsending. kr 2,-

. . . stk. Brevmal, krav til justisministeren. Gratis 

. . . stk. College-genser, grå. Angi størrelse:__ kr I 50,-

. .. stk. T-skjorte, svart. Angi størrelse:__ kr 75,-

Statsbudsjettet - ny løpeseddel til høsten 96: 

... stk Tittel ukjent. kr 0,50 

Materiellista er ajourført: I 0. I 0. 96. 

Bestill inga sendes til: 

Navn 

Adresse 
Postnummer _______________ _ 

Poststed 

• 

Røde Fane er et marxistisk 
tidsskrift for teori og debatt som 
kommer med fire numre i året. 

lDSSl<R!FTFæ ~ TEæl 00 OOi,\TT 

Du kan abbonere ved å sende 
180 kroner til: 
Røde Fane, 
PB. 124, Sentrum, 
3251 Larvik, 
postgiro 0804 2208 478 

Røde Fanes hjemmeside på nettet 
finner du på: 

http://home.sol.no/eness/rf.htm 

I tillegg til artikler som har stått 
i Røde Fane, er det blant annet lagt 
ut innledninger og andre artikler . 

VÆPNA 
REVOLUSJON 
-1 NORGE·?? 

AR8EIOSHTTSRÅOETS INNSTllUKG : 

et angrep på 
streikretten 

Johan Pettter Andr~erl 
UTG ITT H UH fUE 

å tvers 
Fri 
l!J 

Kvinner på tvers på Internett! 

Søk etter: 

http://www.fb.no/kvinner _paa_tvers 

om hvem vi er, hva vi gjør, hva vi 

diskuterer og hvordan du kan komme i 

kontakt med oss. 

til oss! Sende-post til kvinner@fb.no 

til å være med å lage hjemmesida vår 

eller levere stoff til den? Se på 

oppslagstavla eller snakk med Siri Jensen. 

og diskuter på postlista vår! Alle på lista 

får samtl ige meldinger som e-post og 

egne meldinger sendes til alle . S~nd 

meldingen subscribe kvinner_paa_tvers 
til Majordomo@fu.no 

Nytt RV-hefte: __ Bestill! 

«Ja, vi elsker ... »? 
En studie i IIDet nasjonale spørsmålet» av 

Jørn Magdahl, leder i RV . 
Pris kr 40,

Send bestillinga til RV, Osterhaus · gate 27, 0183 Oslo, 
eller over faks 22 98 90 55 eller e-post: rv@sn.no 

Rød Valgallianses 
EU og EØS konferanse 

23-24 november '96 er 
0 

UTSATT TIL VAREN '97 

~~idf~f\ -- ~~ .. V~~-.: -:-:; .~:;,, • •: •~ 
. ~ ... , .. 

~"' ~ ... . . . 

;-i.:'7':i(·:~ .... ·· ~ 'f"' 
. ,.. 

. ./ 
·- ,... ... 

ff l ~i·e;•i~,1ti~~~1' 
BOIKOff TYRIOa 

turismen fina.sicrcr foJkcmordet i Kurdistan! 
Kurdernes Venner selger T-skjorter med dette motivet, 
i svart og rødt trykk. Størrelser:L og XL. Pris: 100 kr . 

SteH kampanien! 
Bestill materiell, bli medlem:(kontif5ent 50 kr) ___ _ 

D __ stk. boikott-løpesedler 00 k □ ns er 
D __ stk. boikott-plakater (A3) r;'i:J,.~em-

0 __ stk. skjorter XL __ stk. L Kurdernes 
Venner 

Navn· ---------------------------------- Boks 4443 
Adr·----------------------------------- Hospitalsløkkan 
Postm:;_ ______ Sted;.._____________________ 7002 Tr.heim 
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16 REFORM - 97 

Reform 97 i Oslo: 

FORTSATT 
FOR UTSETTELSE 

Tilstanden for Osloskolen er 
kaotisk et år før skolestart 
for 6-åringene. Det er ikke 
nok skoler, klasser eller ute
areal. Situasjonen er så al
vorlig at ikke engang de 
ansvarlige i kommunene 
lenger klarer å skjule virke
ligheten. 

Da byråd Signe Horn ga en 
redegjørelse for status i arbeidet med 
reform 97, innrømmet hun at det 
finnes visse problemområder: 
* Det trengs plass til 1424 klasser i 

hele Oslo, men man har rom til 
bare 1313 klasser. Det mangler 
altså minst 111 klasserom. 

* Hver skole må akseptere opp til 3 
klasser mer enn de har rom til. 

* Klasser vil måtte dele klasserom. 
* Flere vil oppleve å måtte begynne 

på annen skole enn nærskolen. 
* Øverste klassetrinn på 

barneskoler vil enkelte steder bli 
overført til ungdomsskoler. 

* Opp til 15 skoler vil få 
paviljonger /brakker, satt opp i 
skolegården eller et annet sted i 
nærheten. 

* Noe, men langt fra nok vil bevilges 
til forbedring av skolegårder. 

* Forholdene rundt hvordan 
Skolefritidsordningene blir, er 
uklare. 

På denne lista kan det legges til mye, 
bl.a. hvordan er det med inneklimaet, 
hvordan takler Oslo lærebøkene, hva 
med sikring av skoleveien, hvordan 
er det med etterutdanninga til 
lærerne og hvordan blir det med 
faglig personale til skolefritids
ordningen? I Oslo er det mange 
spørsmål - få gode svar. I Oslo er 
mange problemer - få gode løsninger. 
I Oslo må reform 97 utsettes! 

I 000 barn forsvunnet. 
For skoleåret 1997 bygger byrådets 

Mot dårlige skoler: Elever ved Foss skole demonstrerer mot dårlige forhold. 

budsjett på et plantall på 28.872 
elever på barnetrinnet og 10.868 på 
ungdomstrinnet. Skolesjefens plan
tall er 29.733 på barnetrinnet og 
11 .100 på ungdomstrinnet. 

Årsaken til den store forskjellen er 
a t byrådet bruker de såkalte UREPS
prognosene, mens skolesjefen bygger 
på de faktiske antall barn som er i 
skolen. 

Resultatet er at 1000 levende, 
virkelige barn ikke blir regnet med på 
budsjettet fordi byrådet ikke finner 
dem i prognosene sine. 

Små klasser skal fjernes. 
Oslo-budsjettet forusetter at mange 
av de klassene som er i skolen i dag 
skal splittes opp og slås sammen til 
klasser med 26-28 elever. For å få til 
dette må elever fra små klasser flyttes 
til andre skoler innen bydelen eller i 
verste fall innen sonen (omfatter flere 
bydeler). Hvis ikke byrådet øker 
budsjettet med 9,2 millioner er den 
eneste alternative løsninga å redusere 
timene til undervisning. 

Budsjettet forutsetter at alle 

klasser for 6- og 7-åriger skal ha 26 
elever. Det betyr at klassene må settes 
opp på bydels eller sonenivå. 
Konsekvensen blir at mange elever 

ikke får gå på skole i nærmiljøet og i 
verste fall ikke i egen bydel. 

FOR&AM 

OSLO RV OG SKOLEREFORMEN 
- LANG KAMP FOR FOLK MOT MAKTA 

Bystyregruppa til Rød Valgallianse 
har lenge prioritert arbeidet med 6-
åringreformen. I omtrent alle 
spørretimer har RV tatt opp 
reformen og på den måten tvunget 
byrådet til å holde bystyret 
orientert. Oslo RV arrangerte 
sammen med RVs stortingsgruppe 
en høring om reformen og Oslo
skolen i mars. Dette møtet var 
fødselshjelper for «Foreldreaks
jonen for Oslo-skolen». I tillegg har 
bystyregruppa sendt ut alle skole
behovsplanene til foreldreutvalg
ene slik at disse har vært godt 
orientert om situasjonen i sin 
bydel. 

Olso RV holder nå på å lage et 
aktivisthefte om reformen og Oslo
skolen. Dette er nødvendig både 
for å få kampen mer målrettet og 
for å få alle fakta på bordet. 

RV har i alle sammenhenger 
foreslått reformen utsatt. Flere 
andre partier ønsker utsettelse, 
men det er viktige forskjeller. 
Partiene V, Krf, SV og Frp vil ha ett 
års utsettelse. RV vil ha utsettelse 
til Oslo-skolen er klar til å ta imot 
6-åringene. H og AP går imot 
utsettelse. 

FOR 

Ny «egenandel» for kommunene på lærebøker 
Regnemestrene i departe
ment og regjering, disse 
markedsliberalismens lojale 
tjenere i embedsverket, har 
igjen foretatt en matematisk 
nyvinning i forbindelse med 
utregningene av hva Reform 
97 (6-åringreformen) skal 
koste for norske kommuner. 

La oss se nærmere på kompen
sasjonen i forbindelse med nye 
lærebøker. 

Kommunene skal ha 140 millioner 
ekstra. 

Det er beregnet at kommunene har 
en årlig utgift på 210 millioner kroner 
til lærebøker i grunnskolen. Nye 
lærebøker i forbindelse med 
reformen er beregnet til å koste 350 

millioner i 1997. Dermed står det 
igjen 140 millioner som er merkost
naden til lærebøker til 10-årig 
grunskole. Men dette beløpet vil ikke 
kommunene få dekket av staten. 

Kommunene har spart 147 
millioner 

Departementet mener at kom
munene de siste årene har spart 
penger på skolebøker - bøker som 
ikke har blitt kjøpt inn fordi det skal 
innføres 10-årig grunnskole med nye 
lærebøker. Denne besparelsen burde 
kommunene egentlig ha satt på bok 
mener departementet videre. Men 
det er jo selvfølgelig ikke gjort, 
kommunene sliter med økonomien 
og kan ikke sette til side midler de 
ikkehar. 

Departementet mener at 
kommunene har kjøpt lærebøker for 
63 millioner i 1995. Det vil de også 
gjøre i 1996. Besparelsen er altså 147 

millioner i forhold til et normalår. 
Departementet legger sammen disse 
to årene (294 mill), innser at pengene 
kan være brukt på noe annet, og syns 
derfor det er rimelig at 30% av 
besparelsen de to årene trekkes fra 
(88 mill) . 

Staten dekker ikke fullt ut 
Dermed er regnestykket slik: Nye 
lærebøker koster 350 millioner. Etter 
at kuleramma har vært i bruk, vil 
kommunene få kompensert 52 
millioner. Dette moderne eventyret 
fra oljelandet Norge om hvordan 
regne ut at staten ikke skal betale, 
står å lese i Kommuneøkonomi
proposisjonen for 1997. I disse dager, 
da rådmenn og kommunepolitikere 
sliter med å få budsjettene sine til å 
gå opp, går det imidlertid opp for 
stadig fler at 6-åringreformen ikke 
blir betalt av staten. Det er du og meg 

som får regninga i form av elendige 
forhold i grunnskolen. Det er unga 
som får lide for markedsliberalistene 
i Arbeiderpartiet sin slue taktikk for å 
bygge ned offentlig sektor og åpne 
for private skoler. 

Skolereform med 
mange uløste problemer 
Rød Valgallianse har hele tiden 
påpekt at store deler av reform 97 
skal finansieres av kommunene sjøl 
gjennom omdisponeringer og andre 
overføringer. Nå er kampen om 
investeringskostnadene foreløpig 
over. Men kampen om reformen 
fortsetter. De nye slagmarkene heter 
skolefritidsordning, uteareal, etter
utdanning, flere lærere, vedlikehold, 
barnehageplasser og skolebøker. 

Finn Olav Rolijordet 
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Bamble 
ser ut til å ha det bedre enn 
mange andre kommuner. 
Bankboka til kommunen blir 
bare tjukkere og tjukkere. 
Etter siste kommunestyi:e
møte har bankkontoen vokst 
til 30 millioner, slo vår 
mann, Ole Roger Dyrkorn, 
fast i lokalavisen. Det er 
skatteinntektene som gjør at 
Bamble har opprettet sitt 
eget «fond» for dårligere 
tider. Dyrkorn ville bruke 
disse pengene på en rekke 
ting, bla.a til en bevilgning til 
et støttesenter for incestofre. 
I stedet for å vedta RVs 
forslag om å ta av fondet, 
skal saken utredes nærmere 
til neste møte. Bedre gikk det 
imidlertid med en 
bevilgning på 100.000 til 4 
nye senger ved Vest Bamble 
Aldershjem. <<Ta-vare-på-oss 
sjøl-først»-politikerne i FRP 
stemte imot. Har inn
vandrerne i "Bamble allerede 
blitt pensjonister? 

Årsmøte 
Akershus RV avholder 
årsmøte lørdag den 23. 
november kl 10-13 i parti
lokalene i Osterhausgate 27. 
På sakslista står oppbygging 
av RV-organisasjonen i 
fylket og diskusjon om 
stortingsvalget. Fylkesleder 
og fylkestingsrepresentant 
Eilev Ryste vil ha fylkeslaget 

på et godt frammøte -pl 
årsmøtet. 

Nominasjonsmøte 
Buskerud RV innkaller til 
nominasjonsmøte for stor
tingsvalget på biblioteket i 
Drammen torsdag den 
28.november kl 18.00. 
Sigbjørn Birkeland, RVs 
fylkesleder, håper å pres
entere listetoppen før dette 
møtet. Flere er foreslått, uten 
at noen enda har sagt ja til 
I.plassen. 

Landsmøtelokaler 
RV har leid møtelokaler i 
Ingeniørenes Hus i Oslo til 
landsmøtet i februar 97. 
Ingeniørene er medlem av 
Akademikernes Fellesorgan
isasjon. RVs oppslutning 
blant AFs medlemmer er på 
3% - i LO er den på 1%. 
Folkets Hus er dessuten 
dyrere å leie enn Ingen
iørenes Hus. I bakvendtland 
er altså det meste som det 
skal være. 

Den politiske 
strømkrisa 

Landsstyret vedtok på møtet 
i september en uttalelse om 
strømkrisa. En kort-versjon 
ble sendt ut som presse
melding og faktisk referert i 
en god del aviser. Vedtaket 
er på tre sider og har blitt et 
skikkelig bra politisk 
dokument. Du får det ved å 
henvende deg til RV
kontoret. 
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