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Er det så farlig om katten 
er sort eller hvit - bare 
den fanger must 
Siste melding om statsfinansene forteller at Norge går bedre 

og bedre. Bare i siste uke økte overskuddet for staten med 

ytterligere 15 milliarder. Penger som for all del ikke må 

brukes i Norge og ikke må brukes til å bygge ut 

velferdsstaten. Så derfor ruller pengene inn i statskassa og 

videre ut av landet, til forskjellige investeringer og 

plasseringer. For som det sies; å skulle sikre pensjonen vår i 

framtida. Hvorfor det er viktigere å sikre vår pensjon i 

framtida framfor å sikre velferden til de som trenger en sterk 

offentlig sektor idag er en gåte. Dette må vel være de såkalte 

"velfødde 50 åringenes" pek til både de som er eldre og 

yngre. Eller er det kanskje sånn at de "velfødde 50 åringene" 

dagens maktelite, sikrer sin alderdom gjennom sparing og 

forsikring. 

Vil den enorme statsformuen noen gang bli tatt tilbake til 

Norge for å sikre utbetalinger av folks opptjenete 

pensjonsrettigheter, eller vil de bli brukt i imperialismens 

tjeneste for å sikre norske eierinteresser rundt om i verdenr 

Den som lever l~nge nok vil se. 

Det er er sikkert er at velferdsstaten er under full nedbygging. 

Salg av kommunale energiselskaper og omgjøring til A/S pågår 

for fullt, kommunale bedrifter omgjøres til aksjeselskaper og 

fri konkurranse tas i bruk konsekvent. Legeflukten fra det 

offendige stillinger og over til privat praksis setter det 

offendige helsevesenet i fare. Det blir et stadig større 

problem at sjukehusene ikke kan gi det tilbudet de burde 

fordi legen istedet for å jobbe på sjukehuset driver 

privatpraksis. Så må det offentlige i økende grad kjøpe privat 

behandling. Dette er en ordning som vel kan være billigere for 

kommunene, men det er det offendige som også finansierer 

det private helsevensenet i Norge. Samfunnsøkonomisk er 

det ikke lønnsomt, det er det bare for dem som øker sin 

private fortjeneste på bekostning av felleskapet. Pasienter ~ir 

kanskje behandlet idag uavhengig av status og egen økonomi, 

men det er lite trolig at det vil det fortsette ~slik i framtida hvis 

nedbygging av det offendige helsevesenet fortsetter i samme 

takt som det private bygges opp. 

Det er kampen vi fører idag som kan sikre velferdstaten nå og 

i framtida, ikke statens oljefond. 

Berit Jagmann 

OPPRØR I 0•96 

Privatisering? Nei takkl 
Den 6. februar skal det være en lands
omfattende aksjonsdag for velferds
staten. Def er ikke for tidlig at fagbev
egelsen nå engasjerer seg for velferds
staten og offentlig sektor. 

Situasjonen i Oslo 

I Oslo har fagbevegelsen stort sett sittet 
på gjerdet og ikke engasjert seg verken 
for eller imot de store endringene og 
privatiseringene som er i ferd med å skje 
i byen. Antakelig skyldes dette at de blir 
gjennomført av et Arbeiderpartibyråd. 
Det som skjer i Oslo på denne fronten er 
interessant for hele landet, det blir lagt 
grunnlag for en politikk som kommer til 
åspreseg. 

FrP vinner fram 

Det er tydelig at Frp har fått mer og mer 
gjennomslag for en kraftig nedbygging 
og endring av offentlig sektor. Ikke bare 
Høyre, men også Arbeiderpartiet er på 
glid. Dette kan bl.a. vises gjennom 
eksemplet med Oslo Energi. Det første 
skrittet var omdannelsen av Oslo 
Lysverker til Oslo Energi A/S i 1991. 
Arbeiderpartiet var aktivt mot dette og 
bidro bl.a. til at det ble stilt klare krav 
ved omgjøringen når det gjalt kom
munens rett til å fastsette strømprisen. 
Men tida går og mye endrer seg. Nest 
skritt var frigivelse av strømprisene i 
desember 94, her var det bare RV og 
Frp(!) som stemte mot. Frp fordi strøm
markedet ikke fungerte fritt for forbruk
erne. Siden den gang, desember 94, har 
strømprisene bare gått oppover, uav
hengig av hvor mye eller lite nedbør det 
har vært. 

Oslo Energi for salg 

Under budsjettbehandlingen i desember 
i fi9\stø.ttet Høyre uventet et.f~.b:a 
Frp otn at hele eller deler av Oslo 'Energi 
skal legges ut for safg: Forferdelsen over 
vedtaket var stor, også i Arbeiderpartiet. 
Det var derfor forventet at Arbeider
partiet ville fremme en sak de var mot
standere av og uten særlig entusiasme. 
Så feil kan en ta. For Arbeiderpartiet 
hadde endret standpunkt og var blitt 
veldig for å selge ut Oslo Energi. Nå er 
selskapet delt i to, et 100% kommunalt 
eiet nettselskap og et produksjons
selskap hvor nå 20% er solgt ut. Denne 
gangen het kjøperen Statskraft, ved 
neste korsvei kan det godt hende at 
private norske eller utenlandske sel
skaper kommer inn som kjøpere. Det er 
nemmelig et uttalt mål at det etterhvert 
skal selges ut mer. Vedtaket i bystyret 
om gjennomføringen av salget ble fattet 
mot stemmene til RV og SV. Riktig nok 
var det store uenigheter innad i 
Arbeiderpartiets bystyregruppe, men 
ingen turte å bryte ut å stemme mot 
salget. 

AP full kontroll 
På toppen av det hele ble salget velsignet 
av Kommuneforbundet i Oslo, ut fra en 

. merkelig argumentasjon om at det var 
det minste av to onder. Hva det andre 

onde skulle være er riktignok ukjent for 
de fleste. Saken ble også nektet tatt opp i 
tO i Oslo, som hadde møte to dager for 
bystyremøtet. Her ga fagbevegelsen i 
Oslo fra seg muligheten til å påvirke 
bystyret og ihvertfall i det minste øke 
presset på Arbeiderpartiets 
representanter. Dessverre er det sånn at 
LO i Oslo nå er 100% lojale mot 
Arbeiderpartiet. Det betyr at fagbeveg
elsen er med på å bakke opp Arbeider
partiets glideflukt mot høyre. Hvis ikke 
dette endrer seg vil store deler av fag
bevegelsen (LO) i Oslo bli byrådets 
viktigste alibi for en reaksjonær politikk 
og Oslos befolknings motstandere i 
kampen mot privatisering og nedbygg
ing av offentlig sektor. For motstand har 
det vært mot byrådets budjsettforslag. 

Kampreises 

For første gang på mange år har det vært 
større demonstrasjoner, fra ulike grup
per og organisasjoner og i all hovedsak 
fra kvinnefagforeninger utafor LO. Dette 
har allerede ført til noen seiere. Bl.a. blir 
ill ~euuna riktig sA skvisa 
som det oie lagt opp til. Egenandelen for 
hjemmesykepleie blir ikke . innført og 
Transport tjenesten blir ikke så redusert. 
Dette viser at det faktisk nytter å 
protestere. 

Lenge så det ut til at Frp ville få flertall 
for å gjøre om hele Oslo til et A/S, som 
Oslo sykehjem og omsorgstjenester A/S, 
Oslo skolen A/S osv. Nå kan det 
heldigvis se ut som Høyre vil hoppe av, 
muligens etter press sentralt fra i partiet. 
Det betyr at vi kanskje foreløpig blir 
spart for en ny dreining i Arbeider
partiets politikk. Det vi har sett hittil er 
at Arbeiderpartiet jobber aktivit for å 
fremme høyresidas løsninger framfor å 
slåss for kollektive løsninger og velferds
staten. 

Høyre og Frp har en strategi for privat-
isering som er forskjellig fra · 
Arbeiderpatiets. De ønsker at kom
munen ikke skal gjøre ting som kan 
gjøres bedre (billigere?) av private, 
kommunen skal ikke stå for næringsdrift 
og bare konsentrere seg om de 
kommunale kjerneoppgavene. Dette er 
f.eks. syke og eldre. Kommunen skal 
ikke nødvendigvis drive, men være 

ansvarlig for at tilbudet finnes og er 
tilgjengelig. Kommunen skal i minst 
mulig grad eie, det er bedre og leie. Dette 
kan gjelde alt fra boliger til skoler. 
Privatisering og konkurranseutesettelse 
blir de viktigste prinsippene. Mye 
viktigere enn om det er praktisk 9g 
lønnsomt for kommunen. Vi kan f.eks. 
lure på om det er særlig sannsynlig at 
det vil stå mange utleiere av skolebygg 
med fiks ferdige tomme skoler som 
kommunen kan leie, slik at kommunen 
kan bytte skoler hvis de ikke er fornøyd 
med den leieavtalen eller prisen de får. 
Eller er det mer sannsynlig at kommuen 
ville være i en tvangssituasjon uten 
virkemidler og må godta de vilkårene 
som blir budt. 

Ikke prinsipielt mot 

Arbeiderpartiet har ikke Høyre og Frps 
prinsippielle og offensive holdning til 
privatisering. De har lagt opp et annet 
løp for å nå målet om en nedbygget 
offentlig sektor. De er mer opptatt av at 
det er viktig at det er kommunen som 
har ansvaret for tjenestene og har 
kontrollen, da er det ikke så viktig med 
hvem som utfører tjenestene. De vil 
f.eks. hevde at vi har hatt private 
sykehjem og sykehus i lang tid, uten at 
det har vært noe problem, det er ikke så 
stor forskjell. Det skal bli mer 
egenbetaling, - det er jo ingen grunn til at 
de med penger skal subsedieres. 
Treffsikkerheten skal sikre at det er de 
med reelle og verdige behov som skal 
hjelpes av det offentlige, og bare dem. 
Private tjenster skal være et suplement 
til det offentlige. Ordbruken skifter i 
Velferdsmeldinga er det konsekvent 
brukt formuleringen "kommunalt ans
var" og ikke "kommunal oppgave" 
Dette er neppe tilfeldig. 

Oslo som lokomotiv 

Nedbygginga av offentlig sektor skjer 
over hele landet, med Oslo som loko
motiv. Arbeiderpartibyrådet i Oslo 
ligger i forkant når det gjelder å gjen
nomføre og bidra til privatisering og 
A/5-ifisering. Gerhardsen har hittil 
valgt å dilte etter Carl I Hagen, som en 
trofast bikkje. Det at Khalid Mahmood 
har meldt seg ut av Høyre og at dermed 
Høyre og Frps flertall i bystyret er slutt, 
gjør det nok letter å presse Arbeider
patiet til å legge seg nærmere sentrum, 
men det er viktig å huske på at verken 
Krf eller Venstre er noen motstandere av 
privatisering og konkurranse. 

Trengsd en kjempeinnsats 
Skal aksjonsdagen den 6. februar bli vel
lykka må det gjøres en kjempeinnsats, 
både med å mobilisere fabevegelsen som 
organisasjon og ved å få folk ut på gata. 
Erfaringen denne høsten fra Oslo viser at 
det er mulig å få til endringer ved hjelp 
av press og protester. Det er ved det 
arbeidet og de bevegelsene som skjer 
utafor de parlamentariske organa at 
politikken kan endre og påvirkes. 

Landsmøtet 
RV~ land"møtt;! a\•hold~:s i tiden 
14. -16. fl'btuar p.i lngeniorem:'S H'-1 . 
Adre:-i:-a er Km1,prin n gatl:' 17, 
0251 Oslo. Tlf 22 '>4 76 76. 
Fa · 22 Q4 76 71. 

L,1nd~møtet starter fri.'dag den 14. 
kl 12.00. DL"t er inn,;jeld,fog fra 
kl 10.00. D li-gatene ~k.11 <lcrfur h,1 
god tid til il v,-MC ,,nkommet l'g inn
t'>jdJ, t førl,md møtet l:irter. 

Delegatnøkkel: 

alle lag. n~-n oppgitte d,deg ll• 
nokkdcn er mang,,Jfull. Korrekt 
dckgatnøtkel er: 

3 • 15 tl'!cdlemmer girl dch•g:H 

16 • 30 mt?dlemmer gir 2 dd(:gatf'r 

31 • 45 medlemmer gir ,j dckgah'r 

llg dcreHt~r en d legat r~r 2.r; 
mc lknum•r. 

Et lag må .,lt~.1 ha 46 medlemnu for 
J t 4 ck dt -r og 61 for li ta 5 

Innkallin~en til landc;mølel er sendt ddegater. 

Noen fri$ter 
Allt' grupper må hd val~t og meldt 
navn og adn-:-,..,e· på ,;ine dclt•gatcr 
innen 15.fanu r. 

For<;lag til pmgram, valgmanif~t t•g 
økon0misakcr er 1.januar. 

Deadline 
ri'>I for innlt:vering \' <;loff ul 
WPRØN nr 1 jt.J7 r salt til 10.janu,,r. 
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Anje Muller Gjesdal, Bergen 
20 år, medlem i RV og RF, 

2.plass på RVs stortingsvalgsliste i Hordaland 
Aktiv i NU, SOS, 

nestleder Bergen Nei til EU, aksjonist 

- Jeg er ikke spesielt begeistret for parh1mentarismen, men 

alle må jo gjøre sitt for p,1rtiet Anje sier dette med et 

hutrende smil på RV kontoret i Bergen, Hun hamdtopp 

kommet inn fra morgenutdeling ander RVs stat,budsjett

kampanje og frostrøyken har enda ikke lagt seg etter to 

stive morgentimer på et busstopp i ,entru111. 

På plassen bak Torntein Dahle på RVs I.iste til stortingv 

valge't i Hordaland finner vi A11je !-,-!uller Gjesdal, ei ung 

jente sum i !,apet av kort tid har satt sitt preg på RV i 

Hordaland. Anje har vært aktiv i det meste som finnes av 

aktivistorganisasjoner i Bergen, og meldte seg inn i RV for 

et år sid~n ~ammen m~d reste n el \ ' grupp,, Revoltt">jnnært 

Forbund i Bergen. 

Miljøvern 

Denne tråden folger Anje opp ,ur hun snaki--er ~eg varm 

p~ et av ~ine favorittemaer, milj,sn,rn. Hun har vært aktiv i 

N,1tur og Ungdom i Bergen i mange ~r, og har vært sentral 

i oppbyggh1ga av en byøkologi~k aksjon i Bergen som har 

kuliminert i ,tore aksjoner mot byplanlegginga i Bergen 

by. 

~ RV sat<,cr for lite på milj,wem. <;om milj,wern,•r har jeg 

lenge sett på dette som et problem. Vi trenger et 

rev,,lu~jonært perspektiv påmiljokampen, miljl'i--ri,,1 skyl

de-; kapitalismen og RV har nwe å bidra med i dette 

arbeidet. RVs manglende evne til ,; ta egne n1ilj,-,polili,;,i--e 

initiativer hnr <;.1mmcnJieng med partiets parlamentari,,ke 

innretning. Vi blir sittendc å ware på kommunale 

i·nitiativer istedet for å jobbe utifra egne premis~er . 

Vi må sttlle oss i spissenior mHjokarnpel'I, ikk.- bar" henge 

p,\ ,mdres arbeid, .~ier Anj.- som samtidig påpeker at hun 

mener at RV i Berg,•n h.ir klart å komme et godt stykke 

- RV satser for mye p,\ parlamentarsik arbeid. dette går på videre med dette de siste åra. 

bekostning av det aktivsiti~ke arbeidet og evnen til å ta 

egne initiativer. Vi blir ,msvarliggjort ~o•n de "kule" Mot sekterisme og særorganisering 

av~lørende guttene i ,y,tcmet og det blir det ofte lite Da Revolusjonært Forbund meldte seg inn i RV tok de med 

revolsujonær politkl-- a\". seg en ny fr~k,jonorganisering inn i RV, og fta og med 

~01n1nercn av hnr de ogsil begynt li g-1 ut cµ;cn dvi-., 

Anje fortclkr at hun lih•vd menl.'r at RV bN ,ti"lle til valg, "Venstre 0111 '' som tidligere ei- omtalt i l)pprør. Anj,' mener 

men mener at dd forst Dg frem,t er v,1lgk,1mpen og at iktk i.1--ke er et forsøk p,\ å bygge ,itt eget ,d.:teriske 

l)pp1nerk•,01nheten partiet tjl.'11t.'r ~, /1, ikkt:· vervent.~ man pr\.J-',.jekt, 1nen et forsøJ...: p il a drive RV til Vl!n~tre. 

t1ppnilf. 
- RV er noe vi kan organi-.;t.•rP og byg~t.• utifra. o:.j(,l on1 vi 

ikke er et parti idag er det bare Rv ~om reellt sett kan bli ct 

revo!w,jonært parti for arbeiderklassen i Norge. Jeg mener 

det er viktig at man ser at RV har verdi i seg sjøl, ikke bare 

som et fonun for fløykamper. Fløykampene gjenspeiler 

sjolsagt >1enigheter, m,m det viktigste idag er å gjore RV til 

et aktivtsparti sOm utvikler politikk som kan fore den 

revolusjonære beveg..,Jsen framover. dette bør bli det 

sentrale spørsmålet foran landsmøte. 

RF har lengo,> vært kjent som ''de som er mot særegen 

kvinneorganiscrin~'.,, o~ Anje er i denne samn1enhengen 

ikke noe unntak. !-lun mener at det er sentralt at både 

kvinner og menn ·jobber tor å oppheve kvinneunder

trykkinga, og mener at den særegne kvinneorganiseringa 

gjør mennenes ansvar (or dette mve mindre tydelig. Hun 

reagerer på at det er hcnne det forventes en ekstra innsats 

av mot kvinneundertyrkkinga i partiet og ikke mennene• 

som sjol 5tår for undertrykkinga. 

- Jeg synes sæNgen organiseri.ng er en ,ærlig dårlig ide 

internt i partiet som jo tross alt skal fungere som et 

kollektiv. Jeg kan se dt Kvinnefronten i sin tid hadde sin 

funksjon, men idag mener jeg at dd ville vært et feil 

prosjekt. 

Akademisk mannskultur 

Mot,tanden mnt organiserii1ga har ikke fått d,•n anti

a,kademhke studenten til å la være i\ ta initiativer i forhold 

til kjønns kulturen i pilrtiet RV. 

- Det .-r ,,It fm mye akaden1isk tåketale p<> RV moter og lite 

konkret. Oette tår jenter til A holde ~g borte. Det ,tnrste 

problemet jeg ser er ,11 det er ~It for få voksne damN i 

partiet, det vi.rker som det er vanskelig ~ kunne bli i partiet 

når du har barn og mann å p,1sse pa i tillegg. 

Anje sier at hun i de verste tilfellene karakteriserer RV som 

et p,ulamentarisk krangleparti, men sier på tross av sin 

antiparlamentarisme holdning at hun likevel håper at 

Torstejn Dahle ~kal k),>re et mandat fra Hordaland. 

- Jeg tror at Torstein vil gjøre ell god jobb p.'l Stortinget, 

hans deltagelse dt>r vil være bra for folk flest. Likevel er 

ikke det viktig~te mc>d Torstein på Tinget kampanjen 

mandatet, vi må bruke anledningen til å komme ut mL'<l 

vår politikk og til å org,ll1isere ak tivitet rundt i fy.lk\'t. 

Den travle jenta oppfordrer alle Opprors lesere til å bli 

,t.,.ttcmedlemmer i Natur og Ungdom, og ber folk om ii 

i1bbo111Wl'l' på Venslrt· Om. Dette sier hun før hun farer 

avgårde til lese,.;il, m.otN og nye stand,ak,j,,ner. -Og 

forrestt>n sier hun, hvis j,:g skullt? rn 1<,,, til A mote pa 

Stortinget, ,a vil jeg ,iki--Qrl b,1n:, bli klubbet ned igjen med 

en gang. 

aslak 
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Er dette patriarkatets 
hevn mot kvinner?? 

. Til høyre: 
tenkte noen av oss under konferansen 
"Aleneforsørgere og velferdsmeldinga -
Hva gjør vi nå?" som stortingsgruppa til 
Rød Valgallianse arrangerte på stortinget 
lørdag 2. novmber. 

er aleneforsørgerne og kvinnene som blir 
taperne både i forslaget til ny 
bidragsordning som kvinneregjeringa 
Brundtland har lagt fram og i 
gjennomføringa av velferdsmeldinga. De 
og stereotype ideene om enslige forsørgere 
som "passive" kvinner, "snyltere" på 
velferdsstaten og sosialt "lavstatus", 
gjennomsyrer så vel helseforskning, barne
og familie- og ikke minst sosial
departementet. Sikkerhetsnettet som 
overgangsstønaden skulle være, skrumpes 
til et minimum. Isteden skyves 
eneforsørgere nok en gang over til 
sosialkontoret og kommunebudsjettet som 
er helt svarteper i regjeringas økonomiske 
politikk. At det er politikk det dreier seg 
om, og ikke bare penger, viste sosialøkom 
Roar Eilertsen tydelig i sin innledning. 
Norge er søkkrikt og det var ihvertfall noe 
alle deltakerne lærte! 

Mange tøffe damer var samlet på stortinget: Bare noen få menn. 
En av dem var Erling Folkvord som etterhvert begynner å forstå 

hvorfor situasjonen til enslige mødre bør være en flaggsak for 
RV. 

Under: 
Her var førti mennesker - bare fem av dem 
var menn - samlet. De fleste var enestående 
forsørgere og damer som ville møte 
likesinnede, få ut frustrasjoner om 
hverdagsslitet og hente inspirasjon til å 
slåss for en bedre og enklere hverdag for 
oss og ungene våre. Innledninger med titler 
som "Sosial ulikhet og barns helse", 
"Utviklingen av velferdspolitikken for 
enslige mødre i dette århundre" og "Har vi 
råd til velferdsstaten?" sto på dagsorden. 
Dette var temaer som ingen medier hadde 
tenkt var spennende nok å dekke. Selv ikke 
den elska-og-hata-avisa Klassekampen 
hadde sett seg bryet verdt å komme på 
denne konferansen. 

Avdelingsdirektør Åse Rokvam i sosialdepartementet stilte 
modig opp i løvens hule. Hun fikk virkelig gjennomgå av 

kunnskapsrike damer. Hun var tøff nok, men avslørte tydelig 
departementets stereotype holdninger til enslige mødre. 

Møtet var en massiv manifestasjon på at det 

Enslige mødre 

Liv Syltevik holdt en utrolig spennende og 
lærerik innledning. Den kan fås i sin helhet på 

RV-kontoret på Stortinget. 

Å bli enslig mor er en livssituasjon alle mødre kan risikere å havne i. 
Statistisk sett skjer det oftere og oftere. En av fem familier på landsbasis 
består av barn pluss bare en foreldre. Bare i liten grad er den foreldren en 
mann! Og er det en mann, har han som regel god utdanning og høy lønn! 

Liv Johanne Syltevik er forsker ved Senter for samfunnsforskning ved 
universitetet i Bergen. Hun holder på med en doktoravhandling om enslige 
mødre På konferansen" Aleneforsørgere og velferdsmeldinga - Hva gjør vi 
nå?" som Rød Valgallianse arrangerte på stortinget 2. november, holdt hun 
en innledning med tittelen "Utviklingen av velferdspolitikken i forhold til 
enslige mødre i dette århundret". Hun velger konsekvent å bruke begrepet 
enslige mødre. Her følger et forkorta sammendrag av innledningen. 

Utviklingen av politikken i 
dette århundret: 
Gruppen av enslige forsørgere har utviklet seg 
gjennom dette århundret fra å være overvekt 
enker til å bli overvekt ugifte, skilte og se
parerte. Betegnelsen for enslige forsørgere fra 
enker til forlatte kvinner og ugifte mødre 
avspeila samfunnets moralske syn på kvin
nene. Uforskyldte alene slik som enker, var 
mer verdig trengende. 

Ekstreme forhold ga handling 
Alenemor-familien har gjennom hele de~e 
perioden vært blant de dårligst økonomisk 
stilte. Forholdene var likevel ekstreme på be
gynnelsen av århundret. Især var barne
dødeligheten stor og dette ble oppfattet som en 
trussel i forhold til å sikre befolknings
grunnlaget i landet. Dette var med på å skyte 
fart i den sosialpolitiske debatten som bygde 
på en ny oppfatning av barn, moderskap og 
offentlig ansvar. 

Uenighet i kvinnebevegelsen 
Katti Anker Møller var blant annet en av dem 
som dro land og strand rundt og holdt fore
drag om forholdene for det som da ble kalt 

illegitime barn. Hun snakket også-om en lønn 
for alle mødre. Allerede fra starten av var 
dermed økonomisk støtte til enslige mødre noe 
som ble oppfattet ulikt i ulike deler av 
kvinnebevegelsen og her gikk konfliktlinjene 
mellom å se enslige mødre som lønnsarbeidere 
eller omsorgsarbeidere - en konfliktlinje som 
har vært tilstede i hele århundret og dukket 
opp ved alle korsveier hvor det har vært 
offentlig debatt om stønadsordningene. 

Barnelover og trygder 
En viktig lov for alenemødre var de cast
bergske barnelover som ga større rettigheter til 
barn født utover ekteskap i forhold til krav på 
forsørgelse fra fedrene og arverettigheter. Men 
den viktigste loven var Oslotrygden og den 
senere barnetrygden. Oslotrygden inkluderte 
en pensjon til enker, ugifte, skilte og separerte 
mødre for at kvinnene skulle slippe fattig
vesenet. At trygden omfattet alle kategorier 
enslige mødre, var helt unikt i europeisk 
målestokk. Vi fikk først i 1981 en nasjonal trygd 
som omfattet alle. 

Fra privat til offentlig forsørgelse 
Tida fram til 1981 kan sees som en fase med 
kamp for å få rettigheter knyttet til det å være 

alene med barn som omfattet alle kategorier 
alenemødre, og som en utvikling fra privat 
forsørgelse til offentlig forsørgelse, Når vi ser 
århundret under ett har vi hatt en kontinuerlig 
kamp fram til 1981 om et offentlig ansvar for 
støtte til enslige mødre av alle kategorier enten 
de hadde lønnsarbeid eller ikke. For så femten 
år etter å være i den situasjonen at velferds
politikken dreier seg om å begrense det offent
lige ansvaret for enslige mødre vesentlig i tid 
(antall år), og kutte ut stønaden til de som ikke 
klarer å få seg jobb, eller være i jobb. 

Hovedlinjer i 
velferdspolitikken: i 
forhold til enslige mødre 
Jakten på mannlige forsørgere 
Forestillingen om menn som forsørgere og 
senere hovedforsørgere har stått sentralt i 
utviklingen av ordningene helt fra starten av 
og fram til dagens debatt. Det har hele tiden 
vært et grunnleggende premiss at offentlig 
forsørgelse og støtte skulle være sekundært. 

Spørsmålet om alenemødres forhold til menn 
har vært et sentralt spørsmål i diskusjonene om 
stønadsordningene. Denne fokuseringen på 
det seksuelle forholdet mellom kvinner og 
menn, har også vært en årsak til vektlegging av 
kontroll når det gjelder alenemødres samlivs
forhold. 

Nå blir f.eks. den ekstra barnetrygden dratt inn 
dersom mor har samboer (over 12 måneder). 
Det er relasjonen mellom samboerne som blir 
oppfattet som sentralt, og det er klart det å dele 
seng og ikke det å dele kostnadene som er 
årsaken til at en mister støtte. Eksistensen av en 
mann i huset gjør han automatisk til forsørger, 
uansett hans faktiske økonomiske situasjon. 
Dette til tross for at mannlige samboere ikke 
har noen økonomiske forpliktelser i forhold til 
verken samboer eller vedkommendes barn. 
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Den vedvarende arbeidslinja 
Arbeidslinja er absolutt ikke noe nytt! Den har 
vært praktisk politkk for enslige mødre hele 
tida. Liv Syltevik gikk inn på hvordan dobbelt
standardene var, hva som gjaldt for gifte og 
samboende kvinner og hva som var for enslige. 
Videre drøftet hun den samfunnsmessige ut
viklingen i synet på omsorgsarbeid og uenig
heter i synet på omsorgsarbeidet slik det har 
stått i kvinnebevegelsen. Til slutt la hun fram 
følgende: 

En politikk for 
alenemoderskapet år 
2000? 
Hva slags krav mener jeg så vi bør stille til 
framtidas velferdspolitikk for enslige mødre 
(og fedre når de eventuelt kommer - foreløpig 
stabil andel enslige fedre siden 1960) ut fra det 
vi vet om enslige mødres situasjon? 

I . 
For det første må det være en politikk som 
prøver å overskride mytene og stereotypiene 
om enslige mødre. Enslige mødre er ikke noen 
homogen gruppe, men en gruppe med 
personer med ulike livssituasjoner. Det er ikke 
en gruppe som har vært preget av passivitet 
eller avhengighet. Det har tvert i mot vært en 
gruppe kvinner som tradisjonelt har vært mer 
aktiv på arbeidsmarkedet enn 
gifte/ samboende kvinner i tilsvarende 
situasjon. Bruken av dagens overgangsstønad 
(en minimumsstønad med dårlig økonomi og 
levekår) viser at den har vært et svar på de 
dilemmaene alenemødrene har stått overfor i 
sin hverdag - og løsningen på de dilemmaene 
finnes ikke i stønadsordningene, men i generell 
familie, bolig og arbeidsmarkedspolitikk. 
Konsekvensen av å akseptere en språkbruk om 
avhengighet og passivitet, er at en mister det 
perspektivet at alenemødre som andre er 
bidragsytere både ved åta ansvaret for ungene 
sine gjennom omsorgsarbeidet og i tidligere, 

nåværende og framtidig lønnsarbeid og at 
avhengighet av staten som det alltid har gjort 
betyr at kvinner har omsorg for noen andre. 
Det er også viktig å se denne retorikken i 
forhold til de forsøk som gjennom hele 
historien har vært i forhold til å gjøre de som 
har manglet penger, til ansvarlig for sin egen 
fattigdom. 

2. 
For det andre må politikken ta utgangspunkt i 
det en kan kalle "de oversette dimensjonene i 
velferdsmeldingen" Disse oversette 
dimensjonene er for det første at det er noe 
særegent ved å være alene om omsorgen med 
barn. Det dreier seg om en familietype der det 
er en voksen med det daglige ansvaret for 
barna og skaffe inntekter til familier. En 
politikk for dagens alenemoderskap må også ta 
hensyn til at dette er en familieform som stiller 
ekstra krav både til omsorgsarbeid og 
lønnsarbeid. Mødre tar ikke avgjørelser om 
type lønnsarbeid uavhengig av hvordan barna 
deres har det og barnas behov og uavhengig av 
hvordan arbeidsplassen gjør det mulig å 
håndtere disse behovene. Omsorgs- og 
lønnsarbeid kan ikke sees atskilt fra hverandre. 
Politikken burde også ta utgangspunkt i at 
arbeidsbetingelsene i ulike typer lønnsarbeid 
er forskjellige. Det er også et spørsmål om 
klasse, der det er vanskeligst å kombinere 
lønnsarbeid og omsorgsarbeid i yrker der det 
er liten fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, 
der jobbtryggheten er liten, der en mangler 
tilgang til telefon i arbeidstida, ikke kan bruke 
pauser til å utrette ærend etc. etc. Politikken 
må også ta inn over seg at lønns_arbeid i dag 
ikke gir tilstrekkelig økonomisk trygghet både 
på grunn av at kvinner fortsatt har lavest lønn, 
og at lønnsarbeid også er et knapt gode. 

3. 
Politikken bør være basert på en analyse av 
alenemoderskapet i dag. Hva betyr det å bo 
alene med barn og være eninntektsfamilie i 
dagens samfunn? Ivar Frønes har i boka "Den 

norske barndommen" skrevet at et av 
problemene for dagens toinntektsfamilie er at 
den lever i den funksjonsdelte kjernefamiliens 
landskap. Dagens toinntektsfamlie bor i 
bomiljøer som ble planlagt ut fra familien der 
mor var hjemme og far dro på jobben. Det betyr 
f.eks. at når bomiljøene ble planlagt langt fra 
arbeidsplasser og fra byen var dette basert på 
en kjernefamilie der mor var hjemme og barn 
lekte ute. Reiseveien var ikke noe problem i og 
med at det bare betydde at mor og barn måtte 
vente på far litt lenger. Dette utgjør imidlertid 
en stor utfordring for dagens toinntektsfamilie 
som skal løse problemene med transport både 
for seg sjøl og barna til arbeid, barnehager og 
organiserte aktiviteter på ettermiddager og 
kvelder. Disse problemene kan 
toinntektsfamiliene dels kjøpe seg fra ved å ha 
bil, betale for hjelp i huset, og organiserte 
fritidstiltak,. Og dels gjennom at det å være to 
gir visse muligheter til å avlaste hverandre. 
Aleneforeldrefamilien kan aldri bli noe mer 
enn en eninntektsfamilie med det det betyr når 
prisnivået,på boliger og vanlig levestandard er 
basert på toinntektsfamilier. Vi er på en måte i 
den paradoksale situasjon at mens det å være i 
lønnsarbeid ved starten på 60-tallet kunne 
være en løsning som gjorde at 
aleneforeldrefamiliene økonomisk kom på 
nivå med en toforeldrefamilie er dette nå 
umulig. 

4. 
En strategi for alenemoderskapet i år 2000 må 
dermed være en strategi på flere fronter. Det 
må både være en strategi for å skaffe enslige 
mødre penger å leve av gitt at de ikke får en 
jobb der er mulig å kombinere med å ha 
omsorg for barn og de selv ikke klarer det i en 
livsfase, en strategi for å sikre enslige mødre 
mulighet til å kunne ha både heltids- og 
deltidsarbeid og ei lønn å leve av og en strategi 
for å gi mulighet til utdanning og utfoldelse 
gjennom varierte kollektive tilbud når det 
gjelder barneomsorg og barnepass. 

5 

Sosial u jf<het og barns helse 
l sJobalL pe(!lflcl-ti~ f.'I:' d l l)ftlgdL11T( <a(l.ll'l et J 
-~t,n:f, • Ål'U~<it'.'JeJl n1i\l 1',u: h 'h:Q- id:.,g, •gynt 
S1d;;e.l kr-ey~•ra; ,;om er for<11hr oo ln itul fo 
!illmfu.nn!<m.,_,clis,ia~læ- fai:,, Univem1leh t. 1 0sln 1-hu · 

I.le hvord.i.11 \ t ak"lrpk-ter al del i i:;løbah pe,-,.,. 
tJ\• ·r t'll rdJæ faktorer wm ~riu ... ,, irm n& \!'I: 

v~1rJ1;>f h 1.,.-.., elle1 rnt,eh' ~t n:lr tul"Aa!n! 
,.-(rrJi,t c!'I" h I i'tti.hi(lnE>n i b(-folkfltrrgi;-n og h.o,, 
b111n ~g n~ Strilklur, li forh\lld "!\•m """ 1 

tlrik ' nn. t;l',Jn',J>(lf'i;. nUig k0'.'>°1 ,i:; >,i;>d m~~ .. ,~,.._, 
li b 1 \r lt l•-etj,!11 ¼r fot mør • ba m er' 1 stt 

~el u "(a givern.1eJorli'o\[r1sJ1e1 , 

Betydningen av likestiHingspolitikk 
- ~t e-r f'l'Øl ott·rk<t w~ dl tilpcngll'li~"' ~L~ 
hel tjene"- er fot re lUltid.del , fat pv!,illwi 
ht!bemP'i'ilt,;:<i:' l..O(l'>E' Vt'TI ' f to barria, g t ~r 
Ulr<Ctl:t!J~ vf · går h,nd r h ml med en h~v, ,.,t 
Ilt! . '-t'h(;l om k'tyJnh'l!,;(~n .... k\•hmi>r~ wm;;hrt,~~ 

'1 æ. inulig:hø for .-dmini~ttt'r.: I h;·ert fdil .ie11 
delen ,w '-111. lilv, tel ~om hat 1l!C\'.i \'artgt . kap 
f"•ls.t.'J og ou l'g t rl.>.1r..n, gjør . 

r dr ''lil..e!'tiltt!~ iM ,w ve:rd<ro er VI oppt.ttt il"I: hel 
am.Ire hng" Min oppJatnln .i,· 111,,~tillin~c:ilitHt 
h-r•~lil..rlL'11 dr~"".., iNorgeJda~ Oil' .it d~ten~w l'c 
.:i~~ I.vinner-og m.t1111 Hk i !'tl:i~>till' til utdanrun 
jm>\l øli-l d H k I,;,, J Nlmfmm liv,>1, er top~ 0p 
på hah·v-eicn, !ll<!flS det andre m.!il:f!t: .\ .~l'l!>\"ilrhg." 
g_rør menn J fQrhtJld ti) ~,m-g,1oppg11ver, er · 
s,k11ddt.'t SOil:! uldtt før. Mi-it op~ i J~t:! er ~• 
komn:,ft i ~.kade for .i nLiStt b.am,i ~,,.n.e. Vi 11 

oøm~p~ . tlf inte~f(in k~ tm~~ so bre)d,
" ~ . til a fremme ~1•\-,o;.nc:,, \>l'hvv. 

Betydnit"lgen av enkeltfaktorer 
S'id,;cl t..n--yl,e,rg gikl lil folt,; !Nl)I ~crt.>t"lYf"? op 
fatninØ''T a1,• bl.a. ,;n<,utl '!-t.i.ttK '""- 005iaøkørmmisk 
fto:hold I fur,;)i,;;ningun u,; h~<1nbn r.~ruklu le fuk 
lU.fl':r er <1k--<?tert 1 -gl1•balt pt."r<lpek!:rl·. m 
fcys-vjnntT i t1cl av verden. Hun •.ar opptatt .a 
ott k r~ten_;;W: \'i.'d barn, 1,,viun~-r oi tpeiln m 
di~J;~u-r Jwer for q !>J le.ng_t del I;) rn.ulig ~ 
fur fotslmi~rmiD 1:1g 1 uff,.m:ning e. poJili ·kffl. 

-~er 

-
Vi 50m var dehabre pA kan~ ble- ØPP". 
(Old-mtill~!!pflftffillvecl ~~~· 
~ l«mkludHtr med t barn ht,I'!,(• ale-ne bllr for 

rret v~ f.e--k.11 mors dårlige 11lmnomi. At f.cla· 
barn av muifon.mJ;'-'11! ~ leggt,.'!, inn på ~.vki.-lu1~, 
beru., L>r iklu! forMle, nu.: 0111 .tl l:'1t~(>r~f# d 
li~l' ølwm>rni gi "ylcrce barn enn .tliffi- Det 1';11) w 
-.J T -~, f1:1rtelle m.'t.• om ~l :en k.>twrgere i1a r -.,1 
la\' re ~..., a•I for å opp,,øb ,y i.<htt<,. 

F,1111!1:i<!typt? 1,g ~rJJll t~t~rlt har I <it>g 
tmd~ki!l<.er " kUlmt -.. ttlk- rneHorn ~1Jll\'-fRli~
hctet lor )(d rn. fy~i. k- s • I ,- m pi.vl.l~k ie 
4.-i tntlTl,tl""' tOde undt>l"<løkJ~r. l.ib\·el går d 
ikk -~lf .l :<.ll;ikk um bam~ hel-;e ut1im å ~-Ue om 
t,;1mitae,trul, tur 01, n.!trv~i... 

Stt11 flere spørsmål! 
l\101:11 J:iill!,1.1.?r nm'lf: man k,m, .. \;j-,i c•ppn -dd l! aoo 
o.lrtnl--t re!>u tt.1t o,n ma11 b;ul! hi, d~• -.purt OUCJ1 l"ll:kl 
't1f•rsm I. ,F,el..... i lati<>Usl<. 5mtr.i~byr~ r.lppo~ , 
\.'i ,·r t>rt m1d,H•søk;:>lo;e .w It.liringer d.;,r '•Mor -er 
t;,()~i,-1lhjlll}i!Tlotl k r" i,ller "Mm: h,ir mo~lt ov.:
gang.,,,-itønad~ ,d dL~ har h,,}·est pro-;..-nt 11..kt! baru, 
,L" Jufu't!td~lidd,scr, rn.__'ll ,, 5 iLV .m:- / oycprob•• 
lcmcr. Mcn h-Htn '>pllrk' om mor va~tt- ,\ m"ll 
nv("rg-an ·ænad fr,iu,<-0r arheidsl1v{tt 11-et1,;ipp lmdi 
t~i-..,,t1, v,w 1-r 1? 

Hol ·, i:n TI)' "1-'i':!n'-k urtL-\i.•l",if'klll i r kvi1mO't$ <:111 

heJ..e rorverrd <;ld1.-n 1993 .. ,rtt~ gjelder' ,tene ute, 
art>L>ftiende \-timer Ul•'Tl hjf'lp hj rrmw og ,er1;.Ii~ 

~"dt , th--ill<i, knn -eJ..v-e11...:1r får tiJ~pr~"l: J..vin 
r:wr \Jl'-i;!lfit!< for -0p; dut>bclt:rubcidt:t lt•t .irn, 
hi!l1,,R 

Ny bidragsordning 
~1dw:•I Krl'}~r:i; ,l\o'Slutfel ··u ttU\l~iJ it1p; med 
k~· fr, liJ t-t opptt~ og ufld~r,kriftsli - r mo -
forslJg l ~• bidragsoulmnj.\. Hmi vi,;te nppr,,r -
hv-t>rtlar, b.lfl\!: og ramlli!Kl.,,arlP.ffil?lllei R'-"t>r'ken, 
h,"lf br\'dd..; •g c,m hilma,. ,•Uer mød!'l'ne.. s.itu.a,;ft•u i 
J"'i oy IT>T'>Ja~t. knytte .'>-IMrttlM.-n på- h1Jra1,.-.:t; 
~~n~n m"-J o;amv,\!r nwd barem:t, i::r ~ ba~ 
\lirh!li.gl1e ·tl tn, 1 ert b.idr.-i t~ro il,.kt> ti· ti i 
dt<.1~.11moui1 k,;.>rr1 <:>Il~ 'f' t,, l'Oil- I-hm nrpfttrcl r1,'1 for

-"--'\tJ'lli ~~ ... 'Tlf i I 1t • ml inn under1kriflf'r på opptopcl 
som tnr,b~!e_r -hell• dot pn11,;ir1 l c ~rn , tll!i ·t fo 
ny barn.:biJra,;..;c•rdnfog. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



6 

STRATEGI 

Landsmøtet i juni 
vedtok t.~it omfemnande 

strategidok.umeu.t om 
Rclud wigdomsitt 

arbeid i rn rametter. 
Her er eH utdrag frå 

innleiinga tH 
dokument :t 

"Vr mciner d 11 
wyndumm1m norsk 
ungd.mn \ql1'm til a møta vil 
~ g Uf\1Jhlg for 1rw~~and 
øp r~ t g ~uka t11.~dvit, 
både m t Jd beinveg s 
åtaka på fofb eigne lerekår 
øg rett.ir og mot ct_en stendig
m.eir åtrte- itl'lped~U tntl'l. 
Mde f:r; EU. ATO ~ 
Staten Noreg. (NATO/USA 
er no igang med ein 
oldWpil ·on fl\' Bollk.an som 
kan bli langvar g og møta 
motstand, Nigeria blir iklqe 
det !li.">t dømet på at norsk 
im~rialiiune stør diktatut 
og faenskap ... } 

Samstund~ ~- forverra 
SO$iale t:il\'iøve og st~kan! 
åtak øvanhå gn.i.nnlag for 
appsJ.utnad kring høgrepo-. 
pulistar, fa!lci~taT øg andre 
!K>fn evnar ffamstiltl liC'g m 
alternativ til det herskande 
regimet. Rasismen blir alltid 
$lVrka nAr sosiale tilhøve blir 
fotverra,, ~yndc:hukktrikset 
verkar gong etter sm1g, det 
veit bade Car 1 Hagen eg 

~. ~ ;_.,.> ........ :;~ .... µ._....hc_,>,•"Jil._.' . ..,. ,.· ..... : 

ff¾~·Jo.::.ti~➔ -.,v_; ~4~~~
·:..:,' .. -... ~.' ~~- ... ;;»«---- ... '» .... · ~-:~ . 

politisk analyse og evne til å 
byggja alliansar rned reform• 
istiske k:ttfter og høgresida, 
I<cunpen m t Ca$C1smen 
rasismen dei ~ tiåra kan 
bfi e1t hi.~torisk avgjeTande 
slag i u9rsk sog . Det er med 
t?it likt p,m,:pekliv i 
båkhovudet vi mJ leAAja 
oppstrategi.en. 

Løysihga )>å dci p.-ublema 
øg krisene kapitalismen 
skaper or verd~ os Noregs. 
folk i -'ra frametter et Ja"gt 
melr djuptgripaÅd~ enn l 
,pennomføra demokratiske 
09; sosiale teforrnar av 
innafor ka.pitali..<itneti. 'Berre 
ein sosiallo;tisk re-lfollil~n 
kan fl!lr til ei løyt;fng p dd 
motseiingane som er u14)y *
l~g ..kny(t til kapltåli rnen, og 
som gjev millfaular av 
menneske eit fotjæ-vlig 11v. 
Ein revoltisjønær e1ff l'ISlV l"t 
h~ltnåudsynt i d:a!(~Og endå . 
meiri åra som kjem. 

Et <1ppsving fur t9dikale o~ 
rei•«lu.s~N krefter 1 

oreg på 90..t,de! er mogleg, 
sannsynleg og t,ntl .!S li •i 
1 gang. Spttt$mål tom 4efte 
opp vinget bU[ utnytta til 4 
føra revolusjonær peliti,,;k 
kamp, om dclte opf>$vin),,--et 
får ri retning og em tyrk~ 
sbm har rtokl) for ~- st.lr 
framleis opent. Raua 
Ungdom ,~r kanhende d~n 
tcrkastt krafta id t cno.rtnc 

tiogdomf;politi.;k rommet 
til venstre for AU . Sjansen 
er der. No gjeld det ,µ-tpa 
hanr" 

RØD UNGDOM OPPRØR I 0•96 

Hva skjer i 

Rød Ungdom er i vekst, og Rød Ungdom er stadig oftere synlig i det politiske landskapet i 
Norge. Og Rød Ungdom er ofte langt mer enn det ser u~ som, for mange stede~ er RU ei viktig 
drivkraft i progressive fronter som Ungdom mot EU, SOS Rasisme, Aksjon Mot Salg Av Kropp 
og Norsk Målungdom. Men veit RVere hva Rød Ungdom er, lokalt og på landsplan? Veit folk i 

moderorgnia_sasjonen(e) hva som menes og diskuteres i Rød Ungdom? Opprør vil gi deg et lite 
innblikk, først og framst på områdene jentekamp og antirasisme, som er hovedprioriteringer for 
Rød Ungdom i denne perioden, men også på områder som KommunistPartiet og rap-musikk. 

Denne sida er via til et lite og redigert utdrag fra leder Marte Brekke Michelets "strategi
innledning" på landsmøtet sist juni. 

Forholda for jordas befolkning har 
blitt værre. Arbeidsløsheten blir 
større og rammer en milliard 

mennesker. De fattigste landa blir 
stadig fattigere, med stadig større 
personlig usikkerhet, og nedgang i 
offentlige tilbud. De store selskapene 
blir større og mektigere og miljø
ødeleggelsene som følger med profitt
jaget rammer stadig større områder av 
kloden. 

Dette har ikke ført til tilsvarende 
motkraft og revolusjonær kamp. 
Faktisk er de revolusjonære bevegels
ene langt svakere i dag enn på 60 og 70-
tallet. Dette viser at opprør og 
sosialisme ikke kommer av seg sjøl. 
Det er ingen automatikk i forholdet 
mellom hvor jævlig folk har det og 
hvor mye opprør de _gj_ør. Kame.en qm_ 
bevisstheten er a~de. Ka}'italis
men er som et jævlig og pill råttent 
falleferdig hus. Det kan stå i 100 og 200 
år til hvis ingen gir det det nødvendige 
dyttet, og gjennomfører den viljes
handlinga vi kaller en sosialistisk 
revolusjon. Mennsekene er drivkrafta i 
historia - det er menneskene som 
avgjør om kapitalismen skal kastes på 
skraphaugen. 

Norsk klassekamp og EØS 
Angrep på sosiale rettigheter og 
faglige rettigheter er ofte regissert 
gjennom EU. Det Indre Markedet er 
den Store Strategien til storkapitalen i 
Europa - det er både direkte klasse
kamp og det er imperialistisk grabbing 
av ressursar og markeder. Den direkte 
klassekampen skjer gjennom at EU, 
gjennom EØS her i Norge, pålegger 
landene storstilt privatisering og økt 
konkurranse, en konkurranse som 
presser arbeidsfolk på defensiven, ei 
privatisering som fører til at 
lønnsomhet går foran hensyn til 
arbeidsplasser, distrikter og faglige 
rettigheter. 

Grunnen til den høye levestan
darden vi har hatt hittil i Norge er at 
landet er fantastisk rikt på natur
ressurser, og at disse i stor grad har 
blitt brukt til å lage og sikre 
arbeidsplasser her i landet, gjennom 
politisk styring og begrensninger på 
kapitalens frihet. Nå blir det slutt på 
dette. EØS tvinger på oss regler som 
gjør det mulig å ta de norske natur
ressursene og lage profitt av dem helt 
uten at dette kommer folket til gode. 

Resultatet kan bli en mangedobla 
arbeidsløshet i Norge, og en levestan
dard som er satt mange tiår tilbake for 
deler av folket. 

Vannkrafta 
Ett eksempel er at vannkrafta, som 
hittil har blitt brukt til å gi billig strøm 
til norsk industri, nå blir sett på som en 
vare som man skal selge til høyest 
mulig pris, gjeme p å et åpent 
euroJ?eisk marked. Istedet for at 
industrien i Odda får strøm til 10 øre 

vil strømmen kunne selges til 30 øre i 
Europa. 

Resultatet blir at industrien går 
under, mange blir arbeidsløse og små 
industristeder går under, samtidig som 
Staten blir . søkkrik på 
milliardinntektene fra kraftsalget. 
Milliardene vil ikke bli brukt til å få alle 
i arbeid her i Norge, de blir satt på 
oljefond som skal hjelpe de 
imperialistiske norske selskapene, 
Hydro, Statoil, Statkraft og andre, i den 
imperialistiske kampen om ressurser, 
markeder og profitt. 

EU eller ei 
Dette er en politikk som kapitalen og 
sosialdemokratiet i Nor e ØNSKER, 
uansett om EU finnes:' 
EØS gjør det mye lettere for dem å 

gjennomføre raninga av de norske 
ressursene, fordi politisk styring til 

folks beste stort sett er forbudt på 
grunn av EØS, fordi det er 
konkurransevridende. I tillegg gjør 
EØS det lettere for makta å vinne neste 
EU-kamp, fordi det blir stadig mindre 
igjen å forsvare i Norge etterhvert som 
EØS ødelegger det. 

Summen av alt dette er at EØS 
kampen er en kamp som handler om 
retninga på utviklinga innafor de 
områdene som bestemmer veldig mye 
av hvordan dette landet skal se ut om 
20, 50 og 100 år. 

Dessuten er kamp mot EØS 
systemkritikk, det er en kamp mot 
kapitalismen, slik den er i Vesteuropa i 
dag. På en måte er de fleste EØS
motstandere antikapitalister, sjøl om 
de ikke veit det sjøl. I stor grad vil også 
den alliansen som står sammen mot 
EU og EØS være de som vi må samle i 

slaget mot kapitalismen, for 
sosialismen i Norge. 

Taptkamp? 
Men så er det noen som sier: EØS er jo 
en tapt kamp, det er jo håpløst å drive 
med. 12-15 prosent av folket er mot 
EØS, over 30 prosent vet ikke hva de 
mener, og dette er uten at det har blitt 
ført EØS-kamp de siste 4 åra. For oss 
som trur på sosialismen og 
kommunismen kalk, mn vel ikke det å 
lede en kamp der 12 prosent av folket 
er med oss og flertall i folket er mulig, 
være den verste «tapte kampen» å 
kjempe? 

Interessekamp 
Rød Ungdom må bli ledende i kampen 
om ungdommens livsvilkår og velferd. 
Dersom Rød Ungdom skal bli en 
politisk ledelse for store deler av 

ungdommen i Norge, må vi være en 
drivkraft og en ledelse i de 
interessekampene disse ungdommene 
kommer opp i. 

Gjennom kamp for rettigheter på 
skolen og krav som handler om alle, 
eller de fleste ungdommer, kommer vi 
i kontakt med de folka som ikke ser på 
seg sjøl som politisk interessert, og det 
er jo mesteparten. Gjennom kamp for 
egne krav og rettigheter blir folk 
radikaliserte og får et grunnlag for 
virkelig solidaritet og revolusjonær 
kamp. Rød Ungdom er en avgjørende 
faktor i arbeidet med å «løfte» 
interessekamp videre til politisk kamp, 
til en helhetlig kamp om hvilken 
retning utviklinga skal gå i. 

Frigjøring! 
Som dere veit er ingen av disse 
kampområdene et helhetlig mål i seg 
sjøl for Rød Ungdom og den 
revolusjonære bevegelsen, målet er en 
politisk og sosial revolusjon av makta 
og produksjonen, målet er å fjerne 
utbyttinga og klassedelinga av 
menneskene. Og hverken jentekamp 
eller skolepolitikk fører til dette målet 
av seg sjøl. 

Derfor er Rød Ungdom viktig. 
Derfor er den marxistiske, 
revolusjonære bevegelsen viktig. 
Derfor er alle erfaringene marxismen, 
leninismen og maoismen, alle 
erfaringene vi sjøl • har samla fra 

olitisk kamp, svært viktige i kampen 
"6!ift ratg fra s1'tvert og 

~~··· 
Det borgerlige safunnet er mektig, 

storkapitalen og staten er mektige, 
men denne kolossen er en koloss på 

Trøndelag 
Rød Ungdom, 
I. mai 1996. 

leirføtter, den kan veltes. Det skiktet av 
mennesker som er tjent med at 
borgerskapets diktatur fortsetter er så 
tynt, så lite, at de er avhengige av løgn, 
overvåking, propaganda, bestikkelser 
og militære trusler for å holde på 
makta si. Den krafta som ligger hos alle 
oss som har interesse av å velte 
kapitalismen, milliarder av lønnsslaver 
og arbeidsløse, er mange ganger større 
enn makta- til herskerne. V år oppgave 
er å gjøre det vi kan for å utløse disse 
kreftene, bidra til å samle dem, og 
styrke dem. Dette er en enorm 
oppgave å stille seg, men finnes det 
noe annet som kan være mer 
meningsfylt? 
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JENTEKAM_P: 

Mot privatisering og 

Kampen mot kvinneunder
trykkjinga er mellom dei 
viktigaste kampområda for 
radikal ungdom i Noreg på 
90-talet. Raud Ungdom er 
ungdomsorganisasjonen 
med klårast og mest 
omfemnadne jentepolitikk. 
Dete har vi tenkt å utvikla 
vidare, jentekamp er ei av to 
hovudprioriteringar denne 
perioden. Her fylgjer eit 
redigert utdrag av ei 
innleiing som jentepolitisk 
ansvarleg Wenche With 
heldt for sentralstyret 1 

haust: 

I: 997 har blitt peika ut av både 
j borgarlege og radikale 
. økonomar som privatiserings-

året. Alt som ein kan tena pengar på 
skal ut på marknaden. Dette kan vi 
allereide sjå gjennom A/5-ifiseringa 
av store statsverksemder som 
Telenor, og i eit land som Frankrike 
tek dei heilt av og provatiserer for 
milliard ar av francs. 
Privatiseringsbylgja kjem skyllande 
P'undt Qm i norsk~ kommunar ogso. 
G ennom at staten stramm.u ti\ rundt 

skotsposen, og sjølvsagt som ei 
fylgje . av kommunane sine eigne 
prioriteringar vert kommunale 
tenester no sett bort til private 
verksemder. Som altso skal gjera 
jobben billig are, dvs tyna 
arbeidskrafta hardare. 

Dette får sjølvsagt store fylgjer for 
kvinnfolk i arbeid, ettersom offentleg 
sektor er arbeidsplass for meir enn 
halvparten av dei yrkesaktive 
kvinnfolka i Noreg. 
Det er særskilt to store konsekvensar 
en kan peike på: 

1 )Retten til løna arbeid for kvinnfolk 
vert svekka. 
2)Tilbodet i helse og sosialsektoren 
vert dårlegare 

A vdi kvinnfolk er dei fattigaste i 
Noreg, vil kvinnfolk verte hårdast 
råka av av at at helse- og 
omsorgstilbod vert dyrare (noko som 
ofte vert en fylgje av at tenestene vert 
privatiserte, og dermed ei 
profittkjelde) og kvinnfolk vil verte 
meir bundne til gratis omsorgsarbeid 
i familien. Der slike offentlege tilbod 
manglar, noko som etter kvart ikkje 
har vorte uvanleg.i distriktsnoreg, vil 
dette gå utover kvinnfolk sin rett til 
løna arbeid. 

I distrikta får dette igjen store 
konsekvensar for evna til å halda 
oppe ei spreidd busetjing. Dette avdi 
det er kvinnfolka som representerrer 
det stabile elementet og det bufaste i 
distrikta.Medan mannfolk i større 
grad har vore og er pendlarar til bygg 
og anlegg, fiskarar, sjømenn osb, er 
det kvinnfolka som sørgjer for at 
lokalsamfunnet er levande. Det er dei 
som er hjømesteinskjønnet i distrikta, 
det er dei som undervisar ungane på 
skulane, det er dei som arbeidar i 
helse/ omsorgs-sektoren og tek seg av 
sjuke og gamle. Når no norsk EU
tilpassing og sentralisering fører til 
innskrenking i offentleg sektor, og 
lokale sjukehusavdelinger stengjast, 
heimehjelpa . vert 
:redusert,bamehageutbygginga vert 
stogga eller privatisert og 

fleksibiliseringl 

skuleklassar slått saman, so er det 
klårt at dette fører til arbeidsløyse 
blant distriktskvinnfolk. Fråflyttinga 
er som vi veit godt i gang, og det er 
kvinnfolk a som dreg fyret: 

A-typisk arbeid 
I åra 1986-89 vart det skapt 5,5 mill. 
arbeidsplassar i EU,og kvinnfolka 
fekk faktisk 70% av jobbane. Men ser 
en litt nærmare på statistikken so finn 
en ut at heile tre fjerdedelar var 
deltidsjobbar, a-typisk arbeid. Som a
typisk arbeid reknast alle formar for 
deltidsarbeid, ulike midlertidige 
arbeidskontraktar,sesongarbeid, 
skiftarbeid,helgaarbeid, betalt 
heimearbeid og svart arbeid. A
typisk arbeid er allereie veldig 
utbreidd i dei typiske kvinneyrka i 
Norge i dag.Konsekvensane av dette 
og høva rundt slikt arbeid er vel kjend 
for dei fleste. 

Vi har t.d dei deltidsarbeidande 
kvinnfolka i helse/ omsorg- heile 40% 
av sjukepleiarane, og 70% av 
hjelpepleiarane arbeidar deltid-dels 
grunna. store fysiske og psykiske 
påkjenningar i jobben, men og avdi 
det er deltidsstillingar som utlysast i 
desseyrka. 

So har vi dei skiftarbeidande 
kvinnfolka i daglegvarehandelen, 
som heller ikkje har krav på full jobb. 
Kapitalistane bak dei store 
daglegvarekjedane har nemleg funne 
ut at det er mykje rimilegare å tilsetje 
mange ekstrahjelper, <lesse har 
nemleg ikkje krav på verken 
helgetillegg eller kveldstillegg.Og 
dersom dei unge jentene, som 
arbeider som ekstrahjelp finn på å 
protestere kan en jo sparke dei på 
dagen. Oppseiing på dagen er nemleg 
vilkåra daglegvarebaronane tilbyr 
unge jenter som søkjer jobb. For å 
ikkje snakke om tilhøva for dei mange 
innafor hotell-og restaurant-bransjen 
som ikkje har kontrakt i det heile. 

Ata-typisk arbeid er så typisk for 
kvinner får og fylgjer for evna til sterk 
fagorganisering · i kvinnedominerte 
yrke. Folk med deltid og usikre 
kontraktar står svakare enn dei som 
har "typiske" arbeidstilhøve. Denne 
svekkjinga av kvinneleg 
fagorganisering får konsekvansar for 
styrken i typiske kvinnekrav som 6-

timars-dagen, heving av kvinneløna 
osb. 

Ideologiske fylgjer 
Men det er ikkje dei sakene eg til n o 
har prata om som kjem til å vera dei 
RU kan påverka mest,av den enkle 
grunn at dei fleste av oss ikkje er i 
arbeidslivet og dimed heller ikkje er 
organiserte.Men perspektivet på 
samfunnsutviklinga må vi jamvel ha 
med oss i jentekampen, avdi svekka 
rett til sjølvstendig økonomi for 
kvinnfolk får store ringverknadar for 
alle områder av kampen for 
frigjering. Dels avdi nedbygging av 
offentleg sektor rører ved unge jenter 
sin kvardag gjennom svekte 
offentlege tilbod, men og avdi mange 
jenter vil finne seg sjølv i nett den 

svært så typiske a-typiske 
arbeids/ og-livssituasjon i om nokre 
år. 

Dessutan er det som vi veit slik at 
det som skjer i økonomien har store 
fylgjer for kva som skjer på andre 
område av samfunnet. Dersom vi får 
attendeslag i kampen for økonomisk 
sjølvstende, kan vi vera visse på at vi 
vil møta kraftige attende slag på 
andre område og, som prostisusjon, 
porno, åtak på abortlova, på 
bamehagane,osb. 

Utdanning til kva? 
Etter mi meining må RU peile seg inn 
på jenter under utdanning ,og då 
særskilt på jenter under utdanning til 
kvinnedominerte yrke. Vi må utvikle 
politikk på korleis skulen, heilt frå 
bameskulen av, legg til rette for ei 
kjønnsdelt utdanning, og for ein 
kjønsdelt arbeidsmarknad. 

Som fylgje av Reform 94 vart det 
gjennomført ganske drastiske 
samanslåingar av grunnkurs. 
Hardast gjekk dette utover dei 
jentdominerte studieretningene og 
yrkeslinene. Soleis har vi fått ei 
jenteutdanning som står i tråd med 
den yrkessituasjonen vi seinare vil 
møte. Vi får jenter som kan litt om alt 
innafor helse/ miljø/ omsorg, og som 
kan brukast til alt. Heilt i tråd med 
kravet om fleksibilitet, jentene vert 
ein underbetalt reservearme som kan 
flyttast rundt omkring etter som det 
passar, sokalla mobil · arbeidskraft. 
Og; <lesse jentene vil spare staten for 
enorme pengesummar med sitt 
omsorgsarbeid. Dei lærer nok til å å 
pleie gamle svigemødre som ligg i kø 
for å korne inn på gamleheimen, men 
sopass lite at dei ikkje kan få ein 
skikkeleg jobb. Utdarininga vert 
akkurat so lite spesifisert på at desse 
jentene ikkje får fagtilhøyrigheit. 
Noko som kan spele en viktig rolle 
dersom dei seinare vert nøydde til å 
setje hardt mot hardt i en 
arbeidskonflikt. 

Jentefront! 
Raud Ungdom må synleggjere 
samanhengen mellom sosialisering, 
utdanings- og yrkes-val, og vi må 
avsløre at skulen som institusjon held 
oppe dei skilja som er definerte av 
kjøn og klasse.Vi må politisere 
problema som jenter møter på skulen, 
problem som no for dei fleste jenter 
har status som private problem. 

For RU meiner jeg at det vil verte 
særs viktig å utvikle politikk på dette 
feltet, og til dømes utvikle bøllekurs 
innretta yrkesskulene/ yrkesfagleg. 
Og ikkje minst so treng vi en 

jentefront!! 
Ein jentefront som må gripe det 

potensialet og den sprengkrafta som 
ligg i å organsere <lesse jentene til 
kamp. Vi treng en jentefront som kan 
utvikle eit samarbeid med, og 
oppmode dei kvinnedominerte 
fagrørslene til eit samarbeid som 
rettar seg mot utviklinga av 
yrkesskulen og jentene der. 

7 

BØLLEKURS 

Rød Ungdom har 13ga et 
kurs fot je1 ter om er lei av 
" bli 011ersett og avbmtt, 
Av noen kalles de for 
"kast-dt:-g-frampå'-kurs, vi 
kaller det 8ø11 kurs! Hva 
,er bøllekur5? 5,oUei<.urset 
'E'r et j~ntcpoliti!-,,k 
sjøltilli skurs fur jent r. 
Det er ikke et kurs som 
læter d~g at du. er best 
ordi alle andre er håpløse. 

Bøllekurs lær des l få 
sj ltillit sammen med 
andr , du lærer å stå 
sammen rned andr~ og 
slåss i:not det å bli tråkka 
p , latterliggjort Qg 
o ersett. 

Ale kan fl mer tj;Jltllit! 

Sjøltit)it er il<l<e noe 
medfødt, som man 1mten 
har eller 1kke har.,. def ,er 
noe man kan både f og 
miste. Sjøltillit handlet 
også mye o samfunnet 
rundt deg. Hvet dag 
forteller av~ ;ry•,n R8 

dArlig sjøltØBt nar det blir 
kævd at vi bJ teve opp til 
reklamens sjuke idea\.
bilde? 

Sammen er 'VI steriet 

Rød Ungdom hQld r 
bøllekurs for å bevisstgjør-e 
jenter om kvinneunde~ 
trykkinga. Det et hverken 
selvfølgelig eller natutlig 
kvinner skai undertryk
ke~, men så lenge dagens 
økonomisk~ sy tem består 
V11 og~å kvinneunder
trykkinga best! - fordi deri 
er lønnsom for de 
mektig~te! Rød Ungdom 
holder bøllekurs for at 
jenter skal tå "1mm.e:h. og 
sl$ tilbake mot dt.• 
ov rgrepene som hoo oe 
og kroppene våre ut ttes 
for hver dag. Vi .oppnår 
i1,genting ve.då :,tå aleine, 
men vi kan oppnA n e 
ved å stå sammen; på 
skolert, a jobben, i 
idrettslaget, i verthegjeng
en, Bli med på Rød 
l.Jn.gdom Bø1 le kur. ! 
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ANTIRASISME: 

Med høyrekreftene på 
offensiven trengs det en sterk 
anti-rasistisk bevegelse. Vi må 
organisere ungdom til kamp for 
sine interesser - mot rasistenes 
splitt-og-hersk-politikk. Dette 
er grunnlaget for at Rød 
Ungdom har valgt anti-rasisme 
som en av hovedprioriteringene 
fram til 1998. 

R ød Ungdom trengs i den anti
rasistiske kampen. Vi har et mål 
om å forandre verden og vi ser at 

vi ikke kan vinne den anti-rasistiske 
kampen uten å snu opp ned på samfunnet. 
Vi ser at den "holdningsskapende anti
rasismen" skjuler hovedfienden. Skal vi 
vinne må vi stille klassekrav. 

Helga 22.-24. november samla Rød 
Ungdom ca. 150 ungdommer på' anti
rasistisk konferanse i Oslo. 
Målet med konferansen var å 
lage rom for å diskutere og for 
. å legge strategi i kampen mot 
rasistene. Ungdom driver anti
rasistisk arbeid i hele Norge. 
Men situasjonen er forskjellig 
fra sted til sted, og vi har for 
lite kontakt med hverandre. 
Med konferansen ønska vi å 
samle erfaringene fra mange, 
starte nye diskusjoner, bygge 
nettverk og legge grunnlag for 
aktivitet. De tre dagene brukte 
vi til skolering, diskusjoner, 
fakkeltog og konsert. Vi så 
nærmere på bl.a rasismens 
historie, nazistisk organisering 
i Norge, Carl I.Hagen sin 
valgframgang, Islam som det 
nye fiendebildet, fascismen og 
kvinneundertrykkinga og 
kampen mot den statlige 
rasismen. Det ble en bra 
konferanse, men diskusjonene 
og planene slutter ikke her. Det 
viktige er hva vi gjør nå. 

Utdrag fra Marte Ryste sin 
innledning pd Rød Ungdom sin 
anti-rasistiske konferanse "Din 
Kamp - Knus Rasismen": 

"( ... ,) FRP, Statens og 
nazistenes rasisme henger 
sammen. Carl I. Hagen kan 
krype lenger mot høyre mens han peker på 
at nazistene er mye mer ekstreme enn FRP, 
Arbeiderpartiet kan krype lenger til høyre 
mens de peker på at FRP er mer ekstreme 
dem. Selvom de tre står i et 
motsetningsforhold, og fisker etter støtte 
fra mange av de samme folka - påvirker de 
også hverandre. I dag sier AP-folk det som 
bare FRP turte for noen år sida. FRP har 
pressa de andre partiene lenger til høyre, 
samtidig som de selv har kunnet føre en 
mer rasistisk politikk fordi de andre 
partiene har gått til høyre. Naziene har 
tjent på kontaktene de har hatt med FRP. 

Det er fint å kunne analysere samfunnet, å 
se hvordan FRP, Staten og nazistene har 
påvirka hverandre - men analysa vår betyr 
ingenting før vi bruker den til noe. Vi som 
er her har mye arbeid foran oss. Vi må 
finne ut hvordan det er riktig å slåss mot 
statens rasisme, nazistene og FRP. FRP har 
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styrka seg mens den anti-rasistiske 
bevegelsen har ropt at Hagen er en rasist, 
det har ikke virka. Kanskje er det feil 
strategi? Hvordan skal vi avsløre "Hagens 
ansikt"? Kanskje vi må slutte å kalle han 
rasist, og heller snakke om de andre sidene 
ved politikken hans. Vise at det ikke er 
vanlige folks krav Hagen stiller, men 
heller de krava som passer rompa hans. Vi 
må bruke denne helga til å starte 
diskusjonene. 

Et klassespørsmål 
Rasismen er et klassespørsmål. Historisk 
sett så har også kampen mot rasismen og 
fascismen blitt leda av fagforeninger og 
arbeiderbevegelsen. De store tilbakeslaga 
for nazistene i Norge har ikke kommet 
fordi den norske staten har vært så anti
rasistisk og arrestert alle nazistene, men 
fordi arbeiderbeveglesen har vært på 
offensiven og møtt nazistene. I dag har 
anti-rasistisk kamp i stor grad blitt gjort til 
et spørsmål om holdninger. Det betyr at 
venstresida er for svak. En sånn måte å 
drive anti-rasistisk kamp på skjuler 

hovedfienden. 

Hvordan skal vi slåss? 
For å kunne legge strategien for hvordan 
vi skal slåss mot rasisme og fascisme er det 
viktig å ha riktige analyser. Vi sier ofte at 
vi driver med anti-fascistisk kamp når vi 
driver politisk kamp mot nazi-skinsa. Men 
er det der den fascistiske trusselen i Norge 
ligger? Er det nazistene i Norge som har 
makta til å innføre fascismen? Nei, det er 
de som styrer Norge i dag som sitter med 
makta til å innføre fascistisk diktatur i 
Norge. 

På skolen får vi ofte framstilt 
kommunsime og fascisme som to 
ekstreme samfunnsformer, med 
kapitalismen og det borgelige demokratiet 
som en gylden midelvei. Dette er en enkel 
modell- og en veldig feil modell. 

Fascismen hører sammen med 
kapitalismen. Når borgerskapet føler at 
makta deres er trua er svaret å "stramme 
grepet", gradvis ved at de borgelig
demokratiske rettighetene som 
ytringsfrihet, trykke- og demo. frihet, 
møtefrihet og friheten til å organisere seg 
politisk blir fjerna. På den måten blir 
samfunnet mer og mer fascistisk, ikke 
fordi noen partier vil innføre fascisme ved 
valg. Fascismen skiller seg ikke 
grunnleggende fra kapitalismen. Det er 
det samme systemet, uten det 
demokratiske sløret som finnes under det 
borgelige demokratiet. Borgerskapet 
bruker fascismen for å kneble motstand og 
opprør i en situasjon hvor de står i fare for 
å miste makta si. 

Det kan virke fjernt å snakke om 
fascismen i dag. På skolen lærer vi at dette 
er noe som hører Moussolini og 2. 
verdenskrig til. Men fascismen er ingen 
forhistorisk tidsepoke. Vi kan se fascistiske 
trekk i flere stater i dag: f.eks i Tyrkia, i 
Tyskland og i bygginga av den nye 
europeiske superstaten. Jeg mener til og 

med vi kan se fascistiske trekk ved Norge. 
For hva var det Lund-kommisjonen 
avslørte? Jo, blant annet at det har vært 
laga internerings-lister over "farlige" 
nordmenn som skulle fjernes i en krise
situasjon. Og hvem har styrt store deler av 
den norske fagbe-vegelsen? Jo, den norske 
AP-staten. 

Når folk får det verre .... 
I en situasjon der folk får det verre styrker 
nazistene og rasistene seg. Folk vil ha svar 
fra andre enn den etablerte eliten. 
Fascistene har svar. Rasister og fascister 
går ~lltid til angrep på det etablerte, og 
krever slutt på arbeidsløshet, fattigdom og 
sosiale problemer. Og de legger skylda på 
svarte, jøder, pakistanere, kommunister, 
fagbevegelsen osv. 

De prøver å vinne oppslu tning ved å 
late som de står på vanlig folk sin side, mot 
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snylting og særbehandling. Tildels er 
strategien å fremme klassekrav. Vi har sett 
det i historia før: Hitler på 20-30 tallet stilte 
masse bra sosiale krav. Og vi ser det i dag. 
I Østerriket har • Jorg Haiders parti, 
Frihetspartiet blitt jevnstort med det 
sosialdemokratiske partiet og den 
konservative koalisjonen på ca. 25% 
oppslutning .. Jorg haider har gått mot EU
medlemskap, og kjørt en beinhard 
argumentasjon mot den økonomiske 
innstraminingspoli-tikken og 
nedskjæringene EUs økonomiske politikk 
fører med seg. Le Pen i Frankrike er tungt 
inne i fagbevegelsen og er nå det'partiet 
som får størst oppslutning i 
arbeiderklassen. I Norge fikk FRP 12.2% 
oppslutning på landsbasis, og opp mot 
_30% i de fattigste bydelene her i Oslo. Hva 
sier dette oss? 

Vi må stille krav! 
Det er vi om må stille de politiske krava. 
Den anti-rasistiske bevegelsen kan ikke 
bare stille allmenne paroler (om åpne 
grenser osv.) - vi bry oss om de sosiale 

kampene også Vi må gå 
mot nedlegging av 
arbeidsplasser, 
mtid.sldubber, kutt i 
skolebu dsjett osv. Rød 
Ungdom er viktige fordi 
vi ikke ser den anti-
rasistiske kampen 
isolert fra 
klassekampen. Skal vi 
vinne kampen mot 
rasistene og fascistene 
må vi organisere folk til 
kamp. 
Dagens borgelige 
demokrati er ikke noen 
gylden middelvei, vi ser 
nedskjæringene i dag, vi 
ser hvordan kampene 
tilspisser seg og 
hvordan høyrekreftene i 
andre land styrker seg 
og er på offensiven. Det 
kommer til å bli store 
forandringer i det 
norske samfunnet, 
klassekampen kommer 
til å skjerpes. Vi må 
bygge opp en sterk anti
rasistisk beveglse for å 
møte trusselen. Målet 
må være å bygge en 
anti-rasistisk bevegelse 
som organiserer folk der 
de er; på skolen, i 
fritidsklubben, 
idrettsforeninga. Rød 
Ungdom må være med 

å _bygge front - samtidig som vi ikke må 
miste vår særegne analyse; at kampen mot 
rasismen til syvende og sist handler om 
kampen for et annet samfunn. 

Verden går ikke på skinner. Når 
nedskjæringspolitikken og angrepa fra de 
som styrer blir så harde at folk vender seg 
mot dem og ser etter andre løsninger - er 
det ikke gudegitt at de går til venstre og 
blir revolusjonære. Det kan også være 
rasistene og fascistene som vinner 
oppslutning og blir store. Hvordan 
utviklinga vil gå er i stor grad opp til oss. 
Styrken til den revolusjonære bevegelsen, 
altså vår styrke er helt avgjørende i slaget 
mot rasismen og fascismen. Vi må ta opp 
kampen. 
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GATAS PARLAMENT: 

-livsstilsopprør 
er TEITI 

Rap med norske tekstar. 
Autobahn til Union, 
nasjonal sjølvråderett og 
veldig my kje opprør. 
Berømte sider på Internett, 
med "Dagblodet" som 
hovedattraksjon. Det var då. 
No er Gatas Parlament ute 
med ny CD. 

Magnus Engen Marsdal 

G atas Parlament vart spytta på 
når dei kom på scena. Folk 
bua og slengde kronestykker 

på dei, fordi dei presenterte politisk 
rap, og til og med på norsk. Tekstar 
som var konsekvent i mot hasj, 
kvinneforakt og kapitalismen var 
ikkje god tone i norsk rap-miljø. Men 
Gatas Parlament har bana veg, 
politiske rap-grupper duk.kar opp i by 
og grend (mest by). 

Vi møter Gatasparlamentarikarane 
Martin og Aslak på Marino Grill Kafe 
i Oslo, omgjevne av to livvakter og 
shish kebab. Og Solo. 

-Kvifor drikk de berre Solo? 
Cola er den duste 

[dust=dum /dårleg] brusen, seier 
Aslak. Martin fylgjer opp: 

-Cola er eit av dei fremste symbola 
for USAs kulturimperialisme. Cola er 
ikkje berre ein brus, Cola 
representerer ein søplete 
amet:ikanise-rt vi-dt:iter-i-alt-og-ser
på-såpe-opera-kultur. 

-Blir kulturimperialismen svekka 
av at fire gutar drikk Solo? 

-Vi boikottar ikkje Cola ut ifrå ei 
idealistisk tru på at dette vil endra 
verda. På same måte som at grunnen 
til at vi ikkje røyker hasj ikkje er at vi 
"boikottar" det, men det handlar om å 
ta stilling, og syna det i praksis. Dette 
er kulturkamp, ikkje ein direkte 
økonomisk kamp mot Coca-Cola
Company. 

Rap-gutane hevdar dei vil vera eit 
band for alle. For vanleg norsk 
ungdom. 

-Også for odelsjenter frå Gol? 
-Ja. 

-Men det er då ikkje vanleg å vera 
odelsjente frå Gol? 

-Nei, men dei hører til det eg ser på 
som vanleg norsk ungdom, seier 
Martin. 

Tagging 
-Rap og Gatas Parlament er for 

mange knytt til "tagging". Er tagging 
opprør? 

-Nei. Tagging har ingenting med 
opprør å gjera. 

-Men det er ein vanleg bløff at 
tagging er opprør, seier Aslak. 

-Ja, men det er likevel ikkje sant. 
Livsstilsopprør er teit. Å spela bråkete 
musikk og gå i klær som mamma og 
pappa ikkje likar er ikkje eit politisk 
opprør, det individualistisk og 
upolitisk. 

-De er mot Cola og synast ikkje 
tagging eller bråkete musikk er 
radikalt. Er idealet dykkar snille 
bedehusungar? 

-Det er ikkje det vi seier. Vi er ikkje 
mot generasjonsskifte, men når 
opprør liksom skal handla om å vera 

UTDRAG FRÅ LÅ TA "VANVITTIG UTOPI": 

mot foreldra sine, om å vera 
"alternativ" og slike ting, er det berre 
ein lynavledar 
for verkeleg 
opprør. 
Opprør som 
nyttar. Ein kan 
ikkje boikotta 
seg vekk frå 
alt som er kjipt 
gjen.nom å 
vera 
"alternativ". 

-Kva 
meiner de då 
er opprør som 
nyttar? 

-Opprør 
handlar om at 
ting skal bli 
betre enn dei 
er no, for alle. 

-For alle, inkludert Karl Glad? 
-OK, for det store fleirtalet av 

menneska på jorda, og der er vel ikkje 
Karl Glad med. 

Her vil Aslak gjerne skyta inn at 
GP ikkje er mot taggarar, GP er mot at 

tagging blir framstilt som opprør. 
-På same vis som korkje techno 

eller sekkepipe kan vera opprør i seg 
sjølve. 

Sosialisme 
Som medlemmar av Raud 

Ungdom, og som politisk band, 
meiner Gatas Parlament at eit 
sosialistisk samfunn, der 
eigedommen ligg i folket sine hender 
i staden for kapitalistane sine, er 
løysinga på all faenskapen 
kapitalismen plagar menneska med. -
Men har ikkje Sovjetunionen med 
venar synt at sosialismen ikkje er 
noko svar? 

-Høyr her! Der om du skal ein 
stad, og så tt:ynar du midt på vegen, 
så blir du vel jkkje berre liggande 
stille i regnen, hæ? Du reiser deg og 
går vidare, sier Martin. 

-Eller sjå på kreftforsking. Ingen 
har funne ein god medisin mot kreft 
sjølv om dei har forska lenge, og 
mykje av det som har vorte prøvd har 
hatt stygge biverknadar. Tyder det at 
nokon går inn for å slutta å forska? 
"La dei døy, det nyttar ikkje, ikkje 
forsk meir!" Ingen seier slikt om kreft. 
Og det døyr langt fleir av kapitalisme 
enn av kreft. Det er perverst å ikkje 
kjempa mot kapitalismen berre fordi 
arbeidsfolk vart undertrykte 
Sovjetunionen og. 

Gatas Parlament på Internett: 
http://www.gatasp.no/ 

"Vi snakker pii z,iir dialektfor det er den z1i kan /1cst;i 1i snakker 0111 uiir 1. 1irkclighctftirdi da hlir det s111111est. Vi er født i Norge, hz 1or{t1r late 
so111 ui er fra utlandet. Vi lager ikke sy11gcn'.frL'llger, sd l1uorfor 11tu1111ne rap. Vi lager /riter 0111 det 1.'i kjenner - ikkefor it selge plater eller iifii 
flere uen11cr, 111en fiir dfdfra111 det 1. 1i mit ha sagt, mot rasisme, kapitalisme og h>i11ncftJrakt Arheidermakt er 1. 1dr platform mot kapitalen Ikke 
/1ruk narkotika, du hurdcfø/ge med pil talen Vi skrh 1er den pd rim akkurat som R11dolfNilse11 ui kreuer din opp111crkso111het sd h'g~fi·a deg pilsen!" 

STYRK ORGANISASJONEN! 
Frå mange hald kjem det 

spørsmål om kva slags 
revolusjonær rørsle RU ynskjer, 

kva som meinast med 
"kommurustparti" osb. Eitt av dei 
vanlege spørsmåla er kva ein meiner 
med "kader" og "kaderbyggjing". 
Landsmøtet gjorde nokre vedtak på 
dette området, og Opprør prentar her 
eit utdrag frå eitt av dei: 

KADERBYGGJING 
"For ein organisasjon som Raud 
Ungdom er det naudsynt å driva ei 
medvite kaderbygging, dvs. politisk 
og organisatorisk opplæring av 
medlemer, slik at dei kjenner eit 
særeige ansvar for å leia og arbeida 

i/med Raud Ungdom. Utan mange 
folk, som har Raud Ungdom som 
«hovudprioritering», vil det rett og 
slett ikkje vera nok arbeidskraft til å få 
gjort det som må gjerast til ei kvar tid. 
Organisasjonen vil altså ikkje kunne 
fylla oppåva si. «Kadertrening» er og 
heilt naudsynt i den langsiktige 
bygginga av eit kommunistparti. 

Fram ti] no har utviklinga av kadrar 
vore tilfeltleg, utan plan og utan eit 
organisert apparat. Vi har heller ikkje 
hatt noko tilbod om vidaregåande 
studie, og delar av organisasjonen har 
vore prega av antiintellektualisme. 
Dette har m.a. ført til at Raud 
Ungdom har for veike leiingar og for 
lågt aktivitets- og skulingsn.ivå, både 

mellom vanlege medlemmer og dei 
som har vore med lengere. Dette har 
og vore ein av grunnane til at jenter 
ikkje har vore sterkare representerte i 
leiingane i Raud Ungdom, fordi det 
oftast er gutar som «tilfeltleg» blir 
kadrar. 

Kva treng vi? 
Som det har vore nevnt tidlegare 
treng Raud Ungdom no å byggja 
kvalitet framføre kvantitet. Dette 
tyder at det er strategisk viktig for 
Raud Ungdom å bruka mykje krefter 
p å å læra opp, byggja og organisera 
dei medlemene vi har no. Om vi ikkje 
gjer dette, vil vi medkvart mista dei 
nye laga vi har bygd, og ikkje bli i 

stand til å ta imot verkeleg store 
innrykk av medlemmer som kan 
koma om ikkje lenge. 

[ ... ] 

Det er eit mål at Raud Ungdom skal 
utvikla medlemer som har stor 
sjølvtillit, som er godt skula, torer og 
kan å leia og orgarusera andre 
ungdomar og som har Raud Ungdom 
som «hovudprioritering». Dette målet 
m å m.a. nåast gjennom auka og meir 
målretta eksternt arbeid og eit styrkja 
skuleringsapparat." 

(Henta frå "Strategi for Raud Ungdom) 
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RV og økonomiplanen 
for Lillehammer 

Kommunestyrerepresentant 
Helge Galtrud (RV) har skrevet 
en orientering om Lillehammer 
RV sitt arbeid i samband med 
Økonomiplan 1997-2000 for 
Lillehammer. 

Hovedsaken for RV har vært å 
oppfordre foll< til å protestere 
både mot kommunestyrets og 
mot statens økonomiske poli
tikk. RV har sendt brev til 
fagforeninger, berørte skoler og 
barnehager med oppfordring 
om å protestere. Med brevet 
sendte vi et oppropsbrev til 
Stortinget, som vi oppfordret 
privatpersoner og fagforeninger 
om å skrive under på. Det er 
viktig for RV å prøve .og får folk 
til å fatte sammenhengen 
mellom statens økonomiske 
politikk og nedskjæringene i 
kommunene. Vi i Lillehammer 
RV regna med at det ville bli 
protester mot kommunen, men 
lite fokus på rikspolitikken. 
Derfor la vi ved oppropet som 
et redskap for å få mer opp
merksomhet mot komm unens 
"rammevilkår". 

Lillehammer kommunefor
ening har slutta seg til oppropet. 
Vi har også vært på gata med 
dette oppropet, og ganske 
mange skrev under. I forbind
else med behandlinga av 
økonomiplanen fikk vi for første 
gang et enstemmig kommun
estyre med på en uttalelse til 
Stortinget med krav om mer 
penger. Men vårt forslag om å 
legge til grunn for økonomi
planen at Stortinget ikke vil 
følge regjeringas forslag til 
nedsatt skattøre fikk liten støtte. 
(Selv om det kunne ha redda 
barnehager og tiltak for funk
sjonshemmede.) 

Hele behandlinga av økonomi
planen ble nesten bare en debatt 
om en skole skulle legges ned. 
AP+SV vedtok det mot resten 
av partiene. 

For å sette søkelyset på skatte
politikken leverte RV en inter
pellasjon om beskatning av 
aksjonærer og nedskriving av 
aksjekapital i aksjeselskaper til 
økonomiplanmøtet. Ordføreren 
kunne ikke (ville ikke?) svare på 
den p.g.a. "for stort arbeids
press med økonomiplanen'' . 
Han har sendt interpellasjonen 
over til Finansdepartementet 
for å høre om RVs utlegning av 
skattereglene er riktig, og har 
lovt oss svar i neste kommune
styremøte. 

Lillehammer RV arrangerte et 
åpent møte med Erling 
Foll<vord; "Kommu{!alt van
styre eller statlig strupetak -
årsak til økonomiske problemer 
i kommunene" . 

Det har vært bra dekning i 
begge lokalavisene av hoved
punkter i RVs forslag til 
statsbudsjettet. 

STATSBUDSJETTET 

Over 20.000 
Denne oversikten viser at det over hele landet 
er p å gang en massebevegelse mot Arbeider
parti-regjeringa sin politikk. Dette gir seg 
uttrykk i at folk engasjerer seg til forsvar for 
kommunens servicetilbud, opprettholdelse av 
skolestrukturen, for å opprettholde nivået p å 
lokalsjukehusene osv. Vi trenger å få flere rap
porter13 for å få en total oversikt - ta ansvar for 
å melde fra din kommune. 

Nye angrep 
Vi trenger en diskusjon om hva dette betyr for å 
utvikle vår linje i kampen om offentlig sektor 
og kommunebudsjettene skal være lokalt og 
sentralt. Vi må minne folk på at Jagland med en 
gang landsmøtet i Arbeiderpartiet var over, 
varslet nye angrep på kommunesektoren etter 
modell fra "den vellykkede omstillingen av 
Telenor". 

Aksjonsdag 6.febmar og videre 
Denne første bølgen av massebevegelse for 
offentlig sektor må radikaliseres og knyttes opp 
mot aksjonsdagen den 6.februar som Kom
muneforbundet i Akershus har tatt initiativ tiL 
(omtalt annet steds i avisa). Våre landsmøte-
diskusjoner må vurdere betydningen av og 
knyttes opp til denne b~vegelsen og vj må drøf
te hva det kan bety for oss i stortingsvalget. 

Konfronter APs EU•tilknytning 
Denne høsten har vist at vanlig folk engasjerer 
seg ~. vi må vise at RV ~r det eneste partiet som 
tar dem pl ålvo Vt. ~ 
politikerne i valgkampen med den virkelig
heten folk opplever idag. For få uker etter at 
valgkampen er over, vil et enda værte stats
budsjett for 1998 bli presentert. Da må en ny 
bølge mot statens økonomiske politikk starte: 
mot strupinga av kommuneøkonomien, mar
kedsliberalismen og EU-tilkyttinga starte. 

Finn Olav Rolijordet 

OPPRØR I 0•91 

• 
I protE 

Statsbudsjettprot 
November-96 har vært 
protestenes og 
fakkeltogenes tid. OPPRØR 
har ringt land og strand 
rundt og presenterer her en 
høyst ufullstendig oversikt 
over demonstrasjoner, 
markeringer, streiker osv 
mot kuttene i offentlig 
sektor. 

_KIRKENES 
1.200 i fakkeltog for lokalsjukehuset, 
mot fylkets planer om å legge ned 
enkeltavdelinger. Det er stiftet en 
fylkesaksjon for sykehusene i Ham
merfest og Kirkenes. Arrangerte gen
eralstreik i hele fylket i begynnelsen 
av desember. 

HARSTAD 

Foreldre tok initiativ til underskrifts-

kampanje mot forslag om å redusere 
rammetimetallet i grunnskolen. 
5.600 undersktifter på 4 dager. 

Pensjonistforeninga samlet inn 4.000 
underskrifter på 3 dager mot et for
slag om at kommunens alders- og 
sjukehjem skal legge ned kjøkkene 
og kjøpe mat fra Harstad Sykehus. 
Kommunestyret vedtok allikevel for
slaget. Det er ventet ny kamp om 
sjukehjemsplasser. 

Fakkeltog til forsvar for en 
grendeskole med 100 folk. 

TROMSØ 

De ansatte i hjemmetjenestene 
arrangerte fakkeltog med 150 folk 
mot nedbemanninger. Kommune
styret kom under behandlinga av 
tertialregnskap fram til at det er nød
vendig å kutte 100 stillinger i 1996. 

Foreldre, elever, lærere ved Mortens
nes Skole arrangerte fakkeltog med 

600 folk for bedre inneklima, mot 
prioriteringene i kommuneøkono
mien. 

Samorg diskuterer kommune
budsjett, oppsigelser, konsekvenser 
osv for første gang. 

S_9RTLAND 

200 i tog med parole "Mer penger til 
kommunene". Bred støtte til arran
gementet annonsert på forhånd, 
Samorg/NKF/NL i 5 kommuner+ 
alle poltiske partier unntatt A/H + 
flere organisasjoner innen FFO. 
Appeller fra skole-elev, hjelpepleier, 
tidligere leder i bondelagte lokalt, en 
lærer med brodd mot Arbeider
partiet. 40 folk fra Andøya (20 mil å 
reise) deltok. 

BODØ 

Folkemøte med 200 til stede 
angående manglende skoleutbyg
ging i forbindelse med reform 97. 

Det er også igang en underskrifts
kampanje mot nedlegging av de 
barnehageplassene som blir "fri
gjort" i forbindelse med reform 97. 

RANA 

Foreldre har protestert mot en ny 
storskole, planlegger markering. 
Skolestrukturen i kommunen er 
truet. 

SANDNES~JØ~N 

1.500 i fakkeltog mot kommune
ledelsen, for bevaring av grende
skolene, ny sentrumsskole og prob
lemene med gjennomføring av re
form 97. FAU arrangerte. 

TRONDHEIM 

500 lærere, elever og foreldre i tog 
for grunnskolen. Trondheim har hele 
tiden hatt store problemer med å 
tilrettelegge for reform 97. 
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tog mot nedskjæringer 

Notodden ◄. desember 1996. Generalstreik mot statens økonomiske politikk. 

ester landet rundt 
MØ RE OG 

-

ROMSDAL 

Skolc<.trcik i videraeg tiende skol i 
h.-le fylk l den 11. di'.'~rnber mot 
rted kj, >ringer i kl,, ~dekrrlnge:11 fra 
lovpabgte 375% til ~n%. 

BERGEN 

A ksjoncn De Sin te bar dradd j gdng 
IJ • Sinh.:~ R, d m~d 45 medlemm~r 
tiJknyttet grupper son, ramme~ av 
komm"me-kuttene, slik s1..1m arlx-id.-.
lø<. ~, o;;c, ... 1.ilklienter. 

LILLEHAMMER 

Kommunen har ~tore okc,nonfr;kc• 
probl,"mC'1, o~ har t-1.a. ,·ed tatt å l~g
f;t.' ned t.'n harn ~~kole. 

Fallilto~ m1c1t kommunebud:-.reUet 
med rundt 5fl0 didtakerc. 

Poll U-;I,: ~treik mo L kummu twliud
sf ~lel fra Kmrnuuneforbundet og 
Lærerlag~t. -#JO i tog. 

-

0 SLO 

J.OllO di.?m0n<.Lrerte i boq;:g-ården for 
::;kol~n, mut priorilt.~ringene i korn
munebud"f~ttd. 

Punks1on'lhemmedes l·elJesorgani-
5,il'ljon s.imlet 400 i R&lhu·~ botg
gfu:d tttOI bt1dsjettforsla~ om kutt i 
tilbudet til hrukergrurpcr i Oslo. 

l.Jl;,jl."nl antall :c..J.mlet til pro~ •~l I 
borggård ~ni rrotes,L mot kutt i jY.,yk
hk hebe\11.:'rn. 

Lærerl,lget samJet 1.50!) i Chalcu 
N ur i pøhH,;k streik fur u~t~ 1.,' .w 
rdorrn 97, 

Lærerturb Lmdt-t to-am lc.'1 .300 i Råd
husets borggård for utBettc•]qic .w 
ri:-fom1 97. 

- -

HALD EN 
OmlaK LOUO i d ma rkcrini,; utenfor 
.sju kehusl.:'t mot fylkN~ p la11c om å 
legge ned ;wdelinger. 

NOTODDEN 

Generalstreik de,1 4.12. med LOOO 
folk på rgmt'lle. Handi:'ls~l...1nden 
lll"ktct å ~ten~. Støtt-.:> fr, am• 
OT'g.:lni5,a~jm1ene i Krd~eru og Po • 
gn.1.11 n. K ra,;;se angrep mot Ar fra 
ctpp Uant,..i,e-. 

RISØR 

Pwte-st 1.1lot fylk! ts forslag om kutt i 
videre1;aend > ~kole og ~entra.li~ 
s;ering. 600 tolk i tog - det slor"tc top; 
i n,anns minne i Ri:...ør.' ,•errpolitlsb.: 
ak~on. Folk 11~aforRV-milj1o1et radd 
ig, ng dett ,'. 

KRISTIANSAND 

1 skolo j <;(:reik for inn~klima, mut 

prioriteringene på kun1mu11 bud
sjellcl. 

--

STA VANGER 

Hele 4.000 i tog- m0t btu:6j~ttkutten 
kom mu 111."'!ektoren, 

11"1}' kol~nlcr\'I - 2000 studente, i 
streikeaksj'on nw t· <;l.ii:.sbudsjeUfor
'l lagen~ pa s tipend oi låiwr nt.cr. 

NO R SK 
--

LÆRERLAG 
oppgir at 50.000 la>ren' i;!Pllok i den 
hlndsomfotlende streiken den 14.]1. 
mot .it <.LalL~f'I ikke vil betale for 
videæutd.mnins; ror R97. Mellom 
1.500-2.000 ddtok i cit>r'r,onslrasjm1s
Loget t O,;ILl. Det v;i.r fl('-rf• d~mon~ 
. tra~1r:m'.'!tQg mnd t omkrin~ i I andet 

11 

Enstemmig uttalelse av 22.11.96 
fra Alta kommunale forening 
NKF avd. 319: 

Nedskjær inger i 
kommuneøkonomien 

AKF registrerer at årets 
statsbudsjett viser at norsk 
økonomi er inne i en 
positiv utvikling. Imidler
tid sier ikke tallene hele 
sannheten om hvordan 
folk har det i dagens 
Norge. 

Det er ikke å stikke under 
en stol at folk flest har fått 
det bedre, men forskjellene 
blir stadig større mellom 
de som fa}ler utenom, og 
de som er ressurssterke og 
har et arbeid å gå til. Dette 
bildet forsterk~s ytterligere 
dersom det i årene som 
kommer, legges opp til økt 
privat forbruk som har i 
sin natur å skille mellom 
"fattig" og "rik". 

Kommunal sektor har 
alltid vært en viktig 
premissleverandør for å 
sikre og videreutvikle 
dagens velferdstjenester 
uavhengig av inntekts
nivå.et for den enkelte. ror 
kommunesektoren vil det 
fremlagte forslag til stats
budsjett bety dårligere 
tilbud til innbyggere og 
oppsigelser l nedskjæringe 
r til tross for mange uløste 
oppgaver. Etter AKFs opp
fatning blir kommunene 
tvunget til å øke sine 
inntekter i form av egen
andel og økte avgifter som 
naturlig nok vil ramme de 
aller svakeste hardest. 

Med bakgrunn i dette 
finner vi det helt nød
vendig å påpeke at regjer
ingens organer har en klar 
forpliktelse til å være lyd
hør overfor de lokale ledd i 
organisasjons- og parti
apparatet. Etter vår opp
fatning er det ute blant den 
vanlige mann og kvinne 
politikken skal utformes. 

Vi må være på vakt mot en 
utvikling som kan medføre 
økt privat rikdom for noen 
og større offentlig fattig
dom for flertallet. En 
politikk som er utformet 
ute i organisasjons
apparatet, herunder i fag
foreningene, sikre dagens 
velferdstilbud uavhengig 
av tykkelsen på pengeboka 
og kan være god å ta med 
seg inn i et valgår. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



12 OPPRØR I 0•96 

Sammen for ''velferdsstaten'' 
6 

6. februar 1997 kan bli en den store 
aksjonsdagen for "velferdsstaten", 
hvis gløden fra NKF Akershus og 

Tormod Jarsve fenger i andre fylker 
og kommuner. Kommuneforbundet 

i Akershus sender i disse dager ut 
en oppfordring til mange 

organisasjoner om å være med og 
vise at vi har bruk for 

"velferdsstaten" gjennom 
markeringer 6. februar. 

- NKF Akershus prioriterer forsvaret av 
"velferdsstaten" høyt og en naturlig følge av 
dette er kampen mot privatisering, forteller 
leder Tormod Jarsve. Han understreker at 
dette er ikke en isolert Kommuneforbunds
sak. Kampen for de universelle rettighetene 
angår alle arbeidstakere og folk som trenger 
"velferdsstaten" - som pensjonister og enslige 
forsørgere . 

- Hva legger du i begrepet de universelle 
rettighetene? 

Jarsve trenger ikke betenkningstid på det 
spørsmålet: 

- Alle borger i samfunnet skal ha rettigheter -
uavhengig av egen lommebok og forsikrings
avtaler! 

"På tvers" -bevegelse 
- Det er veldig viktig med stor bredde i 
kampanjen, fortsetter Tormod Jarsve. Derfor 
må også 6. februarkampanjen gjennomføres 
"på tvers" over hele landet samtidig. "På 
tvers" er blitt et begrep for folk som kan 
samarbeide om fellessaker uavhengig av 
partipolitisk og faglig tilknytning. Det er 
mange som ser og opplever på kroppen at 
"velferdsstaten" ikke en gang blir vedlike
holdt. Den smuldrer opp. Eksempelrekka er 
så lang som et vondt år. Flere og dyrere 
egenandeler på medisiner og behandling 
... Færre TT-reiser for funksjonshemmede 
.... Reell nedgang i barnetrygden .. .Dårligere 
støtteordninger for enslige forsørgere 
.. . Diskusjonene om sykelønna og karens
dager ... Den bevisste politikken for å legge ut 
på anbud .. . 

- Vi vil ha mindre marked og mer stat, 
understreker Jarsve. Det er den beste og ene
ste måten å sikre gode og varige velferds
tilbud til alle i landet på. Anbudsløsninger 
kan være fristende for kommuner som sliter 
med dårlige økonomi og føler at de må spare 
penger på velferdsgoder. Da kan det være 
bekvemt å si at det må være det samme for 
brukerne hvem som tilbyr tjenestene, bare 
brukerne får dem. Men på sikt er private 
tjenester en usikker løsninger for brukerne. 
Det private skal drive butikk, og kan ikke ta 
rollen som langsiktig garantist for velferds
tilbud. 

- Vi ser klart en utvikling i retning av økte -
private innslag i drift og gjennomføring av 
kommunale tjenester som ikke er i tråd med 
interessene til innbyggerne i kommunene. 
Det er derfor viktig å utvikle enhet i kampen 
for felles interesser mellom brukergrupper og 
ansatte i offentlige tjenester. Fagligpolitisk 
samarbeid på bredest mulig grunnlag er en av 
de viktigste arbeidsformer i denne kampen. 

Privatisering har aldri betydd noe bra for 
arbeidsfolk 
Tormod Jarsve er opptatt av at det er mer som 
forener enn skiller i denne kampen. Det er 

fremdeles bred enighet om hvilke tjenester 
innbyggerne i landet vårt har bruk for uten at 
de skal betale noe ekstra. - For oss arbeidsfolk 
har det aldri kommet noe godt ut av priv
atisering,· sier Jarsve. Det spiller ingen rolle for 
oss om det kalles AS-ifisering, særlov
ifisering eller noe annet. For oss er det viktig 
at kontrollen med tjenestene ikke flyttes fra 
folkevalge organer til styrer og direktører. 
Settes tjenestene ut til reine private firmaer, 
blir velferdstjenesten forretningsområder 
som det skal tjenes penger på. Det er nærmest 
umoralsk at noen skal tjene penger på vanlige 
folks sykdommer og fattigdom. Det blir også 
galt når velferdstilbud skal knyttes opp mot 
yrkesaktivitet - prinsippet om at du bare er 
verdt noe når du er i lønnet arbeid, og kan 
betale for deg, er ikke velferdsstaten verdig. 

Privatisering betyr flere arbeidsledige 
Konsekvensen av at velferdsgoder nedbygges 
eller legges ut på anbud, blir at offentlig 
sektor bygges ned. Arbeidsplasser forsvinner 
fordi private overtar. Det skaper nye prob
lemer for det er ikke opplagt at de overtallige 
- som det gjerne heter når offentlig virk
somhet skal bygge ned bemanningen - får nye 
jobber og heller ikke hvilke hvilke arbeids
vilkår de tilbys i privat sektor. 

- Vi kommer til å prioritere denne kampanjen 
fram til 6. februar, sier Tormod Jarsve. Han er 
glad for at elleve kommuner i Akershus skal 
gå sammen om markering og fakkeltog denne 
vinterkvelden. Fakkeltog er et vakkert symbol 
for varmen og omsorgen som ligger i en 
"velferdsstat". Foreløpig går NKF Akershus, 
sammen med Norsk Lærerlag Akershus, 
Fellesorganisasjonen og NEKF i dette fylket. 
- Men ingen må tro at kampen for "velferds
staten" er over og vunnet eller tapt 6. februar 
1997. Den blir en brei, folkelig markering fram 
mot milepæler som 1. mai, LO-kongressen 

Foto: Klassekampen 

senere i mai og stortingsvalgkampen 1997. 

e-post: nkfakers@onlon.no 

Der blir du tatt vel i mot av ildsjelen på det 
store kontoret med rødmalte rør i taket og 
rødblomstrende novemberkaktus i vindus
karmen. 

Maj Lindholt 

Blir du med 6. februar? 
Vil du vit mer om planene? Trenger du hje]p til å organisere noe i din 
kommune? 

Kontakt med orsk Kommuneforbund, Ak •rshus: 
Adr. LiJl~torget 1, 0184 Oslo 
tlf. 2217 00 25 
fak..:.: 2217 0443 
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Vellykket konferanse i Nordland 
Helga 23. og 24. november 
arrangerte Nordland RV en 
fylkeskonferanse der 
skolering om norsk 
økonomi og skolering om 
EØS stod i fremste rekke. 

Solveig Aamdal holdt innledningen 
om EU der hun blant annet tok opp 
mye av det som er lagt fram i AU sitt 
forslag til vedtak om EU /EØS på 
landsmøtet. Framtida for fiskeriene 
og Barentsregionen, statlig rikdom -
kommunal fa ttigdom var andre tem
aer som ble drøftet på konferansen. 
Gjennom levende og konkrete inn
ledninger fra J ann Krangnes og 
Erling Folkvord, fikk del takerne et 
godt innblikk i norsk rikdom og RVs 
økonomiske politikk. Det er ikke 

bare Torstein Dahle som kan noe om 
dette! Avslutningsvis ble det gjen
nomført gruppediskusjoner der del
takerne gikk konkret igjennom hvor
dan kampen for folk mot makta 
skulle føres i forbindelse med kom
munebudsjettene. 

Fyl~esleder Per Gunnar Skotåm var 
fornøyd med konferansen. Rundt 50 
folk deltok, og flere folk fra Nei til 
EU deltok på deler av konferansen 
med stort utbytte. 

Her er de samlet de 
konferansedeltakerne 
som holdt ut til siste 

minutt. Hva det er 
Brikt Kristensen, RV
spiss i Bodø, egentlig 

kommenterer, skal 
være usagt. 

Arbeidsutvalgets forslag til 
lm-vedtak om EU/EØS 
RV-AU diskuterte på sitt 
møte den3.12. et forslag til 
vedtak på landsmøtet om 
EU / EØS-kampen sin plass i 
RVs arbeid. Forslaget ble 
lagt fram av EU / EØS
utvalgets leder Solveig 
Aamdal. Det ble gjort noen 
endringer - alle enstemmige 
med et unntak - se siste 
avsnitt. De to forslagene 
som stod opp mot hver
andre fikk like mange 
stemmer hver. Her referes 
begge forslagene -
Landsmøtet må ta stilling. 

RV må bli det fremste nei til 
EU/EØS-partiet i valgkampen. 
Kampen mot EU og EØS må bli en av 
hovedoppgavene for RV i neste 
periode. Norge omdannes i stadig 
raskere tempo til et land som blir 
mer og mer likt et EU-land. Kampen 
mot EU og EØS er en særegen kamp, 
og ikke bare en kamp mot markeds
kreftene generelt. Spørsmålet er om 
Norge skal kunne bestå som sjøl
stendig nasjon eller skal bli en del av 
den europeiske unionen. På områder 
som omfattes av EØS-avtalen, er vi 
allerede en del av Unionen. Etter
hvert som EU utvikler politikk på 
stadig nye områder, blir Norge pres
sa til å være med, enten ved at vi 
direkte går inn i samarbeid på de nye 
områdene, eller ved at lovverket og
så vil omfatte oss. Her kan vi nevne 
Schengen-samarbeidet og planene 
for felles valuta i EU. 

Konsekvent kamp mot EØS 
RV må bli det partiet som konse
kvent kjører kampen mot EU og EØS 
i valgkampen. Det betyr at RVs med
lemmer må skaffe seg mer kunn
skaper om EU og EØS, vi må være de 
som kan mest om dette området. 

Sklibrett inn i EU 
Etter at Norge sa nei ved folkeav-

stemminga i 1994, har regjeringas og 
s tortingsflertallets politikk gått ut på 
å knytte oss sterkest mulig til EU, 
uten det formelle medlemsskapet. 
Dette skjer på stadig nye områder, 
både gjennom EØS-avtalen og ved å 
inngi andre Yorpltktende a"\?'taltr.' 
Norge blir nå omdanna til og bli mer 
og mer lik landa i EU. I og med at 
regjeringa og stortingsflertallet fører 
en politikk som knytter oss tettere og 
tettere til EU, vil forskjellen på med
lemsskap og ikke-medlemsskap 
snart være så liten av vi kan skli inn i 
EU. EØS-avtalen fungerer som et 
sklibrett til fullt EU-medlemsskap. 

Nye lover 
Etter at vi blei medlemmer av EØS, 
har Norge fått 2000 nye rettsakter på 
tilsammen 15 000 sider. Dette er 
lover som gjelder i Norge fordi de er 
lover i EU. De blir ikke vedtatt av 
Stortinget på vanlig måte, de blir 
direkte innpassa i norsk lovverk etter 
at de har blitt strødd sand på i EØS
komiteen på Stortinget, en komite 
der RV er nekta innpass. Referat fra 
møtene i denne komiteen, holdes 
hemmelige i et år. 

Reforhandling 
EØS-avtalen er en dynamisk avtale. 
Ikke nok med at vi må tilpasse oss 
EUs regelverk på de områdene som 
avtalen omfatter, avtalen skal og 
reforhandles med sikte på å utvide 
den. 

Unntak fjernes 
I EU fjernes all veterinærkontroll av 
mat og dyr ved de indre grensene fra 
1.1.97. EU krever at Norge skal 
overta hele det veterinærregimet vi 
slapp unna da vi stemte nei til EU
medlemsskap. Norge fikk i EØS
avtalen rett til å fortsette grense
kontrollen med import av kjøtt fra 
EU-land og til å sette importerte 
husdyr i offentlig karantene. Disse 
unntakene vil EU ha vekk slik at 
Norge kommer inn under EUs veter
inærregime. 

Schengen betyr nye grenser 
Regjeringa ønsker å binde Norge til 
Schengen-samarbeidet. Dette vil be-

ty å avgi suverenitet på viktige 
samfunnsområder. Norsk tilslutning 
betyr at vi underkaster oss et om
fattende og uoversiktlig kontroll- og 
overvåkingssystem. Dette er delvis 
hemmelig. Det er fullstendig uten 
parta~l"arisk konlftlJ.f t"rg t>tyr en 
svekkelse av den enkeltes rettssik
kerhet og personvern. Vi vil få felles 
ytre grenser med EU, og vil måtte 
følge den samme politikken som 
Unionen, bl.a. når det gjelder flykt
ning- og asylpolitikk. 

Sjølråderetten avgis 
Regjeringa har godtatt Schengen
konvensjonen og lovgivinga som er 
knyttet til den. Regjeringa har 
forplikta Norge til å oppfylle kon
vensjonens målsettinger og beslutn
inger. Norge vil verken ha stemme
rett eller vetorett i eksekutivkomi
teen som er Schengens øverste myn
dighet. Norge overfører beslutnings
myndighet uten at vi deltar i avgjør
elser som er bindende for oss. Vi vil 
ikke kunne stanse vedtak som er 
uforenlige med egne interesser og 
egne lovverk. 

Militær tilknytning 
På det militære området er Norge 
knyttet til EU gjennom sitt assosierte 

medlemskap i Vestunionen (VEU). I 
likhet med Schengen-avtalen skal 
VEU sikre et nærere samarbeid mel
lom EU-land enn det som er mulig 
innenfor EU, på disses 

respektive områder. VEU skal sikre 
EUs interesser i Europa og rundt om 
i verden. VEU utvikler seg i stadig 
sterkere grad i retning av en "brann
korps" -modell med styrker som skal 
settes inn i konflikter hvor EUs inn
fly telse, økonomiske og politiske 
interesser er truet. 

Bryt ut 

Telemarksbataljonen er det norske 
uttrykket for dette, og skal brukes for 
Norges og EUs imperialistiske for
mål. Vestunionen er en nødvendig 
del av EUs muligheter for å lykkes 
som en voksende imperialistisk 
blokk. RV vil ha Norge ut av Vest-

unionen og krever at norske styrker 
ikke brukes på fremmed jord. 

Bruk vetoretten 
Regjeringa nekter og å bruke veto
retten mot EU-direktiv som er i strid 
med notske in1:eresser og I.tidligere 
stortingsve<!tak. Dette ser vi blant 
annet når det gjelder matsminke
direktiva. Det er tre direktiv om 
matsminke, to om barnemat og en 
forordning om merk.ing av genmodi
fisering av levende organismer og et 
direktiv om patent på liv. Disse dir
ektiva har ikke støtte i Norge, og det 
må legges ned veto mot dem. 

Forsvar lovverket 
Den graderte arbeidsgiveravgifta i 
Norge står for fall på grunn av EØS
avtalen. EFT As overvåkingsorgan 
ESA har nå reist spørsmål ved lov
ligheten av å opprettholde en gra
dert arbeidsgiveravgift. I Norge har 
det å ha ulik arbeidsgiveravgift blitt 
sett på som et svært viktig distrikts
politisk virkemiddel. Viss denne nå 
~å fjernes, vil det bety en katastrofe 
for distrikts-Norge. Kommunene er 
og under sterkt press på grunn av 
EUs anbudsdirektiv som også gjel
der i Norge. Dette fører til at kom
munene ikke lenger har lov til å ta 
distriktspolitiske hensyn. 

Forsvar statsbedriftene 
EU-direktiv krever at statlige mono
pol skal åpnes for fri konkurranse. 
På den måten er det mulig at privat
eide selskap kommer inn og tjener 
penger på områder som tid ligere har 
vært stengt for privatkapital. Derfor 
ser vi nå oppløsing og omgjøring av 
tele, post og NSB. I sin kritikk av 
vurderinga av Norges økonomi i 
forhold til EMU, hadde EU bare en 
kritikk mot Norge. Det var at vi 
brukte for stor del av statsbudsjettet 
på offentlig sektor. Denne kritikken 
er nå regjeringa og stortingsflertallet 
i ferd med å gjøre grunnløs. 

Forsvar faglige rettigheter · 

Gjennom EØS-avtalen blir fagbeveg
elsen i Norge utsatt for press mot de 
faglige rettighetene. Innafor EU 
kjemper den europeiske arbeids-

giverorganisasjonen, UNICE på for å 
få gjennomført fleksible lønns- og 
arbeidsforhold. Innafor EU vil det 
stadig bli flere direktiv som gjelder 
arbeidsforhold. Disse lovene vil også 
gjelde i Norge, og vil undergrave 
den frie forhandlingsretten og den 
sjølstendige rolla til fagbevegelsen. 
Samtidig må RV i større grad infor
mere om og bygge opp støtte til den 
økende kampen innafor EU, spesielt 
i fagbevegelsen. 

Si opp avtalen 
For RV er det nok av områder å gripe 
fatt i. Vi må gjøre valgkampen til en 
EU- og EØS- valgkamp. Det er nok 
med 50 % EØS-motstandere på Stor
tinget for å få sagt opp avtalen. Vi må 
derfor utfordre de andre partiene 
ikke bare når det gjelder EU-med
lemsskap og utslag av EØS-avtalen, 
men også på utmelding av EØS. 

RV må gå inn for å reise forslag om å 
si opp EØS-avtalen med en gang det 
er muligheter for det. Dette vil de 
andre nei-partiene ha problemer 
med. Enkelte av partiene ønsker 
EØS-avtalen, andre mener vi må res
pektere den fordi den er lovlig ved
tatt på Stortinget. RV må få fram at 
den blei vedtatt ved et kupp. 

Videre tekst, alternativ I: 4 
stemmer i AU 
Bare ved å kjøre EU og EØS i spiss i 
valgkampen, er det mulig for RV å 
utvikle en enhetlig politikk, en 
politikk som vil vise hvordan ting 
henger sammen, og hvilke strategier 
fienden bruker for å frata arbeider
klassen og folket forøvrig all makt og 
innflytelse. 

Alternativ 2: 4 stemmer i AU 
Bare ved å kjøre EU og EØS som en 
av de viktigste områdene/sakene i 
valgkampen, er det mulig osv ......... . 

(Alle mellomtitler er lagt til av redak
sjonen) 

www.pdf-arkivet.no (2020)



14 OPPRØR I 0•96 

-- • • 0 Noen kr1ter1er for a lykkes 
ved stortingsvalget 
Diskusjonen om og forberedelsene til stortingsvalget er 
i ferd med åta seg opp i RV. Sist registrerte fylke med 
forslag på I.kandidat er Sogn & Fjordane. I ei lita 
fylkesavis RV utgir der, meldes det at Trine Nyhlen har 
sagt seg villig til å nomineres. 
Fra Nord-Trøndelag meldes det at AKP-leder Solveig 

Aamdal er aktuell som I.kandidat. Buskerud har hatt 
nominasjonsmøte. Kommunestyrerepresentant i 
Kongsberg, Veslemøy Fjerdingstad, står på I.plass. De 
fleste fylkene vil imidlertid ha en mann på første plass, 
dersom det ikke tas spesielt grep om å få fram kvinner. 
Det må gjøres. 

I denne artikkelen skal vi imidlertid 
vie oppmerksomheten mot noen 
andre forhold enn en statusrapport 
fra RV-landet. Det må vi komme 
tilbake til nærmere landsmøtet. Vi 
skal nå prøve å definere noen 
"objektive sannheter" om hva som 
påvirker et valgresultat. Det finnes 
mange som syns det er spennende å 
tenke store tanker om hva RV nå kan 
oppnå av valgresultater. Og det 
finnes mange som mener at det er 
bortkastet tid og krefter å bry seg om 
andre steder enn Oslo. Vi trenger 
denne diskusjonen. 

Men en slik debatt kan gå i alle 
retninger. Standpunktene om våre 
muligheter spriker stort - alt fra at 
mandatet i Oslo er tapt fordi RV er 
svekka - og til at vi kan klare både en 
ogtoog tre! 

Viss ikke dette skal bli rein 
idealisme, men bygge p~ noen 
samfunnsvitenskapelige fakta, må vi 
starte med å se på hva som er de 
politiske og organisatoriske 
forholdene som gjør at RV kan og vil 
lykkes i valget. 

Det ser ut som ihvertfall 4 forhold 
gjør seg gjeldende: 
1. Størrelsen på RVs grunnfjell. 

2. I.kandidatens appell. 

3. Kvaliteten på valgkampen. 

4. Bevegelse i arbeiderklassen 
retning RV. 

Spm: Kan du tenke deg andre kriterier? 

I . Størrelsen på RVs grunnfjell. 
Dette er det nivået vi starter på når 
valgkampen begynner. RVs 
grunnfjell varierer voldsomt. I store 
deler av landet har vi ikke grunnfjell 
i det hele tatt. I mange kommuner får 
vi ikke stemmer og i mange 
kommuner kan du telle stemmene 
på to hender. Ser vi landsgalluppen 
sier den at RVs grunnfjell er omtrent 
1%. Vi er nesten aldri under 1% 
oppslutning på galluppen lenger. 
Den svinger mellom 1-2%. MMI har 
beregnet vårt grunnfjell til 1 %. 

Grunnfjellet sier noe om 
utgangspunktet ditt før valget. I Oslo 
er grunnfjellet "stort", kanskje vil 
hele 2,5% av velgerne stemme på RV 
uansett. Grunnfjellet i Oslo er så stort 
at tallene viser at vi hadde 
stortingsmandatet inne ved 
kommunevalget i 1991. Da fikk RV 
11.055 stemmer. Ved stortingsvalget 
i 1993 fikk RV 14.266 stemmer. Det 
siste mandatet fra Oslo tok Høyre 
med 11.840 stemmer. Det er 15 
mandater fra Oslo, RV tok det 12. 

Bare i Oslo er vi i en situasjon der 
valgtallene viser på forhånd at vi har 
muligheter for mandat. Alle andre 
plasser må vi føfte oss etter håret. 

Jeg har i andre sammenhenger 
argumentert for at RV må opp på 2,5 
-3% på galluppen for at grunnfjellet 
skal være stort nok. 

S-ysselsettingen I Norge: 

Spm: Hvor stort er grunnfjellet i ditt 
fy!Jce? Er dette grunnfjellet utrykk for 
ikke bare organisatorisk men ogsd for 
politisk svakhet? Hva kan gjøres i ditt 
fylke? 

l. I .kandidatens appell. 
Det er opplagt at hvem som står først 
er viktig - en kjent RV-person når 
lettere ut. Det har hatt utrolig stor 
betydning at Erling Folkvord i 
mange år var en markert 
lokalpolitiker i Oslo som hamla opp 
med korrupsjonskulturen. RV
politikken, og en person med 
integritet, i Oslo ga oss respekt og 
oppslutning. 

Selv om alle våre I.kandidater er 
dyktige, kunnskapsrike og taleføre, 
er det en langsiktig oppbygning av 
en profilert politiker som gir oss 
I.kandidater som folk legger merke 
til, som folk bli glad, som folk vil 
stemme på. 1.kandidiaten trekker 
egne velgere til partiet. 

Spm: Hva kan gjøres for d 
styrke1 .kandiatenes "appell"? 

3. Kvaliteten på valgkampen. 
RV sitt valgmateriell har ikke alltid 
vært av like høy kvalitet, mye 
merker og slagord og plakater som 
vi har trodd skulle slå an, har 
bomma stygt. Eksempel på det er 
"Rød Valgallianse - den STORE 
forskjellen" fra møkkavalget i 1985. 
Likeså har vi ikke alltid vært like 

· flinke til å utforme paroler og 
konkret politikk. 

Hvem er denne arbeiderklas en vi øn ker skal slutte opp om Rød 
Valgallian e? Bortsett fra at det fakti k er meg som kriver dette" du som 
le er det og de vi kjenner, så finnes det en del tall som forteller o s noe om 
arbeiderklassen i Norge. Her presenteres en tabell om viser hva folk 
jobber med i dette landet og h ordan det har endra seg de siste 15 åra. 

Yrke 1981 1989 1991 1995 
Teknisk., vitenskapelig 368 459 494 560 
Adm. og forvaltnmg 103 131 134 146 
Kontorarbeid 199 228 209 197 
Handelsarb id 192 215 210 222 
Jord,skogbrukffiske 154- 131 115 105 
Gruve 8 9 8 8 
Transport og komrnunik. 151 134 135 131 
Indu ·hi og vgg 473 42.l 384 3 5 
Servicearbeid 247 273 276 285 
Militært, uidentifisert 37 ~ 44 36 

All tall er i tusen. 

I 1981 var det 1.935.000 sysselsatte. Avd m var L139.000 menn og 79n.OOO kvinner. 

11995 er det 2.079.CXJO ysselsatte. Av dem er 1.126.000 menn og 953.000 kvinn r. 

Dersom du lurer P.å hva som eg •ntlig ligger i .f.eks betegnelsen "handelsarbeid'', finner 
du denne tatistillen på ide r63 i Sfatisfisk Årbok 1996. Bruk biblioteket. 

Vi må erkjenne at det å drive 
valgkamp er et fag. Mange elementer 
skal syes sammen; valgmateriell, 
skolering av aktivistene, politiske 
utspill, riktig bruk av ressursene til 
riktig tid, annonsering i aviser etc, 
progresjon i arbeidet, en knall 
avslutning, sette dagsorden, drive 
debatten slik at andre politikere må 
forholde seg til det vi tar opp. 

Kvalitet på valgkampen handler 
også om å utvikle politikk. Det 
handler om å skjønne hva som 
foregår i dagens samfunn, framstille 
det på en klar og fornuftig måte og 
komme med en riktig alternativ 
poltikk. For RV sitt vedkommende 
handler det om å kombinere 
konkrete dagskrav med en visjon om 
et annet samfunn på en måte som 
gjør at folk både forstår og 
aksepterer det. 

Vi har nå mange valgs erfaringer til a 
legge opp en god valgkamp. Vi har 
ressurser sentralt. Men vi mangler 
lokale aktivister, vi mangler mange 
tusen folk som skal dele ut materiell i 
postkasser, snakke med naboen, 
diskutere på jobben. 

Dette er noen av elementene 
valgkampen. 

Med et profft opplegg, klar politikk, 
god økonomi, mange aktivister, 
progresjon i arbeidet, hentes det ut 
økt oppslutning. 

Spm: Ndr var du med pd en vellykket 
valgkamp sist? Hva gjorde dere? 

4. Bevegelse i arbeiderklassen i 
retning RV. 
Dersom vi klarer å utvikle en 
politikk som "treffer" 
arbeiderklassen, en kandidat som 
målbærer den og en valgkamp med 
klasseperspektiv, kan det oppstå det 
en velgerbevegelse mot RV. Mange 
folk leter etter et politisk alternativ. 
Flere hundre tusen velgere skifter 
parti hver måned. RV har idag en 
mye bedre og klarere politikk på de 
fleste spørsmål som angår 

arbeiderklassen lønnsforhold, 
arbeidsplasser, mot utskilling og 
privatisering. Idag er RV et reelt 
alternativ, også bl.a. fordi 
arbeidsfolk vet at vi er 
kompromissløse og standhaftige. RV 
er et slikt parti folk trenger i disse 
ulvetider da Norge er så rikt at vi 
ikke kan bruke pengene våre til å 
sikre folk arbeid, en trygg alderdom 
eller en skoleplass. Dette er folk 
forbanna på. Det er et godt 
utgangspunkt. 

Spm: Hva skal til for at den norske 
arbeiderklassen i større grad velger RV? 

Hvorfor drøfte slike kriterier? 
Det er viktig for vårt arbeid å ha det 
klart for oss hvilke faktorerer som 
avgjør hva slags resultat vi oppnår. 
Fastsettelsen av disse 4 kriteriene 
sie~ noe om hyordan vi må 
disponere vårt arb~id, hvordan vi 
disponerer ressursene. De sier ogs! 
noe om hvilke muligheter vi har. Er 
det sånn at vi må få full klaff over 
hele linja for å lykkes? Nei. Det kan 
tenkes at vi kan oppnå gode 
resultater selv om vi skulle svikte på 
et eller kanskje to av kriteriene. Ta et 
tenkt eksempel fra Nordland: Det 
kan godt hende at en I.kandidat i fra 
Vågan som i utgangspunktet er lite 
kjent i hele fylket, kan komme på 
Stortinget dersom Nordland RV 
gjennomfører en vellykket 
valgkamp. Det kan godt tenkes at 
Torstein Dahle kommer inn fra 
Hordaland selv om oppslutningen 
uteblir i arbeiderklassen. Det kan 
godt hende at Astrid Holm kommer 
inn fra Sør-Trøndelag dersom 
arbeiderklassen bestemmer seg for at 
nå er det nok - nå stemmer vi RV! 

Erkjennelse av de politiske 
mulighetene og prioritering av 
kreftene våre blir helt avgjørende for 
om det skal blåse en RV-vind høsten 
1997. 

Finn Olav Rolijordet 

De 4 lcriterlene anvendt pl OSLO som et tenlrt elcsempe.4 kan 
tal'8ne se slik ut: 

l. ,nurnfjellel Lil RV uansett hva vi finner pa 
2. Førstekandidaten kan l?I ut fra 
3. Avhengig av antall aktivisle , plan og matl'ri,:!11 
4, Arooiderklas!A'!n i Oslo ment!t"R ~ner t.'km'! 
M.abimal uttellin_') i>r,i slortings111fl.j i Oslo ltli'1' 

2,5% 
fJ.1,07,, 
0-1,5%, 
O·ZO'lt 

7,0% 

or,•gavc: Lagt•! ~lik ·'regnes!ykke''far ditt fylke. (Fur Oslo: t·r Ju cnir; i d,:mlt' 
m,rderlngm?J Hi•ø ferteller dt~t d~ ,,m Ju,ilke priøritcrin~r RV m4 xiørc fram 
til l1111dsmr1l117 Hva bør landsmøtets otn slofti,1Sf)algel? 
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Kollbotn lederkandidat 
Faglig leder i Rød Valgallianse, Terje 

Kollbotn, holder døra åpen fram til jul 

om han skal stille som leder eller ikke. 

Han har fått mange henvend_elser om å 

stille, spesielt fra fagltg hold. Terje tok 

opp lederspørsmålet på det siste møtet 

i Faglig Utvalg, som imidlertid ikke 

vedtok noe i denne sammenhengen. 

Arbeiderflertall 

Terje legger vekt på at han vil ha et flertall i 

Landsstyret og AU av fagorganiserte med 

tilknytning til den kjempende delen av 

fagbevegelsen. Han vil i større grad bygge ut RV 

som et sosialistisk arbeiderparti og mener at en 

storsatsing på det bare vil gå dersom det er et klart 

arbeiderflertall i RV-ledelsen. Han vil at faglige 

folk nå melder sine forslag og evnt kandidafur til 

AU /IS for valgkomiteen innen jul. Uten en slik 

oppbacking er ikke Terje lederkandidat. 

Fortsatt leder av FU? 

Terje Kollbotn er også villig til å fortsette som Blir dette den nye lederen i RV! 

faglig leder. FU har pr. d.d. ingen andre 

kancJ.idater_ til å !~~ ~tv~l~~ts .irbrid_. - FU:-le~~~ 
bør sitte i AU med personlig vara, sier Tetje i en 

kommentar til spørsmålet om at han som leder av 

Odda Samorg har stor arbeidsbelastning med den 

kampen hele fagbevegelsen i Odda fører mot 

utskilling og privatisering. Hvordan dette skal 

løses dersom Terje blir RVs nye leder, er også 

åpent. Sjøl ønsker han en modell der han deler tida 

si mellom pa!tikontoret og distriktene. 

aglig Utvalg har diskutert 
landsmøtet og går herved ut med en 
oppfordring til alle arbeidsfolk i RV~ 
bli delegat! FU ønsker at li mang 
som mulig av de]egatei\e tit 1ands-

møtet har tilkriytning til fagbeveg-
lsen. FU mener at det er nødvnedig 

for å utvikle arbeiderpolitikk i RV 
og drive partiet framover som et 
arbeiderparti. 

Les ARENAI 
Fagbladet til Norsk Kommuneforbund (NKF) 
heiter no Arena. Dette går ut til alle tillitsvalde og 
medlemar i det største fagforbundet i Norge. Det 
blir og lese av mange andre fagfor-eningsfolk og 
andre som er opptekne av kva som skjer i 
kommunesektoren. Alle RV-repl'esentantar i 
kommunestyrer og fylkesting som ikkje alt har 
gjort det, bør no abonnere på Arena (adressa er 
Kristian Augustsgt. 23, 0164 Oslo). Eit parti som 
ynskjer å vere på parti med fagorganiserte 
arbeidsfolk, bør fylgje med på kva som skjer i 
Kommuneforbundet. Bladet har m.a. mykje stoff 
om privatisering og nedskjæringar i kommunane. 

Reaksjoner mot kommunale spareplaner 
I siste nummer (6/96) finn vi m.a. ein større 
reportasje med tittelen "Kutt i Alta". Denne 
reportasjen er på mange måtar typisk for mykje av 
det som skjer i norske kommunar: 

Rådmannen foreslår å fjerne meir enn 25 stillingar, 
i hovedsak innan skule/barnehage/helse- og 
sosialsektoren. Underskotet i kommunen er på vel 
5 mill. kroner og er forventa å auke dei neste åra. 
Personalsjefen seier at "alt vil bli gjort for å unngå 

oppsigelser" gjennom omplasseringar av dei 
"overtallige" og førtidspensjon. 

Rådmannen foreslår å hente inn anbod på 
reinhald. Alta kommunale forening, Alta faglige 
Samorganisasjon og det lokale lærarlaget har hatt 
møter og samarbeider mot desse framlegga. Krava 
er m.a. ingen oppseiingar og nei til alle forsøk på 
privatisering av reinhaldet. Frå eit godt besøkt 
medlemsmøte i Alta kommunale forening heiter 
det: "Flere møtedeltakere etterlyste også 
alternative innsparingstiltak, som for eksempel 
kutt i investeringsbudsjettet, mindre bruk av 
konsulenter, gjennomgang av organisasjonen for å 
finne fram til mer effektive og mindre 
kostnadskrevende driftsformer o.s.v. Hvorfor er 
ikke dette gjort, før man begynte å bruke kniven 
på oss, undret Kommuneforbundsmedlemmene". 

Protesttog 
I det same nummer av Arena er det og eit oppslag 
kalla "Faklar mot budsjettkutt" frå Lillehammer. 
Her går det fram at det har vore eit fakkelopplyst 
protesttog med hundrevis av store og små 
lillehamringar, politisk streik (arrangert av NKF 

og lærarorganisasjonane) i to timar mot framlegga 
til budsjettkutt i kommunen og stort oppmøte i 
kommunestyresalen. I oppslaget heiter det at det 
vart ein halv siger, etter heilomvending frå m.a. 
Arbeiderpartiet og SV. Drifta av onsdagsklubben 
for psykisk utviklingshemma vart halde oppe og 
nedskjæringane av midlar til ungdomsarbeid vart 
mindre enn formannskapet hadde gått inn for. 
Men samstundes vart Nybø skule og ein 
kommunal barnehage vedtatt nedlagt, heiter det i 
Arena. 

Vi må utveksle røynsler 
RV sit i kommunestyret i Lillehammer og i Alta. 
Kva er RV si oppsummering av denne 
budsjettkampen? Det syns eg det hadde vore flott 
å få på trykk i både Arena og Opprør. Elles vonar 
no eg at RV-bladet Opprør i enno større grad kan 
bli ein arena for å utveksle røynsler frå den faglege 
og politiske kampen og opprøret som stadig skjer 
rundt om, m.a. i samband med 
budsjetthandsaminga i kommunane. 

Terje Kollbotn, fagleg leiar i RV 

TROND HE IMS
KONFERANSEN 

15 

AVHOLDT 25 .- 2 7 . I O . 

Ingen ville holde Ja til 
EØS" innledning. 

Konforat 'en Fagbe- · 
vegelsen mot år 2000 
skulle ha EØ._ batt 
på avslutningsdagen. 
Det var store forvent• 
ninger til å hørt! CO
toppens argum nte:r 
nå - ett: soin virk
ning "ne a avtalen ·r 
tyd lige n k. Men nei -
ingen entraJ tillits
valgt i LO ønsket å 
forsvare lldogme nr. 1'" 
på konferansen. Vil 
LO-toppen være Uke 
uengasjert når !.mai 
paroler mot EØS blir 
foreslått? 

Konferan n samlet ca. 
140 deltakere. Den var 
dagsaktuell. Lørdagen 
W brukt tiJ en 
markering mot privati
~ av 
teflOV, • i~ 

Odda. Faglig 
i 1.v, Terje Xoll

botn, kunne opply at 
det Internasjonale Kje
mi, Energi, Gruv og 
Industriforbundet nå 
ha~de tatt initiativ til 
en intema jonal faglig 
kampanje mot RTZ
CRA. 

Kollbotn tr kk og å 
linjene mellom privati
seringene i offentlig 
sektor og f rs k ne på 
utskilling i privat sek
tor. Dette er to sider av 
amm sak. Målet er å 

overføre arbeid til 
firmaer uten fagorg
anisering og med lavt 
lønnsnivå. Vi må ha t 
t · Ues krav: Alle bed
riJte-r som kal konkur
rere om konttak.tet og 
delkontrakt r skfll ltn 
tariffa·t1tnler, under!;tre
ket Kollbotn. 

Bjørn Tore Egeberg. 
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Katastrofebudsjett også i Risør 
RV-representant i Risør 
kommunestyre, Knut 
Henning Thygesen, har 
sendt Opprør denne 
meldinga om 
budsjettsituasjonen i 
kommunen. 

Årets budsjettsituasjon i vår kom
mune er den mest dramatiske på de 
ni åra jeg har vært folkevalgt. Ord
fører og rådmann er oppgitt, ja, til og 
med det lokale AP-laget og partiets 
lokalavis har ytret seg kritisk til re
gjeringas budsjettforslag. 

Selv om gamle RV-forslag, som tid
ligere har samlet et fåtall stemmer i 
bystyret, som halvering av politiker-

godtgjørelse, slanking av admini
strasjonen og besparende enøktiltak 
nå foreslås av rådmannen, kommer 
økonomisjefens framlegg for for
mannskapet ikke unna store kutt i 
hjemmehjelpstjenesten, barnevernet 
og spesialundervisningen osv. For
fallet av kommunale bygg vil fort
sette og nye reformer vil ikke kunne 
bli fulgt opp etter intensjonen. By
styret fant ingen vei utenom i sitt to
dagers temamøte om budsjettet. 

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. 

Men mellompartienes antatte på
plussinger i Stortinget vil etter all 
sannsynlighet føre til at også vår 
kommune unngår de mest drama
tiske kuttene. I Risør vil RV offentlig
gjøre våre forslag til hvordan 3,5 
mill. kr (mellompartienes påplussing 
på 4,5 mrd. kr omregnet ~l vår 
kommune) kan brukes før formann
skapets framlegg til bu&tjett. Denne 
påplussingen ligger likevel godt un
der det kommunen burde hatt, der
som vi skulle videreført driften fra 

Nord-Norge konferansen 
RV og AKP i Troms og 
Finnmark arrangerte en 
vellykket konferanse i 
Tromsø i slutten av oktober. 
Etter oppfordring fra Troms 
RV ved Aud Karin Bjørn, 
Troms AKP ved Toril 
Nustad, Finnmark RV ved 
Vigdis Korsnes og 
Finnmark AKP ved Kato 
Johansen, trykker Opprør 
nedenstående 
pressemelding som·bygger 
.på diskusjonene på 
konferansen. 

Statskog og Røkke ut av Nord
Norge! 
Verdens største smutthullfisker, 
Kjell Inge Røkke, er nå iferd med å 
rane til seg retten til fiske både i 
Nord-Norge og i Chile. Begge stader 
er det kystfiskarane som er taparen. 

Dei multinasjonale gruveselskapa vil 
grave opp halve Nordkalotten etter 
mineralar og diamantar. Gjennom 
EØS og Barentsregionen blir dørana 
opna for eit internasjonalt kappløp 
om ressursane på Nordkalotten. Det
te innebærer alvorlige trugsmål mot 
både naturen og dei tradisjelle nær
ingane som folka på Nordkalotten 
har levd av. 

Samerett, kystfiske og Barents
regionen var temaene da RV og AKP 
i Troms og Finnmark arrangerte 
Nord-Norge-konferanse i Tromsø 
25.-27. oktober. På lørdag innleia 
John Gustavsen, Ande Somby og 
Heaika Skum om retten til land og 
vatn, Frode Bygdnes om retten til 
kystfiske og Jon-Ame Jørstad om 
Barentsregionen. På søndag gikk 
diskusjonen om kordan folket kan 
organisere kampen for å forsvare seg 
mot dette, etter innleiingar Magnar 
Mikkelsen, Vigdis Korsnes og 
Ragnhild Sandsøy .. 

Til sist diskuterte konferansen om 
RV bør stille lister sametingsvalet. 

Reform -97 

1996 inn i 1997! Med mellomparti
enes økning vil vår kommune likevel 
måtte foreta store kutt! 

Vi vil også overlevere et forslag til 
forP1annskapet på budsjettmøtet om 
hvordan Risør kan bruke 18,1 mill. 
kr (som er Risørs del dersom RVs 
budsjettforslag på Stortinget får flert
all) for å vise hvordan en alternativ 
måte å fordele pengene på i iandet 
vårt, kan slå ut lokalt. En slik påplus
sing ville ført til en viktig bedring av 
tjenestene og arbeidsforholdene i 
kommunen, og fått ned ledigheten. 
Eget materiale, samt Hovedutvalgets 
"prioriteringsliste dersom de får mer 
penger fra staten". vil danne grunn
laget for dette forslaget. 

Knut Henning Tygesen 

Venstre om! ------------
Sosialistisk avis utgitt av 
Revolusjonært Forbund. 8 sider i 
tabloidformat, utkommer annen
hver måned. 
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antifascisme, kvinnekamp, inter
nasjonale nyheter og debatt. 
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Bestill gratis prøveeksemplar 
eller abonnement fra: 

Venstre om! 
PB 27 18 M Ø HLENPRIS 

5026 BERGEN 

POSTGIRO: 0826 0702808 

- et overgrep mot barn? 
Byråkratene ved "det runde 
bord" har skapt et prakt
eksemplar av ei bok, som 
skal legge grunnlaget for 
kommenae generasjoners 
grunnskoleutdanning her i 
fandet. Boka Reform- 97 
inneholder vyer, konkrete 
læreplaner og fastlagt pen
sum for alle grunnskole
elever i Norge. Det skal 
være lik Rensumundervisn
ing i Kirkenes og i Oslo. 
Elever skal nå kunne flytte 
og gli rett inn i den nye 
sl<olens pensum. Tidligere 
mønsterplaner for grunn
skolen bar hatt ef mer 
fleksibelt forhold til pen
sum, det har vært mulig å 
tilrettelegge ganske mye av 
pensum til distriktet og 
miljøet elevene vokser opp 1. 
Reform - 97 er EU tilpasset 
og legger større vekt på teo
retisk:e kunnskaper enn 
tidligere grunnlag, mønster
p~aner, for grunnskolen har 
giort. 

Fagre ord 
Reform -97 kan allikevel vir-

ke som et vakkert eventyr, 
her er mange fagre ord og 
drømmer om nvordan et 
"gangs menneske" skapes. 
Men - som med så mye an
net, ord er lett å sette på 
trykk, langt vanskeligere å 
føre ut i handling. 

Mangler ikke penger! 
Norge er i dag søkkrikt, mil
liardene strømmer inn i 
statskassa, mens unger i 
grunnskolen tegJ!er panne
kaker i heimkunnskap
timene fordi kommunene 
ikke har råd til å gi dem 
melk og mel. Kommunene 
disponerer ikke rett - sier 
byråkratene i utdannings
departementet. Det kan hen
de det, men hvorfor er det 
den oppvoksende gene
rasjonen, som må lide for 
rolitikeres eventuelle feil
aisponeringer i budsjettene? 
Det er vela gamble vel høyt 
fra rikspolifikkens side å 
sette i verk Reform -97 i 
nåværende situasjon. Kom
munene har ikke de økono
miske rammene i dagens 

situasjon som forutsettes for 
at Reform -97 skal fungere 
etter intensjonene. Det er 
faktisk, helt vilt, at verdens 
kanskje rikeste land har 
grunnskoler hvor maling og 
murpuss sildrer ned i Rode 
rå folk og at unger må hol
aes hiemme fra skolen p.g.a. 
helsefarlig innemiljø. 

Barna-et 
samfunnsproblem? 
Det kan virke som om poli
tikere flest er barnløse og ser 
denne gruppen av små men
nesker som et samfunns
prolem og ikke som en res
surs. For ikke å snakke om 
hvilken ressurs de kan bli og 
dette kan jo bli million
spørsmålet når det gjelder 
Reform- 97. Hvor mye er 
rolitikerne som styrer ver
aens rikeste land villige til å 
satse på de fremtidige gene
rasjoner? 

Bra RV-.hefte 
Over hele landet har for
eldre organisert seg mot at 
Reform- 97 blir innført før 

Reform 97 - budsjett 97 
-ikke egoet for barn· 

kommunene er i stand til å 
gi elevene et fullgodt tilbud. 
Oslo RV har laget et inform
ativt og viktig hefte om 
Reform- 97, dette kan fåes 
fra RV sentralt. For alle som 
ønsker å få utsatt reformen 
vil dette være til god hjelp. 

Eva Fredriksen 
spesial pedagog 
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Vedrørende intervju 
og lederverv 
I Opprør nummer 8 i år har jeg fått æren av 
å være midtsidegutt i beste lesetid(?). 
Intervjuet er helt OK, og inneholder såvidt 
jeg kan se ingen faktiske feil i forhold til 
hva jeg mener. Men, og det er desverre et 
stort men, en del av det jeg sa har fallt ut, 
slik at noe av innholdet blir meningsløst. 
Jeg vil derfor(på utallige utfordringer) 
klargjøre mitt syn på en del ting som ser ut 
til å oppta og bekymre folk en del. 

Det er ikke sånn at alt jeg har å melde om 
Stalin og Pol-Pot er at arbeidsfolk ikke bryr 
seg. Jeg mener at AKPs og andres dyrking 
av disses terrorregimer er en dårlig arv å 
ha med seg. Sjøl om Stalin sto mot Hitler 
og Kina sto mot USA imperialismen, blei 
det begått overgrep mot folk av en sånn 
karakter i begge disse landa at sosialime 
blir en ubrukelig betegnelse. Etter å ha 
studert en god del av det materialet som 
den unge m-1 bevegelsen baserte seg på 
når man tok stilling til "spørsmålet om Sta
lin", vil jeg hevde at ikke bare kon
klusjonene, men den fullstendig uviten
skaplige framgangsmåten som blei brukt i 
studiet av dette er en lei arv. Det å innlede 
et studiehefte med å meddele leserene at 
objektet for studiene (Stalin) har valgt 
riktig linje en rekke ganger, og på denne 
måten gi konklusjonen på side 1, er et 
eksempel på hvordan ledelsen kan styre 
og ødelegge partiet debatt. 

Jeg er altså ingen tilhenger av hverken 
ettpartisosialisme, Stalin eller overgrep 
mot folk sine grunnleggende 
demokratiske retter, og jeg mener at en 
klargjøring rundt disse spørsmåla er helt 
nødvendig for et revolusjonært parti som 
skal ha troverdighet overfor såvel folk som 
ideen om sosialisme. Men jeg mener at RV 
gjorde store deler av denne avklaringa på 
sitt forrige landsmøte, når 
programformuleringen " uten et oppgjør 
med alle former for stalinisme 
ettpartisosialisme og totalitær tenkning er 
et hvert forsøk på å bygge sosialisme dømt 
til å bli ;nislykket" Dette, sammen med det 
som står om hvordan en demokratisk 
sosiaHsme skal arte seg, er etter mitt syn de 
viktigste bestandelene i en slik avklaring. 

AKP har begått store feil opp gjennom 
historia, og siden jeg sjøl ikke er medlem 
av AKP idag, skulle det vel ikke komme 
som en overraskelse at jeg er uenige med 
AKP om en del ting også idag. 
Hovedproblemet mitt med ligger i synet 
på partiet og dets rolle. Sånn jeg oppfatter 
det, så ser AKP seg fortsatt som et parti 
med kjennskap til arbeiderklassens objekt
ive interesser, og som et parti som skal 
styres etter kjerneprisippet. Jeg mener at 
den organiseringa er feil, særlig når 
organiseringa får en form av ideen om at 
det "vi" som er partiet, uansett hva andre 
måtte mene og drive med og hvilke 
bevegelser man finner blant fo lk. Jeg er 
også uenige med en del, i Opprør og KK, 
markerte enkeltpersoner i AKP i synet på 
såvel kommunisme, sosialisme og 
sosialdemokrati. F.eks. synes jeg det er 
grenseløst på sidelinja å utdefinere 
halvparten av RV som moderne 
opportunister og å slutte å betrakte den 
sosialdemokratiske reh1ingen som en 
retning i arbeiderklassen, historisk og i 
nåtid. Jeg kan likvel ikke si å ha lest dette 
uttalt som AKPs offisielle syn på saken, og 
kan dermed ikke sette denne bjella på 
AKP-katten. Jeg anerkjenner tvertimot 
AKP som et sammensatt parti, og et parti 
med en soleklar rett til indre demokratisk 
liv som jeg ikke blander meg inn i. 

Som leder i RVs prinsipprogramkomite 
møter jeg problemene som oppstår når en 
skal oppsummere erfaringene med de 
sosialistiske statene. På den ene sida ønker 
Anders Ekeland å bygge ut oppgjøret med 
stalinisme til å gjelde maoisme, castrisme 

og leninisme, mens Arnljot Ask mener at 
den analysen som ligger idag er for ideal
istisk, og presenterer en langt mere 
materialistisk analyse, som samtidig tar 
bort en del av dagens program
formuleringer. Jeg mener sjøl at begge 
forslaga har store mangler, og at vi bør ta 
utgangspunkt i den eksisterende teksten i 
prinsipprogrammets kapittel 7, lære av er
faringene med sosialismen. En større grad 
av materialistisk forståelse har ikke teksten 
vondt av, noe både Ekeland og Ask enes 
om, og jeg synes personlig det er på plass å 
nevne opp Sovjet og Kina som eksempler 
på totalitære regimer som en ønsker å 
distansere seg fra. Sammen med 
fastslåinga av at revolusjonenen var riktige 
og brakte store framskritt for befolkinga i 
en begynnende fase, bør dette være 
ukontroversiellt. 

Jeg vil likevel ikke gå med på at dette er 
hovedutfordringen for debatten. Jeg 
mener at det er to hjørnesteiner i byggimga 
av en ny type sosialisme. Den ene går gjen
nom å oppsummere de feila og de riktige 
tinga som har blitt gjort fram til idag. Den 
andre er å oppsummere folk sine 
erfaringer med den moderne kapital
ismen, og arbeiderklassens egne ideer om 
et bedre organsiert samfunn. dette andre 
har ikke blitt verdiget plass i den teoretiske 
delen av en ny type sosialisme. jeg mener 
at dette er den største mangelen ved 
dagens tekst under dette punktet. 

På tross av min kritikk av AKP, såvel 
historisk som i nåtid, så er jeg ikke villig til 
å si at RV nå bør ta et endelig oppgjør med 
den vestlige maoismen som sådann. 
Oppgjøret med Kina, også historisk og 
derunder Maos overgrep mot folket, må 
man kunne ta avstand fra . Men, dette er 
ikke hele den norske maosimen. Den nor
ske maosimen er også den ideologiske 
drivkrafta som lagde et av de største og 
mest standh aftige moderne 
kommunistpartiene i Europa etter krigen. 
AKP-ml har tross alt svært mye bra å vise 

' til gjennom si historie, bl.a. resultater som 
gjør at de gamle AKPerene fortsatt har fot
feste i fagbevegelsen i hele landet, og som 
gjør at vi har ei revolusjonær dagsavis i 
Norge idag. M-L bevegelsens innsats for 
reisinga av kvi1mefrigjøringskampen er 
uvurderelig. Jeg mener at vi må gjøre langt 
bedre og mere grundige analyser av denne 
bevegelsen enn det som forslås med åta et 
"fullstendig oppgjør med alle former for 
maosime". Det viktige er å synligjøre 
partiets oppgjør med det totalitære, 
udemokratiske og undertrykkende, og å si 
noe om visjonen om sosialismen, ikke 
drive revansjistiske kamper om hvem som 
mente hva på 70 tallet. Dette er nødvendig 
hvis en skal løse den oppgaven jeg anser 
for viktigst, nemlig å bygge et RV som kan 
samle den revolusjonære norske 
venstresida. Dette sam lende RV må være 
et parti som på demokratisk vis kan 
utvikle visjoner for framtidas samfunn, 
samtidig som partiet er et effektivt red
skap i klassekampen. 

Aslak Sira Myhre 

leder i Bergen RV 
leder i RVs prinsipprogramkomite 

Inviter til 
lokale møter om 
Reform -97 ! 
Vi har hatt et vellykka møte om Reform -97 
i Grorud bydel og anbefaler andre det 
samme. For å inspirere vil jeg nå fortelle 
om hva vi har gjort og hvilke erfaringer vi 
gjorde. 

Vi er ikke så mange lokallaget. 
Kapasiteten er elvsagt begrenset, bl.a. av 
døgnets timer ! En hovedsak for lokallaget 
av RV i Grorud bydel, er kampen mot . 
Reform -97. Vi har skrevet innlegg i 
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lokalavisa og vi har delt ut løpeseddler på 
stand. Vi delte også ut løpeseddler i for
bindelse med skolesjefens informasjons
møte for sonen på Tiurleiken skole, og på 
Ammerud skoles informasjonsmøte da 
budsjettforslaget var kommet. 

RV har masse kompetanse i denne saken, 
likevel har vi stadig utsatt å invitere til 
møte i egen regi. Vi har opplevd at det har 
vært vanskelig å nå frem til foreldre med 
vår skepsis til planene, og å engasjere 
foreldre i kampen mot Reform -97 i vårt 
lokalmiljø. Nå, i ellevte time før budsjett
behandlinga i Oslo19. desember, begyn
ner det å røre seg. Skolene tildeles nå 
klasser, og det viser seg at mange 6- og 7-
åringer ikke får plass på bostedsskolen sin. 
Da bfu foreldrene forbanna. 

Vi var to stykker i lokallaget som fant ut at 
nå måtte vi gjøre noe. 
10 dager senere satt vi p møtet. Dette 
gjorde vi på forhånd: Bestemte oss på 
telefonen en torsdags kveld, tok en 
telefonsamtale fredag formiddag for å 
skaffe møtelokale og en telefonsamtale 
fredag kveld for å avtale med innleder. En 
lørdag og en søndag ble brukt til å forfatte 
løpeseddel og lage adresselapper, og en 
ettermiddag ble avsatt til å pakke og poste 
invitasjoner. Vi tok noen telefonsamtaler 
og skaffet enda en innleder i løpet av uka. 
Vi sto på stand en lørdag og prata sammen 
etterpå for å planlegge møtet. Så møtte vi 
opp 4 stykker på møtedagen for å 
gjennomføre møtet. 

Vi inviterte 2 innledere, laget løpeseddel 
og skaffet lokale , på en skole. Vi 
mobiliserte gjennom skriftlig invitasjon til 
foreldrerepresentanter i skolene i bydelen, 
barnehager, førskoler og skolefritids
ordninger. Tillitsvalgte og rektorer på 
skolene og ansatte i skolefritidsordningen 
ble også invitert, og invitasjon ble sendt 
ansvarlige for SFO i bydelsstrasjonen. Vi 
satte inn annonse i lokalavisa, delte ut 
løpesed ler en lørdag, la, en bunke løpe
sed ler på biblioteket og hang opp noen 
oppslag. 

Så: 25. november skulle Grorud RV 
arrangere et åpent møte om 
Reform -97 på Nordtvet skole. Ville det 
komme tre eller 13 ? 

Frammøtet var over all forvenhling. Det 
kom over 50 ! - Og så rett før jul, med 
skikkelig ekkelt vintervær. Likevel gikk 
alle disse fra kaffekoppen og Dagsrevyen 
og kom til oss ! 

Som · innledere hadde vi Osloskolenes 
etatverneombud, Knut Myhrer og 1?-11ne 
Minken. Knut Myhrer følger byggesakene 
rundt på skolene og sa mye om hvorfor 
Osloskolen ikke kan realisere den nye 
lærerplanen i 1997. 

Alme Minken har jobba fram tall som viser 
med all tydelighet at byrådets prognoser 
for elevtall ·og klassetall for skolene i vår 
bydel ikke stemmer. 

Det var en fryd å oppleve hvordan de to 
kunnskapsrike og engasjerte innlederne 
tente forsamlingen. De la fram 
ugjendrivelige fakta om den situasjonen vi 
nå har i Osloskolen. Fakta som med all 
tydelighet viser at det er uforsvarlig å 
presse 6-åringene inn i skolen høsten 1997. 
Dersom målet er å ta vare på barn og 
ungdom og å drive pedagogisk arbeide, er 
utsettelse av reformen er eneste mulighet! 

Vi presenterte tall for innskrevne 6- og 7-
åringer pr. 18. november og tall for tildelte 
klasser for disse elevgruppene. Slike tall 
kan en få ved å ringe til skolene. Tallene 
viste med all tydeHghet at skolene hos oss 
blir sprengt til høsten. Når det gjelder 
skolefritidsordningen er det ikke tvil om 
at mange steder vil denne måtte vike 
plassen for undervisningsrom. Dette ble 
også bekreftet fra salen av leder for SFO 
ved en av skolene i bydelen. Til stede på 
møtet var det også noen fra AP som syns 
de måtte forsvare reformen. Det var bra for 

diskusjonen. Utenom innledere og oss sjøl 
tok 13 (25%) av de frammøtte ordet. 

Løpeseddelen vår kunne vært bedre, vi 
kunne ha brukt mer tid til å mobilisere, 
særlig fra barnehagene og i forhold til 
foreldreutvalg. 

Det tok bare 6 dager fra invitasjonene ble 
sendt ut til møtet ble holdt. Likevel ble det 
et svært vellykka møte. De som møtte opp 
fikk viktig informasjon og styrka aksjons
vilje. 

Vi håper flere lokalag bljr inspirert til å 
prøve dette i sin bydel / sitt lokalmiljø og at 
det blir mange "Utsett Reform-97"-møter 
arrangert av RV i januar / februar! 

Vi klarte det, jo ! 

Anne Kristine Byhring 
Grorud RV 

1.12.96 

Da og nå; 
et apropos 

I forbindelse med den pågående debatten 
om innremfogen av språk og temaer i 
Klassekampen, kunne det være interessant 
å påminne om hvordan den 2. kongressen i 
den Kommunistiske Internasjonale så på 
dette problemet i 1920. 

Her følger et utdrag av betingelsene for 
opptagelse i Komintern: 

"Alle partiets presseorganer må ledes av 
påHtelige kommunister som har bevist sin 
hengivenhet for proletariatets sak. Men 
proletariatets diktatur må ikke bare 
omtales som en mekanisk innpugget 
formel, men det må agiteres for det således 
at dets nødvendighet blir innlysende for 
enh ver alminnelig arbeider, arbeiderske, 
soldat og bonde ut fra det daglige livs 
kjennsgjerninger, som må iakttas 
systematisk av vår presse og uhlyttes fra 
dag til dag. 

Den daglige og periodiske presse og alle 
partiforlag må helt være underlagt 
partistyret, uten hensyn til om partiet i 
dets helthet for øyeblikket er legalt eller 
illegalt. Det er utilstedelig at et forlag 
misbruker sin selvstend ighet og fører en 
politikk som ikke helt svarer til partiets 
po]jtikk." 

Er dette en problemstilling som har med 
RVs framtid å gjøre? 

Jeg bare spør. 

Spørsmål til 
Rolijordet 

Jan Hårstad 

Ame Rolijordet hevder i KK (14. august) at 
"Det er med andre ord tid for dialog. 
Arbeiderklassen kommer ikke videre uten 
at det utvikles ny politikk og nye svar. 
Dimensjonen i dette er faktisk at den 
internasjonale arbeiderbevegelsen må 
konstitueres på nytt. Alle bør delta i en slik 
prosess." 

Dette er en tankegang jeg selv har framført 
for ti år siden, så den er ikke meg 
fremmed. Men jeg har dårlige erfaringer 
med debatter i vårt miljø og skrev i KK 25. 
juni 87: "En hel rekke debatter i AKP har 
vært på grensen til det parodiske da de 
aldri har endt med noen konklusjon som 
skulle ropes ut fra hustakene." 

Arne forlater tankegangens problem
stillinger der de begynner. Om man skal 
lage noe nytt, må man først definere ut hva 
som er gammelt og ubrukelig. Det blir ikke 
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noe nytt ved at "alle" skal delta; det blir 
bare frustrasjoner og bortkastet snakk. 
Mener Arne at partier som opprettholder 
Stalin som en marxistisk klassiker, hører til 
dette nye? (Se Valen i KK 5. sept.) 

Mener Arne at Nato-sosialister av typen 
Erik Solheim tilhører det nye? På hvilken 
minimumsplattform skal "alle" inviteres 
til debatt? 

Nå finnes det en rekke internasjonale 
organisasjoner som allerede dag 
betrakter seg som den nye arbeider-

. bevegelsen: Mandelianernes 4. Inter-
nasjonale, International Communist 
Current, International C0tnmunist 
League, etc. 

Har Arne tenkt seg at vi skulle presentere 
deres problemer for at vi kunne debattere 
og vurdere hva de står for, eller har han 
tenkt seg at en "internasjonal 
arbeiderbevegelse" skulle skapes over 
hodet på alt eksisterende elJer ut fra et . 
initiativ utgått fra det glupe Norge? 

Halvtanker, kvarhnarxisme og Ta liban
geriljaen er de radikales verden. En ny 
arbeiderbevegelse må inkludere motet til å 
tenke tankene helt ut, som en bokser som 
legger kroppen bak slagene. Ellers får vi gå 
helt ut av den internasjonale boksingens 
ring og sysle med norske kretsmesterskap 
i internasjonalisme. 

Jan Hårstad 

RVs logikk i Anti
rasistisk Manifestet 

I forbindelse med den norske stateos 
nitidige og massive overvåknjng av NKP 
og AKP, hevdet RV at under den norske 
parlamentaTismens hokus .iokus skjulte 
det seg en uhyggelig politistat. Folk er 
naturHgvis forskjellige og personlig så lea 
jeg ikke på et øyenlokk i forbindelse med 
dette. En stat er e t redskap for den 
herskende klassen. 

For en kapitalistklasse er det den 
marxistiske fortroppen og revolusjonære 
arbeiderpartier som er hovedfienden. Hele 
århundredets historie viser at i kriser 
bruker kapitilistklassen fascistene mot 
kommunistene. Det er historiens mest 
elementære ABC fra et utall land. 

Men en kan jo ikke etter å ha karakterisert 
den norske staten som en overvåknings
og politistat, like etterpå gå hen å 
appellere til den samme staten om at den 
skal utøve forbud mot nazister, at 
"myndighetene" skal stoppe volden! 
(Anti-rasistisk Manifest). Det beviser jo 
bare at man ikke har skjønt noe som helst 
av Lund-kommisjonens arbeid. En har 
ikke trukket en politisk lærdom eller 
konklusjon av den! 

Vi som er marxister har bare en 
hovedmetode og det er klassekampens 
metode. Det er bare ved å utvikle 
klassekamp mot såvel kapitalistklassens 
Stat (etterehling og overvåkning) og deres 
reservesoldater, at en bekjemper 
nazisme / fascisme. Det er arbeiderklassen 
som skal ha fokus, ikke høflige 
henmodninger til 
overvåkningsmyndighetene! En driter seg 
loddrett ut etter mitt skjønn, ja ikke bare 
det, en begir seg ut på en reetablering av 
synet på Staten som mere smaker av 
Kautsky og Bernstein enn Marx og Lenin. 
Så dette er ikke noe pirk, men handler om 
livsviktige saker for sosialister. 

Selv Lund-.kommisjonen har visst ikke 
fått RVere til å våkne opp! Tenk litt, vær så 
snill. 

Jan Hårstad 
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Prinsipprpgram'kowjteen, som 
ledes av Aslak Sira Myhre, 
planlegger et åpent møte sosial
demokratiet. Ry's prinsippro• 
griun, avsnittet om sosialdemo
kratiet spesielt, yi1 bli gjenstand 
for politisk ka ]?;cp~ land~møtet. 
Det kan , pa gått en 
runde<'j?å ·µrt 

"{?fandpu'., 
:i:Jin:leae, er 
fall skål KJ<
teres. Møt~t v:iL 
Klassekampen. 

Faglig EØS~konf~ranse 
Arbeidsutv 

t n~ .. J.:.· t 
' • e i Tidsp .• .. •.• 

I =~~ lf.,,ctf::=t 
å tidspurik"tet ~{kulle v~re bra. 

Det er ventet st-01"td:elf9kelse på 
konferansen ~ .. utlandet. 
OPPRØR kommei'tilbake med 
mer informasJoni"i\~fe nummer~ 

»¾i 

antira:,~t~ og anti.nazister, ten 
pressemelding etterlyser elevene 
~tandp · tr4 vo}:srte, pqliti 
og mt r aktiv kåmr .: 
mot -og naziim1~ på· 
.ik:kevo1 qnnlag, 

Oslolærerne streiket 
I . forbindelse med Oslo k6m• 

bud:,jett for 1997 Vf\l' 

lag Oslo i polillijk 
nsstreik Oli)~~g 29. 

,1'230 me~ . 
:R,f( 

O:r$k 
streik 

. ·· rsvarl . 
nomfør6'.'t'~formen i august_ 1 . . 4 

mulig:kfµ!<åv i;essursene". Leserf 
man videre; vil man fotslå at her1 

ligger" J!lt'4 fo~satt yttetligere l 
spar.etiltakphl<Olesektoren. ' 

❖ . 4 

~Klµbbaviser " " h 

de for 
får' ' 
åre 
'h , 0:PPRØR mbt: ujeVJ,1e 

mellomrom 11 ..... ".. . de mange 
.fagforeningsavisene SO:Jll utgis, 1 
dette nummeret h:arvf sakset fra 
Flaskeposten, avisa for Oslo 

en vans:læ- ' 
n gjør~ det i 

u:m f.øre intensjon-

Bryggeti- og ~neralvann~ .... 
fabril<karbeidemls'''F~reniJ:tS. V{' ,. , 
benytter anledni:Qgen· til å, op~ 
fordre . andre fagforeninger og 
k,lubber til~ sendE?inn sine aviser 

ene i ···• iirm--97. Enu.tsettelsevit 
kunne bE;:y atflere elever vil få 
foi'kvår9,J'e a1t.undervisningslokal• 
er. ='-ff 

" enten til OP~ØR \iller.. til 
Faglig Utvatgi · 4 

:;;::: 

1 Arbeider-kalender 
Norzink-arbeiderne slår til. med 
mange kreativ~ utspilt tQr tiden. 
Nå lanserer ele Solidaritets
l<.alenderen 97, med de 12 flot
teste bildene fra ,kampen mot 
utsl<llling. Kalende'ren koster kr 
50,- og kanb fra Odda 
Kjemiske Arb rentng, tlf 
53 64 9110 eller fåk$3 6493 87. 

Mer penger til 
kommunene 

En av våre observante kom
munestyrepresentanter, har på
pekt en unøyaktighet i RVs løpe
seddel qm ,stat$budsjettet RV vil 
øke de statli~ rførtrygene tH 

f kommun61e. " vått.skatte-
opplegg i r også økt 
skatt for kapita ene, og da blir 
det enda mer til kommunene enn 
de 53,5 mrd det argumenteres for 
i løpeseddelen. Alt dette står 
omtalt og beregnet på en ypper-
lig måte i heftet''Hvor tar peng
ene veien?" som er. utgitt av RVs 
stortingsgruppe. 'Qen får du 
.gri\tis ved å ·ned tlfs:22·3133 ' 
21. ,, .• 

Vestfoldsko en rl<lært 
antirasistiske soner! 

Elevene ved Sanaefjord, Nøtter• 
øy, Re, Teie, Kilden, Greve
skogen og Holmestrand videre
gående skoler i Vestfold har 
erklært skolene for å være anti
rasistiske soner. 

Bakgrunne11 et at en pazistisk 
grupperh1g har terro~sert flere 
ungdommer i Vestfold både 
psykisk og fysisk. Terrorisering• 
en har gjort at mange unge er 
blitt redde for å stå fram som 

··•· ·s;t Norsk ~tetlag har krevet mid~ 
ler til'etterut-danning av alle 1-l'
ere. Det~mwel: ~vi.l~et, er i.kl<(yl 
tilstre ·•·· ~1 at Iærerqe kan fal 

nødv~ . . ....... ·•·· "~ppdatering. Den. 
delen .son:i <linfatter vurd ring er 
ikke ferdigbehandlet. Planere for 
fagene · norsk som 2. $prAk og ' 
morsmål vjl sannsynligvis ikke 
være ferdige før til våren. Dette 
vil rammeO~lo istot grad, t 

Coca-Cola-krrgen over? 
J ~§f: ttif det fulfkonfllkt m,;P~ 
lom ele, at;tsatte på Ringnes og 
Coca Cqla'Beveragf:$ Norway AS 
etter atsistnevnte sa opp a'Vtaien 
som Ringne$ AS (Orkla) hadde 
om å tappe den. brune sukker• 
drikken for det norske markedet. 
De ansatte påberopte seg at Coca 
Cola h<ll'.; ei ai:beidsgivera~vat 
for de · · tet jobb~ nåtl 
Coca ta ovei 
idt¾ks· t skal 
tråd regelverket. D 
bestred nalurlig nok Coca Cola. 
LO var klar til å kjøre rettssak -
arbeidernepå Rtngnes var klar til 
kamp. Men som faksimilen viser 
er det rongått et foreløpjg forlik 
mellom "' fagforeninga, Oslo 
Brygogeri~ ' g Mineralvann~ , 
fab b ;.n~ Fagforening, 

Coca-Cola $ie:r de 1 

te iVl$t\e~r1 
ar •·•·•·••· .• ye .. bedriften. De, 
ønsker d'en kompetansen i:li.S~e 
folkasit~r .inne med. Trolig var 
de også i.i.trygge . på hva en dom 
ville si. 

Fagforeninga fryktet på sm sjde 
at en rettssak ville trekke ut. 
Saken er stilt ibero i påvente av 
hva sont kommei:- ut av anset
telsesproic;~yre:1,1 . .hos Coca Cola. 
Fagfo'fetrfoga er k1ar til åta opp 
igjen kampen derrson1 Coca Cola 
kødder med ansettelsene i ny 
bedrift. ··· 
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Nytt RV-kontor 
22.november åpnet Vest-Agder RV 
og Kristiansand RV kontor i byen 
(Kristian 4.gate 69, tlf 38 02 30 04). 20 · 
frammøtte koste seg på åpnings
festen med politikk og kultur. Av 
talerne var bla.a. Bjørn Enes, tid
ligere frontfigur for m-1-bevegelsen i 
distriktet. han holdt et kåseri om vår 
lokale bevegelses historie fra 1967 til 
vår tid. Enes arbeider idag som jour-

nalist i Fædrelandsvennen, og er 
ikke tilknyttet RV, men en gammel 
maoist har alltid noen interessante 
betraktninger rundt mennesker og 
posisjoner, kontorer og aktivisme. 
Fylkesleder Valborg Steffensen ledet 
arrangementet. Hun har håp om at 
kontoret ska l bidra til økt aktivitet i 
RV, økt kontakt med folk og at kon
toret blir en møteplass for ungdom. 

RV-kontoret i Kristiansand ligger sentralt i kvadraturen. 
Med egen lysreklame skulle det være lett å finne fram. 
Her er Valbo rg Steffe nsen, O ve Thygesen og Lisbeth 
Reed på trappa til kontoret . 

Nytt styr~ i Fredrikstad RV 
Fredrikstad RV har arrangert sitt før
ste årsmøte på flere år. 11. november 
ble Dag Thoresen, Hilde Nesøen og 
Morten Johannesen valgt inn i RV
styreti plankebyen. 

RV-aktiviteten i Fredrikstad har vært 
lav de siste årene. Ved kommune
valget i 1993 ble det, etter mye om og 
men, stilt ei RV-liste med NKP-hjelp. 
Nå har imidlertid Fredrikstad RV 
våknet til nytt liv. Det skjer gjennom 
innsats fra både nye og gamle RVere 
i byen ved Glommas munning. 

Den nye styrelederen, Dag Thoresen, 
har fortid fra Rød Ungdom i Oslo . 
Sekretær Hilde Nesøen er velkjent 
RV-skikkelse i Fredrikstad gjennom 
mange år, men kasserer Morten 
Johannesen er et relativt ferskt fjes i 
RV-sammenheng. 

Nedskjæringer 
Det var åtte frammøtte på årsmøtet 
som ble arrangert i ungdomskultur
huse t St. Croix. Årsmøtet besluttet at 
kampen mot rasisme/ nazisme, for et 
bedre miljø og en styrket velferdsstat 
skal være de viktigste politiske sak
ene. Viktigste orga nisatoriske sak i 
1997 blir torting valgkampen. 

Store oppgaver venter Fredrikstad 
RV i årsmøteperioden. Fredrikstad 
kommune får flere titalls millioner 
mindre å rutte med i 1997 sammen
lignet med i år. Sentrum kommune
del, som er en av fem komnu111edeler 
i den nye storkommunen, kommer 
særdeles dårlig ut når budsjett
midlene fordeles etter det eksister
ende kriterie ystemet. Det foreligger 
forslag om å kutte både barnehager 
og nedlegging av aldershjem i denne 
kommunedelen. Alle partiene i by
styret godtar lojalt nedskjæringene 
fra regjeringa, og krangler så fillene 
fyker om hvordan det skal skjæres 
ned og strammes inn. Sentrum kom
munedel har stort øksemøte 17. des
ember. 

RV-årsmøtet vedtok å arbeide for en 
styrking istedenfor nedskjæring av 
offentlig sektor. 

- Fredrikstad RV må i samarbeid 
med dem det rammer, og særlig fag
bevegelsen, prøve å få fram helheten 
i det nye skattesystemet hvor kom
munene blir utarma og staten blir 
kjemperik, uttalte årsmøtet. 

Fredrikstad RV vi l støtte, delta og 

eventuelt stå i spissen for aksjoner 
mot nedskjæringer. 

Lokalprogram 
Fredrikstad RV vil også lage et lokalt 
program for vern av naturen i 
samarbeid med lokale naturvernere. 
Tilsvarende program skal lages for 
kollektivtransport, gang- og sykkel
stier og buss/ tog /båt / drosjesystem. 

Når det gjelder arbeid mot rasisme 
og nazisme, vil Fredrikstad RV 
gjennom kontakt med SOS-rasisme
laget i byen utarbeide et kort pro
gram med rasisme og mobilisere til 
demonstrasjoner mot nazistiske 
grupperinger. 

Stortingskandidater 
Årsmøtet vedtok å nominere følg
ende kandidater til RVs østfoldliste 
ved neste års stortingsvalg: 

Hilde Nesøen, Harriet Lind, Ingrid 
Thorbjørnsen, Morten Johannesen 
og Tormod Tunby. 

mattis 

Hva slags part i vil ungdommen ha? 
Dette var temaet da ungdom i "RV
familien" møttes på RV-kontoret 
Bergen en mørk novemberkveld. 

Møtet ble arrangert i samarbeid av 
Rød Ungdom, Revolusjonært Fo
rbund og RVs studentlag 27. novem
ber. I alt 14 ungdommer samlet seg 
for å sette seg inn i debattene frem til 
RVs landsmøte neste år, og for å 
komme med våre egne innspill, 

Ett revolusjonært parti 
RU og RF holdt hver sin innledning 
som la grunnlag for debatten. Begge 
argumenterte for nødvendigheten av 
et revolusjonært parti, både for å 
lede de kampene vi står oppe i i dag, 
og for å sette sosialismen på 
dagsordenen. RUs innleder disku
terte gode og dårlige erfaringer med 
den "leninistiske partimodellen" . 
Innledningen forklarte også hvorfor 
RU har satt seg som mål at det skal 
eksistere en ungdomsorganisasjon 
og ett parti i den revolusjonære be
vegelsen. To moderpartier, som 
idag, er altså ingen ønskesi tuasjon . 

Den andre innledningen tok ut
gangspunkt i parolen "Bygg RV som 
et sosialistisk arbeiderparti", og dis
kuterte hvordan RV kan videre
utvikles som et åpent arbeiderparti. 
Innledningen fo rwarte fraksjons
friheten i RV i dag c;om en naturlig 
situasjon i et revolusjonært parti, 
men argumenterte og å for at RV 

måtte utvikle seg mer i retning av et 
aklivislparti. 

Ungdomsparti? 
Rød Ungdoms vedtok på sitt siste 
landsmøte at organisasjonen vil 
jobbe for et "rekonstituert (=gjen
opprettet) kommunistparti". Det har 
ført til litt debatt om det er folk 
w1der 25 år som skal utgjøre hoved
vekten i og ledelsen av den revolu
sjonære bevegelsen i Norge. Møtet 
var enig om at det ikke er noe poeng, 
snarere tvert i mot. Allikevel kan det 
være viktig for ungdommer i RV å 
diskutere disse spørsmålene. Disku
sjoner i RV har ofte et visst preg av å 
være repriser fra en studentkantine 
p å 70-tallet. Da kan det være på
krevd at ungdommene i og rundt 
partiet diskuterer ut i fra sine egne 
premisser. Dette var det stor enighet 
ompå møtet. 

RVs vei 
Det å ta utgangspw1kt i norsk vir
kelighet var en gjennomgangstone 
på møtet. Mange pekte på at vi ofte 
vet mer om kampen i Kurdistan enn 
forhold ne i vår egen kommune. 
Dette er selvfølgelig en kritikk som 
rammer ungdomsbevegelsen mest, 
men RV er ikke flink nok til å dra 
ungdom inn i praktisk dagspolitikk, 
Flere ytret f.e ks. frustrasjon over at 
ungdom i arbeid får bedre opp
følging 1 fagbevegelsen enn i RV. 
Flere tok orde t for å understreke at 

både RV og RU må være arbeider
organisasjoner. Dagskrav og inter
esseka mp må være det en tral e. 

Når det gjelder organi eringen av 
RV kom det frem like mange spørs
mål om svar i diskusjonen. En ting 
det allikevel var enighet om var å 
advare mot enhver utvikling der det 
parlamentariske arbeidet blir over
prioritert i RV, og å bekjempe en 
sosialdemokratisk partistruktur. Det 
ble definert som et parti der en liten 
kjerne ansatte og heitidsaktivister 
legger alle premissene, og medlem
mene blir redusert til stemmekveg. 

Mange markerte også at det ikke er 
noe krav fra ungdommen at RV kal 
skifte navn , Selv om ikke RV lenger 
en ren valgallianse, er det altfor 
tidlig å skilte navn, Alle som tok 
ordet i den debatten var enige om at 
navnet er bra foreløpig. Å kalle seg 
f.eks. Rødt Kommunistparti eller 
Rødt Venstreparti fra landsmøtet 97 
er å foregripe politiske diskusjoner 
som ikke er ferdige end a. RV er både 
parti og allianse i dag, og det er 
behov for fortsatt stor takhøyde. Ikke 
minst for Rød Ungdom-medlem
mene var det viktig at målet om ett 
moderparti krever en lang politisk 
prosess, og samling gjennom prak
sis, ikke enkle vedtak. 

Bård Sandstad 
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INGEN 'VEI TIL;BAkE ••• 
Ps strate· · onferansefor land 
kognJir yskq,jl:i~a.Ley , 

. g9.febntatJ997. 

et. 

~ Liberaliseringa i økonomien og internaajonaliseringa av markedene 
legger nY ·~ser for det nQt1>ke land}?-J;uket. 
*De ~ul ·····. nale sel og aen~~•matvare 
over sea )frre delet ..... ·.... odu~jqnE!p 9~ distpb 
*Mathar. alvor havnet/på Børsen. H"Va .. betyr den nye <.momiske 
liberaUsmen for en nasjonal matproduksjon/kvalitet og-sikkerhet- og fi;)r 
vilkåra for produsentene? 
• Det finn en vei til 
stake foret 
produse behov? 0 

PROGRAM 

Lørdag: 
.9.00 !lt 

10.15-l·, 
10.30 -11:19 

~r 
~%, 

To res:se.c~ mQt bøqd 

11.so-'\., ·•· 

tlf 

-Analyt>~,'{§tudier: 
-sam · ten 
•Må 
-Kl 
- GA .· ... TO og multinasjon.ale selskaper . 
- Utviklibg av krav og aksjol'.\Sparoler for et framtidsretta landbruk etter 
fol produsentenes behov. 

gipg nåsjohalt og i11ternasjopal.t. 
eid .. 

erk åd retned, h, ~-. formasjon . ,ogbryne 
ideene v å. Vil du bli med - ta kontå)dmed ledet fur 
landbruksuJyalget KjerstiJacobsen tlf J~ 61'2313 60; ~ler partikontoi;1;t 
tlf22989oto. ·.· .. i# 

• •::=::•,: 

Sosialdemokratiet, LO og faglig strategi 
Hefte med artikler fra debatten i Klassekampen, 
Opprør og Røde Fane. 
Forord med problemstillinger til debatt. 
Ca. 40 sider. Pris kr.20. Utgitt av AKPs faglige utvalg. 
Bestilles fra AKP-kontoret - tlf. 22 98 90 60, 
fax 22 98 90 55. 

rås gratis ve"'d henvendelse til RV, 
='t 

Oster 3, 
,: ,:t: 

98 90 55 
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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. Studiesirkel 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) 

... stk. RV krever 6-timers dag nå! 

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

kr 40,-

kr 20,-

... 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-debatthefte, 64 s., Av )ørn Magdahl. NB\ Nytt pr iuni.) 
Fra Stortingsgruppa. kopihefter: 
... stk. Ny retning for et selvstendig Norge. 
(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 

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

(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 

Gratis 

Gratis 

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

(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

... stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

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

(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? 

(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»: 
... stk. Løpeseddel om RVs lovforslag om innsyn 

... stk. Postkort, ferdig til innsending. 

... stk. Brevmal, krav til justisministeren . 

. . . stk. College-genser, grå. Angi størrelse: __ 

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

Statsbudsjettet - ny løpeseddel til høsten 96: 

. .. stk Tittel ukjent. 

Materiellista er ajourført: I 0.1 0.96. 
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Navn 
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kr 1,-
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OPPRØR I 0•96 

Vigdis - et dugandes 
• 

Ei helg i oktober skal jeg på 
studieseminar i Alta. Ho Dagmar 
tar imot på flyplassen, kameratene 
samles til første økt på 
fredagskvelden Den store 
studieøkta er på lørdag. Noen 
melder avbud - det er ikke alle som 
har anledning til å delta. Blant dem 
er Vigdis Korsnes, kjent RVer i Alta 
og Nord-Norge. Problemet er at hun 
ikke får noen til å jobbe i butikken 
mens hun er borte. 
I bu tikken? Hva slags RVer driver 
butikk? Dette må undersøkes. 

Jeg blir enig med vertskapet at vi legger 
søndagsturen til Storekorsneset der Vigdis 
driver en god gammeldags landhandel. 

Søndag formiddag tar Vigdis imot og byr på 
formiddagsmat. I fire år nå har hun drevet det 
gamle landhandleriet etter sin far . Dette er 
ingen hvilken som helst butikk - et helt lite 
lokalsamfunn opprettholdes - og ikke nok med 
det, et viktig knutepunkt for de fastboende 
over fjorden. 

På Storekorsneset har ikke Vigdis bare en 
butikk - et helt kultursenter. Naustet nede p å 
brygga er innredet til festlokaler. Her 
arrangeres både brylJup og kulturaftener. 
Såpass arbeid er nedlagt i dette allsidige stedet 
at det er blitt lagt merke til langt utenfor Alta. 
Vigdis deltok på en konferanse for nær
kjøpmenn, som eneste kvinne, og hun fikk 
følgende attest i Dagens Næringsliv sin repor
tasje fra konferansen: 

.... med fandenivoldsk 
innstilling har bestemt 
seg for å slåss mot 
overmakta .... 

DN skriver videre: 

"Vigdis Korsnes, fjerde generasjon på 
Storekorsneset i Finnmark, selger alt fra 
gjerdestaur til synåler. Innimellom butikk
salget er hun sjauer og ekspeditør for den 
lokale båtruta og krovert på Pakkhusloftet, 
som er en del av anlegget. Hun er frodig, 
radikal og gir seg ikke. Kundegrunnlaget er 
bare 35 husstander, samt sjøsamer og fiske
bønder i nærheten, som etterspør mer grovsalt 
og sløyehansker enn fiskepinner. Det er bare 
hun og en deltidshjelp på lønningslista, og det 
er seks mil til Alta der storsamfunnet lokker. 

Korsnes har utrolig nok klart å bli on-line med 

Norsk Tipping fra spillegale Finnmark. Fra 
oktober 1995 og ut året solgte hun for 72.000 
kroner. Hun taper på det meste bortsett fra 
ølservering på Pakkhusloftet og tipping. 
Kassakreditten er strukket til bristepunktet. 
Pålegg fra det offentlige presser på. En ny 
frysedisk kostet 72.000 kroner, skifte av 
benisntanker etter pålegg fra SFT kostet 
170.000 kroner, og hver dråpe bensin må 
betales kontant. I disse dager åpner hun 
fiskemottak for at fiskerne skal få en plass å 
levere fisken. Neste søndag er det aksjetegning 
i bygda for fiskemottaket. 

- Jeg må gjøre det for å skape grunnlag for meg 
og bygda, pinadø burde dette vært en 
samfunnsoppgave. Jeg ville ha tjent p å å vri om 
nøkkelen og reist, men jeg vet jeg på sikt ville 
dradd med meg hele bygda. Det ville vært 
umoralsk, sier Korsnes." 

Det korte intevjuet sier det meste om hva 
Vigdis strever med. Siden intervjuet ble gjort 
har Posthuset på Storkorsnes blitt lagt. Nå 
ekspederes også post fra landhandleriet. 

Dette har kostet. Kamp mot lokalpolitikere 
som ikke har villet ta ansvar for de små 
bygdesentrene i kommunen. Hvem har egntlig 
ansvar for ei brygge? Er ikke det en del av 
infrastrukuren i en kommune? Den aktive RV
gruppa i kommunen, som ved siste valget økte 
representasjonen til 3, har hele tiden lagt 
kjepper i hjula for de sentraliseringskåte 
politikerne fra AP, H og FRP og kjempet for at 
kommunestyret ska l ta ansvar for hele 
kommunen, med grendeskoler og alt. 

Hva slags sammenheng skal vi se Vigdis sin 
kamp for et levebrød, en butikk, et lokal
samfunn i? Jeg tenker på det nylig stats
ministerskiftet. Jagland var høyt på den 
politiske banen umiddelbart med sitt norske 
hus bygd på 4 søyler. Distriktspolitikk er 
definitivt ikke en del av det norske hus - med 
muligheter til å bli en geopolitisk stormakt 
ifølge en av Jaglands håndplukkede som ikke 
fikk sitte så lenge ved kongens bord. Jalglands 

Over: 
Vigdis holder godt på nøkkelen. 
Her skal ikke stenges, men 
holdes åpent. 

Til høyre: 
Vigd is Korsnes på loftet på 
Pakkhuset med Cathrine og 
Marja-Lina. Her skal det 
etterhvert bli et lit e museum. 

Under: 
Sto rekorsneset seks mil no rd 
for Alta, med brygga og 
Pakkhuset. 

visjon for framtida er et Norge i EU. På alJe 
måter skal vi knyttes til EU, gjennom 
Schengen, gjennom den økonomiske poltik
ken. En bred kamp mot EU-trilknyttinga er 
nødvendig der du jobber, der du bor. Land
handelen på Storkorsneset er viktig for de som 
bor der. Men den er viktig for oss andre også. 
Uten levende distrikter får Jagland bedre 
spillerom. Det er mange som Vigdis i Norge, 

som kjemper for å opprettholde ei hardt pressa 
bygd mot sentralisering. Ikke alJe er kom
munister eller aktive i RV. Men framtida 
trenger fler. 

Finn O lav Rolijordet 

GOD JUL OG ET GODT, RØDT NYTTÅR! 
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