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var der og tok blant annet 
en prat med Janne Bråt
hen som er en årets ar
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De fleste økonomene sier nei til seks ti
mers arbeidsdag. De ser på vinning og tap 
i bedriftenes regnskap, og bekymrer seg 
for konkurranseevnen. 
Men kostnadene for samfunnet eller en
keltmennesket vises ikke nødvendigvis i 
regnskapet. For hvor ser du postene for 
stress, ensomhet, sosial isolasjon, mangel 
på tid til ettertanke, de slitne foreldrene, 
og barna som er for mye alene? 

Vi har alltid lært at tid er penger. Nå viser 

I/ T7 -prosessen har ribbet RV for 
~~politisk troverdighet. Etter at 

RV-ledelsen, med Aslak Sira Myhre, 
Trond Myklebust og Charlotte Christian
sen i spissen, har valgt å stille seg bak 
AKPs bruk av rå kapitalmakt for å endre 
avisas redaksjonelle linje, kan ikke lenger 
partiet spille en samlende rolle på den an
ti-autoritære, maktkritiske venstresida. Vi 
ser derfor ingen annen utvei enn å melde 
oss ut av partiet. 

Som medlemmer av Arbeidermakt
gruppa (AMG) gikk vi inn i RV da partiet 
åpnet for individuelt medlemskap i 1991. 
Etter Berlinmurens fall og tragedien på 
Tien An Men-plassen var den såkalte 
kommunistiske tradisjonen med Lenin, 
Stalin og Mao som ledestjerner definitivt 
plassert der den hørte hjemme; på histo
riens skraphaug. Sammen med tidligere 
AKPere så vi et selvstendig RV som en 
mulighet til å bygge et nytt parti basert på 
en kritisk marxisme. I det møysommelige 
arbeidet med å rehabilitere sosialismen, 
var etableringen av en demokratisk orga
nisasjonspraksis et felles utgangspunkt. 

I årene etter 1991 har RV på noen fel
ter utviklet seg i vår retning: Partiet er for
melt fristilt fra AKP og har vedtatt en 
rekke programformuleringer som marke
re avstand fra ml-tradisjonenes forståelse 
av sosialisme som et samfunn der partiet 
kontrollerer både klasse, fagbevegelse og 
statsapparat. Likevel har det vært umulig 
å få vedtatt et grunnleggende oppgjør 
med RVs egen historie. AKP har bitt seg 
fast i partiet, og RU har blitt et fristed for 
ungdom som lefler med stalinistisk tanke
gods. D et var derfor symptomatisk at en 
symbolsk viktig avstandtaking fra stalinis
me ble strøket fra partiprogrammet på 
forrige landsmøte. Partiet fikk dessuten 
en leder med en uttrykt målsetting om å 

MEDLEMSAVIS FOR Røo VALGALLIANSE 

Besek Red Valgallianse på lnterneH 
hHp:\ \www.rv.no 

Kommentar 

il live 
de økonomiske teoriene oss hva vi vinner 
ved å sette tiden inn i produktiv virksom
het, men ikke hva vi taper. Menneskene 
blir redusert til kjøpere og selgere som 
bytter penger. Vi skal produsere mest 
mulig og best mulig, på kortest mulig tid. 
Det er viktig hva vi bruker penger til, 
mens de menneskelige hensynene kom
mer nederst på lista. 

Vi glemmer hvor verdifull fritiden er. Har 
du tid nok, får du lettere plass til følelser, 

• 
I 

omsorg, menneskelig utvikling og kreati
vitet. 

Det er mange paralleller mellom kvinne
perspektivet og miljøperspektivet i kritik
ken mot dagens oppfatning av hva som 
har økonomisk verdi. I dag er samfunnet, 
og miljøet ute av balanse på mange områ
der. På samme tid som det har skjedd en 
rovdrift på natur og miljø, har det skjedd 
en utarming av omsorgen i hjemmene og 
lokalmiljøet. Vi innretter oss etter hva 
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som er mest lønnsomt, men ikke etter 
hva som er det beste for oss. 
Det er på tide å finne plass til oss selv i 
budsjettet. Vi må ha større rom i den 
økonomiske virkeligheten for et mennes
kesyn som favner flere sider av mennes
ket enn vår rolle som markedsaktør. 
Sekstimersdagen ville gitt både menn og 
kvinner mulighet til å kombinere jobb og 
familie. 

Forfatteren Goethe sa: Jo mer jeg tenker 
over sa.ken, dess tydeligere synes det meg 
at livet ganske enkelt er til for å leves. 
Sekstimersdagen har mange fordeler selv 
om de ikke kan måles direkte i penger. 
Sekstimersdagen ville gitt oss mer tid til å 
leve. · 

Else Merete Thyness 

KK-striden har vist at RV og AKP fortsatt ikke har tatt et oppgjør med stalinistiske metoder og står ribbet for troverdighet, mener Heiret og Høstaker 

forene fløyene i partiet. Men et slik tilsy
nelatende sympatisk ståsted er en umulig
het. AKP har stått solid plantet i en kom
munismeforståelse der viktige ingredien
ser har vært troen på at et elitistisk kader
partiet kan forvalte de objektive interes
sene til arbeiderklassen. D er slike partier 
har kommet til makta har det uten unntak 
ført til utvikling av ettpartidiktatur hvor 
partiet har sittet med statsmakta og styrt 
«på vegne av» arbeiderklassen. D enne tra
disjonen er dermed det viktigste hinderet 
for utviklingen av en frigjørende sosialis
tisk teori og praksis. 

En· slik forståelse har vært elementær 
barnelærdom for kritiske marxister. Om 
de ikke lærte leksa si av Rosa Luxemburg 
så forstod de alvoret under Moskva-pro-

Ansvarlig redaktør: 
Trond Myklebust 
Redaksjon: 
Else Merete Thyness, Eline Lønnå, Eli Didriksen 
og Trond Myklebust 

Grafisk utforming: Trond Myklebust, Else 
Merete Thyness 
Trykk: Oslo Avistrykkeri, Oslo 

sessene eller ble opplyst av Krustsjov i 
1956, mens de mest tungnemme ikke inn
så nederlaget før maoismen avslørte seg i 
1989. Og også AKP har måttet ta et opp
gjør med fortida, men oppgjøret har vært 
halvhjertet og maktmisbruket mot KK
redaksjonen demonstrerer for all verden 
at partiet ser på «demokrati» som et hon
nørord som klinger fint i et partiprogram, 
men som ikke skal omsettes i handling. 
Ved å bruke rå kapitalmakt til å tvinge 
gjennom sitt syn på den redaksjonelle lin
ja, har dette minipartiet uten politisk legi
timitet sannsynligvis ødelagt et hvert for
søk på å gjøre Klassekampen til «hele 
venstresidas avis». Og når RVs demokra
tiske sinnelag blir satt på denne prøven, 
velger ledelsen sammen med en lang rek-

Adressen ti l Opprør: 
Osterhausgate 27, 0 183 Oslo. 
Telefon 22 98 90 58 
Telefaks 22 98 90 55 
E-post: oppror@rv.no 

Rød Valgallianse, Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
T elefon 22 98 90 50 
Telefax 22 98 90 55 

ke medlemmer på ny å innordne seg det 
autoritære partistyret bare fordi de er eni
ge i sak; nemlig kritikken av den redaksjo
nelle linja. Målet helliger altså middelet. 

D ermed har Kl<-prosessen avdekket 
situasjonen i RV anno 1997: Partiet er 
formelt skilt fra AKP, men lever i et fri
villig ideologisk samboerskap med den 
gamle ektefellen. RV-ledelsens politiske 
og ideologiske prosjekt er å føre to ufore
nelige tradisjoner sammen - men når de 
to retningene støter mot hverandre i en 
avgjørende prinsippstrid må man velge si
de. Og ledelsens valg gjør at vi ikke lenger 
kan forsvare partimedlemskapet. Vi vil 
derfor bli strøket av medlemsregisteret. 

Jan Heiret og Roar Høstaker 

Neste nummer: 

Dødlinje fredag 5. desember. 

Dette nummeret kommer til å omhand
le statsbudsjett, fylkestingsbudsjett og 
kommunebudsjett. 
Send inn bidrag! 
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Knapt noen gang etter Oktoberrevolusjonen har ideen om 
sosialisme stått så svakt i de kapitalistiske landa som i 
dag. Selv om det fortsatt finnes land som sier de «bygger 
sosialisme», er de gamle fyrtårnene, Sovjet-Unionen og 
Kina, sluknet. 

De aller fleste sosialistiske partiene har revidert sine program
mer de siste 10 årene og ideen om «sosialismen» slik den ble pro
klamert av statsbærende partier i Sovjet-Unionen og Kina er 
nesten uten gjennomslag. Den kritiske situasjonen for sosialis
tisk tenkning og politikk står derfor i sterk kontrast til globalise
ringen av kapitalismen og de dramatiske utfordringene som ka
pitalistisk rovdrift har skapt: Økende ulikheter og fattigdom, 
miljøkatastrofer og kommersialisering av alle sider av mennes
kelivet. Behovet for et alternativ til kapitalismen er større enn 
noen gang, samtidig som det sosialistiske alternativet har mistet 
mye av sin tidligere prestisje. 

Helt grunnleggende i temaet om sosialismens problemer er 
spørsmålet om den sosialistiske økonomien. I marxismen danner 
oosis grunnlaget for enhver samfunnsutvikling. Utviklingen av 
økonomien bestemmer størrelsen på produksjonen, fordelingen 
av produksjonsresultatet, omfanget av forbruket og typen for
bruk. Økonomien bestemmer folks levekår og grunnlaget for 
overbyggingen; demokratiet, kulturen etc. Teorien om «sosialis
mens politiske økonomi» har vært sterkt påvirket av Stalins teori
er g utviklingen i Soviet-Uninon n. Viktige pørsmål er: 
Når kan vi snakke om «en sosialistisk økonomi»? I Sovjet og Ki
na ble det lagt avgjørende vekt på graden av plan og statskon
troll, men erfaringene viste at dette like gjerne kan være fascisme 
som sosialisme. 
Kan sosialismen utvikles i et land med lite utviklede produktiv
krefter? Tilbakeliggenheten har bl.a. ført til at «vekst» ble det 
magiske ordet. For å oppnå vekst har alle midler vært tillat: Hen
sikten, det sosialistiske målet, helliger middelet. 

Målet med dette seminaret er først og fremstå stille spørsmål og 
styrke den kritiske debatten om den sosialistiske teorien og prak
sisen. Vi inviterer derfor til et åpent seminar for å diskutere hva 
vi mener er de viktigste problemene i sosialismen. 

Program: 
Ulike syn på sosialismen problemer? 
- Folket som objekt, styrt av diktaturer 
- Byråkratisk maktsjikt 
- Stagnerende produksjon-korrupsjon-uformelle markeder 

Utfordringer i den sosialistiske økonomien 
- Internasjonalisme kontra selvberging 
- Hva slags økonomisk utvikling tåler miljøet? 
- Hvordan kan økonomien utvikles «nedenfra»? 

Demokratiproblemet -
hva slags styringsform krever sosialismen? 
- Under sosialismen har «folket» makta. Hvordan? 
- Erfaringer fra tidligere sosialistiske forsøk 
- Kan vi lære noe av 200 års borgerlig parlamentarisme? 
- Motsetningen mellom lokaldemokrati og demokrati på nasjo-

nalt og internasjonalt nivå. 
- Hvilke krav stiller demokratiet til kunnskap, tid og økonomiske 

ressurser. 

Klasse mot klasse - det marxistiske 
menneskesynet og teorien om klassekamp 
- Skaper det marxistiske klasseperpektivet et svart-hvitt syn på 

mennesker? 
- Sentralt i humanismen som ide står toleranse og repekt for en

keltmennesket. Utfordrer dette marxismen? 

Sosialismens problem 
Utfordringer for RVs programarbeid 

Seminaret vil bli avviklet i tidsrommet 11.00 til 17.00. Innle
dere, sted og nærmere tidspunkt vil bli annonsert i Klasse
kampen 1. november. 

Sør-Trøndelag RV 

Landsstyret_ i RV 0111 
Klasseka111pen 
Landstyret i RV hadde i helgen 24. - 26. oktober 
landstyremøte. En av sakene som var opp til diskusjon var 
avisen Klassekampen. 

I den forbindelse ble det fattet følgende vedtak: 

1. RV mener at det var nødvendig med ei endring i redaksjonell 
linje for å gjøre avisa politisk og journalistisk skarpere, og i 
stand til å overleve og vokse som ei revolusjonær avis i Norge. 
RV mener at Klassekampen er Norges viktigste avis, og vil bi
dra til å styrke avisa, gjennom salg, verving av abonnementer 
og annet støttearbeid for avisa. Vi vil samarbeide med redak
tøren for å gjøre avisa best mulig. LS oppfordrer alle RV-lag til 
å selge avisa minst en lørdag i måneden. 

2. I RV og RVs ledelse er det uenighet om viktige sider ved den 
prosessen som førte fram til redaktørskiftet i Klassekampen. 
RVs landsstyremøte ønsker ikke å uttale seg om de ulike par
ters opptreden i konflikten. 

3. RV ønsker at det skal avholdes en ny generalforsamling i 

Klassekampen, som både tar for seg avisas strategi for framti
da og velger et nytt styre med brei tillit. I forkant av general
forsamlinga må det gjennomføres debattmøter og diskusjo
ner i hele landet og i miljøer som K"K.s venner etc. 

4. RV oppfordrer AKPs ledelse til snarest å legge fram en plan 
for hvordan en prosess med aksjesalg og gjennomføring av en 
reellt annen eierstruktur for avisa skal gjennomføres. 

5. RV mener at Klassekampen skal styres etter redaktørplakaten. 
Avisa må være ei partipolitisk uavhengig avis som både er kri
tisk til makta og den revolusjonære bevegelsen. Den bør dri
ves ut i fra den formålsparagrafen som står i dag, og det er 
viktig å drøfte hvordan den best kan ivaretas. Det er nødven
dig å bygge allianser mellom de ulike delene av KK.s leser
grunnlag. 

For nærmere beskrivelse av diskusjonen om avisen, henvises til 
artikkel i Klassekampen 27. oktober. 
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Spontanaksjonen mot 
grovpomo. 

RV vedtok på, AV roøte 27 .8. 97 å slut'" 
te seg til aksjgrtet} (ordi det nye forsla
get fra det offet;rtUge seksuallov- 1 

broddsutvalget ,ikke rammer porno
ens t;tedvetdigettde og krenkende 
fremstilling av kvinner. RV roener at 
pornoen fremstiller kvinner som en 
vare. Kvinnen underordnes mannen 
o~ er kun til fot a til .. fredstille menns 

1
. 

sakalte beho-v; . 
Dagens Jov har. oiså vist seg å være ~ 
ubrukelig i ¾:atnp<;n mot pornoens ~ 
forkvaklede kvinnebilde. Vi vil ha en. I 
lov som vi kan bruke for å stoppe por- • 
noen når den fremstiller kvinner på 
en undertrykkende mate. 
Vi finner dekning for vårt syn i Lis
beth Bangs mindretalls innstilling. 
Vi vil støtte denne, oppimot flertallets 
innstilling i arbeidet videre. 

. Min.dretallet påpeker. viktige mangler. 
Lisbeth Bang V:M· ta jpp. ord~t kjønns- . 
krenken<le i. lovteksten, tillegg til ' 
kjønnslige skilddnget av barn, lik, 
vold, tvang, sadisme og lignende. 
I likhet med Lisbeth Bang mener vi at 
dagligvare pornoen, som i dag fyller 
det offentlige rommet som vi ferdes i, 
på mange måter oppfattes som mer 
krenkende enn såkalt hard porno som 
f.eks. nærbilde av et k ønnsor an. 

te.lesten, vi! vi ogs4 kunne ta opp kam
pen mot dagligvare pornoen. 
Vi vil med tilsluttningen også markere 
at vi mener at pornoen er seksualfi
endtlig. Det er den som fremstiller 
seksualitet som tabu, syndig, hemme
lig og grisete. 
Dagens sladding bygger opp under 
dette når den ikke har med seg kvin
neundertrykkings.perspektivet. 
Men hovedsakep i dag er a stgppe 
flertallets lovforslag. 
Vi bevilger derfor 2500 kr til aksjo
nen. 

Marit F. Danielsen 

Nei til tvungen lønnsnemd 
mot OSF! 

Landsstyret fRV$luttar seg til følgjan
de opprop mot bruk av tvungen 
lønnsnemnd i konflikten mellom OFS 
og Rederiforbundet: 

Norske styresmakter har fleire gonger 
vor,te kritisert av Europarådet og ILO 
for bruk av tv-Ungen lønnsnemnd i 
strid med men,ne~kerettskonvensjonar 
Noteg er bun,qpe av; 1'.U)dertelknai:ane 
åv opp:i;opet gg<,ltek ikkje at sam~ 
funnsøkonomiske kriterier skal væra 
ein del av grunplaget for bruk av 
tvungen lønnsnemnd og oppfordrar 
Stortinget til å stemma imot framleg
get om tvungen lønnsnemnd. 

i Stevne - ikke seminar 
& •,•<'· 

Landsstyret har otndøpt .RVs sosialis
meseminar til sosialismestevne. 

J. 
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borr pqliti~ke 
&kaper ... p' •·· 
-vesteresi 
<<'al}erkj 
selska 
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Det ei petyd beli3R ~om+ 
qljeJ?ehgenec u~fi)~; ~ene1: Erlinij I 
Folkvord, o ·· litisk:e kta'Y' otn ,, 
mer.U1eske , ~r~ .· b~neru:bei~ j 
o.a. ifra en Såi investor ville blitt ti 
lagt rperke til :flere. s\tdei; e.q:ri ! >\+ 
finansmilj~erle. i 

• Folkvord reagerer §fefkt nru:. regjezc 
; ringa ~tterhvertteoJ,er,påA\Jr,ive§tere-

i ~ftikansk~land}+sa gjeldet:. det, b~te 
deJand sprp gåt fra P?Janf.?)~9n,9mi tj,l 
markedsøkonomi, fordi det betyt at 
a:wka11erne filt bøt~.ei;; SCYO'.)I ~e;ter 
etter yål'. standard. - DetteW;).d'~;stte
ker hv◊t roarkedsli9$r~~tisk ~bei- 1 
derpatl:ieter.blitt; sier ija11. 

RV mener at de.tet mestsatnfunns
økpp.otnisk ).øt;U1somtå investere ol~ 
jepenl~t· i k<>~munene Oi klesten 
;o · · s~g under .havbunnt:11, . 

Aktuelt 

Martin Tranmæl ville rotert i sin grav, 
om han hadde lest den plan for uten
landske pengeplasseringer som den 
avtroppende Ap-regjeringa la fram på 
mandag. Selv om regjeringas anslag 
alltid er godt i underkant, peker den 
kurven som viser veksten i Norges år
lige kapitaleksport nå nesten rett opp
over. Neste år skal minst 87 milliarder 
kroner - sannsynligvis blir det over 100 
- investeres i utlandet. 

Disse milliardene handler ikke om bi
stand, uhjelp, humanitær innsats e.l. Tross 
tidligere statsråders medieutspill om 
«etiske retningslinjern o.l. så gjorde Ap-re
gjeringa det helt klart at disse pengene skal 
plasseres der avkastninga er størst. Slik 
opptrådte kapitalistene også i Tranmæls 
barndom. I den forskrifta som Jens Stol
tenberg fastsatte 3. oktober står det at 
«Norges Bank skal søke å oppnå høyest 
mulig avkastning» av utenlandsinveste
ringene. Den avgåtte Ap-regjeringas fore
slo at inntil 50 prosent av milliardstrøm
men skal plasseres i aksjer i de landene 

som har best utvikla børssystemer. I Asia 
betyr det å kjøpe aksjer i selskaper som er 
notert på børsene i Hong Kong, Singapo
re, Japan, New Zealand og Australia. 

Aksjer for I 000 milliarder 
Fordi utenlandsinvesteringene har så 
voldsomt omfang - det blir snakk om 
statlige aksjekjøp i utlandet for nær 1000 
millioner kroner hver eneste uke i 1998 -
er Norges Bank pålagt å benytte «andre 
forvaltere». I praksis betyr det stort sett 
utenlandske meglerfirmaer. D et stilles 
bare to krav til disse meglerne - foruten at 
de må ha stor kapasitet: For det første 
skal de være best til «å oppnå en høyest 
mulig avkastnin~>. For det andre skal de 
ha «betryggende etiske retningslinjer for 
sin egen virksomhet». Det siste er misvi
sende blitt framstillt som- at de skal ha 
etiske normer for hva slags firmaer de in
vesterer i. For de meglergigantene det er 
snakk om her, betyr «betryggende etiske 
retningslinjer for egen virksomhet» om
trent følgende: 
1: Du skal ikkje stjele fra sin egen arbeids
giver. 

2. Forøvrig kan du gjøre hva som helst, 
bare du ikke blir tatt for det. 

Mer til kommunene 
Vi står midt oppe i en kraftig vekst i norsk 
imperialisme. For å illustrere størrelsen er 
det nok å nevne at den pengestrømmen 
som skal investeres i utlandet neste år, til
svarer halvparten av neste års inntekter til 
alle landets fylker og kommuner. 
RVs syn på dette er nokså enkelt: På kort 
sikt må kampen for å øke kommunenes 
og fylkenes inntekter også være en kamp 
for å redusere utenlandsinvesteringene. 
Dette er to sider av samme sak. På litt 
lenger sikt må oljeutvinninga trappes ned 
kraftig. En stor del av oljeformuen må 
oppbevares under Nordsjøens bunn inn
til den kan utvinnes på en måte som er 
økologisk og økonomisk forsvarlig. 

Erling Folkvord, Rød Valgallianse 

Artikkelen har tidligere stått i Dagsavisen 

Halve kommune-
Norge til 

RV om statsbudsjettet 1998: 

... og vinneren ble - ISS! 
- Regjeringa bløffer om kommuneøkonomien. Den de
len av skatten din som går til kommunene skal reduse
res - og den reelle økningen for kommunene er lavere 
enn det regjeringa påstår. Dette medfører at den stram
me kommuneøkonomien vil fortsette. 

Det sier RVs nestleder Marit Danielsen i en foreløpig kom
mentar om statsbudsjettet fra Rød Valgallianse. 

Eldrepakka 
Vi vil derfor oppleve at flere kommunale oppgaver settes ut 
på anbud, økt privatisering og markedsbaserte løsninger i 
kommunene, sier nestleder i RV Marit Danielsen. Hun adva
rer mot en virkelighet der kommunene presses til å bygge 
enerom for de eldre samtidig som de må privatisere andre de
ler av det _kommunale tilbudet, f. eks barnehagene. 

6-åringreformen 
- Også i 1998 må mange skolebarn belage seg på å tegne pizza 
i heimkunnskapstimen - dersom ikke foreldrene betaler for 
materialet - dette samtidig, som barnetrygden reelt går ned. 

Værre for flere 
- Marit Danielsen reagerer også sterkt på flere av regjeringas 

utlandet 
innstrammingsforslag: Igjen er det folk som bruker medisiner 
og trenger lege som skal betale mer. Kuttene i arbeidsmar
kedstiltakene rammer de som trenger dem mest. Innføring av 
ei tredje uke for arbeidsgiver er også tiltak som slår helt feil ut. 
I tillegg ser hun det som en provokasjon at regjeringa presen
terer de dramatiske kuttene i overgangssstønaden for enslige 
forsørgere som en «omleggin~>. 

Taktikk fra AP 
- Men blind hane kan også finne korn. AP er på sporet av å 
skattlegge de rikes aksjeformue. Men dette må betraktes som 
skuebrød fra ei regjering som nettopp har skapt disse rike 
med sin politikk de siste 10 årene. Når AP nå går i opposisjon 
kan det være kjekt å ha noe slikt å vise til, sier RVs nestleder 
Marit Danielsen i sin kommentar til AP-regjeringas statsbud
sjett for 1998. 
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MATTE'KllYPE 
TIL KORSET 

Ole Roger Dyrkorn ble nærmest latterliggjort av budsjettbehandling. Nå må de borgerlige krype 
Arbeiderpartiet og de borgerlige under tjonirets til korset, og innse at terrieren fra RV hadde rett. 

r!U\ ARNE RENNESTRA\JM. 
(TEK~TOG l'Oroi 

- 1•g ""' ingen gn,nt1 1il 4 bo,·c• 
"'· men derte vis.,1 a1 det ~, opp• 
g::wcnc i .kom.m.u.nen ~<lm fØf:sl 
09 fnm1,1 må ''fte ,&re budsjet • 
ter. Så får " fuu,, fman.ierinicn 
etterpt Oem•<>1n, h:u 4',t vt,rt 
slik ut mani;e borgerlig: ikkc- hat 
l,j,,,11 lokal<.1mfuOM1 godt nok. 
Men elter ta h ""' del ur ;om om 
Je fat Ulk!:t pil. ikl. ~er Dytkl>rtt 
ti!PD 

lien B1'-Dyrkorn 
hovererildæ 

men el nyn hud,jtit fot 199&. 
OgsA dem,e g:u~e" uleJ' Oy:
kom A høyn<' t>udcne. 

- Vi kommer til . ~ fr,muue. el 
priniærforslag ~om ~dig 
I.ømmer til u lagge 6-7 millioner 
krofl<r ov~r ~l de bori,!tthge 
koam,cr ""'"· Mei• det .,. føn,1 
og fTt.tn5l for J. ''l'l1 llvofdall de 
,;cotmle myndigheter seigpin.:<t 
kommunalpolitikken. Vi vil agu 
logge frum et ;ckund.-<crt forslag. 
snm a m<er moderat. 

Dyrk,,rn og RV ville øke b"d, 
,-j<,net med 6,7 m,llian.,- krour. 
bfanl onn« for I lø,;c opp~I""" 
innen plei~- or, i
d<tp(lrtiet og d~ 
t~ dt1tC v.it O 
;Jn· \:Jf tooen t.n iumen.. Budsje1 .... 
ttt for itmc•a:re"" år ll3l ru:m• 
lii •1wl:k,1 p1 alt, 1>aui:cr ~ 
k,m,cr. O.rfor måne l'l'Ø -k.onn
t<,:11 plus-,c, pa mt:d. 6.79 miilio
ll<lr kroner. T" av disse millm• 
i,c.nc måue hentes fra 8amblt 

kommu= caen peng--.binge. 
!lbng< ~• hon$ polili;le ruot• 

standett kall misunne Oy,lcom 
fot Mt1> evner til li.., i bystal.I• 
ltuJ;i, Pl J<.nne tideit l rJOr stod 
h;ln og """'lcke1 om de .1>1ekat,c 
beliovene innen .helse• oi ,osla• 
lotllSOl'.g(On og iruico vk1c ~~ 
°""""11· Under gW:,gen, rrl!'lt~ 
fikk helse" og :.a~ial J.4 mi:tio~ 
ner ekstra. men, pleie og Ort!Mll:f 
rill tilført L7 milliom,r laomr, 
De,suten av,krev polililr.tmt 
ut~stkode for;Jtioser på 1.92. 
milhoner. 

Ureall,~tbk 
Dyrkom meoer åtots OJ!l'""""· 

!igc bvdsje11 ,,.., umalimsk. Det 
V;>( re!I 0$ ,1,11 ikk,- goot ook 1il 
A l!>$i: dt kommunal« oppg••e-

Ole Roger Dyrkorn som er RV-repre
sentant i Bamble Kommunestyre, ble 
· forbindelse med fjorårets budsjettar-

eid latterliggjort fordi han ville øke 
udsjettet med 6-7 millioner kroner 
or å løse oppgaver innen pleie og om
org. Nå viser det seg at budsjettet har 
prukket med 6, 79 millioner kroner. 

ette er et typisk eksempel på hvordan li
et for RVere i kommunstyrer arter seg. 
tort sett ensomme kritikere av de ulike 
akthavere i styrene. Men som oftest vi

er det seg at kritikken er rett. 

or å hjelpe og knytte sammen alle våre 
arlamentarikere, hadde vi til inntil høs
en 1995 noe vi kalte for RV-torget. Dette 
ar samling av ulike avisutklipp om RV i 
eclia. Dette fungerte bra for som en in

ormasjonsbank for RVere rundt om i 
ndet. 

ne. 
- Mao lar ille vzrt: ;\ hjelp.. 

kreftsyke fulk .rom er d,i,;,llde. Pi 
.,amme milt kan ikke lhmbtt 
lmmmone la folk ~ 1il •runne p5 
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mA .,; t,e,•ilgc 0)(.-r penger - OG 
det 1w vi herved gjort. Pi sam• 
""' miten bar det vært 11-.re la,: • 
vende b.\mcv-,mMl!kcr. Vi kM 
ikh l• vaere A Jl)SC' dii,se oppp
ven~ fordi bildsjeik! ikke holder. 
Til ,'jVt:lld~ og ~i.<I m,1,c pola,
kttne .tpreue pcns«d:l-e1L D<:1 
\'ilt nok en bitter pille ii ,~e1,~. 
sitt deo friuakn~ RV-poli llk•• 
ren, · 

Høyner budene 
Bamble, fo!kev>Jgt~ ~'l<iN 

tmMlag pro...,e-»e1l tned li "'y ~•HO--

RV-Dyrl<.om me0er Sloninget 
h:ir skylda Co, den woma1< Jcotn• 
muneø~<.monlien I w~ som ff 
gln &Iden l!/91 har lwmmUJJellC 
m, st:tdig mindtt. del av wm,. 
k:alta, 

- Med .~mn,c fordr.lutgJl>llk• 
kei s<im for $· 6 år si<ien. ville 
BMl!lle kommuo" b•n 14 milli• 
oner Jc.<00er mer 6 M!e med i 
dag Na knmniu ~t co ny tt&it:
riAg, ~ KrF , spissen. BDOde
vd, har It" el å stytke kontntlilk!• 
øiwnomlen. Vi får jo tn> •t ~11 
pr.St ille IJU!ler, 

Opprør sin redaksjon ønsker å stable det
te initiativet på beina igjen, og vil derfor 
utfordre våre medlemmer, og spesielt 
parlamentarikere til å sende inn avisut
klipp, leserbrev, gode innlegg fra kommu
nestyrer til avisen. Dersom dere sitter på 
en god ide for kommunen, er det sikkert 
mulig å bruke den andre steder. 

Et eksempel: I Bergen ble det i forbindel
se med budsjettet i 1995 fremmet et for
slag fra RVeren Trond Kvist om at man 
skulle ha 30% overkapasitet i kirkene 
(altså samme mål som man bruker for 
skolen). Deretter skulle man legge ned de 
kirkene som var overflødig, og busse me
nigheten til nærmeste kirke. 

T rand Myklebust 

Aktiv 
samfunnsdebatt 
Notodden er en av RVs fremste bastio
ner i landet. Gjennom deltagelsen i «soli
daritetslista», ei kommuneopprørsliste 
bestående av SV, RV og uavhengige har 
Morten Halvorsen fra RV blitt leder for 
kommunestyrets nest største gruppe
ring. 4 av solidaritetslistas representanter 
er RVere, noe som gir RV 10% av med
lemmene i kommunestyret. 

Tirsdag 28/10 arrangerte RV på Notod
den som en del av møteserien «Aktiv 
samfunnsdebatt» møte om sosialismen. 
RV leder Aslak Sira Myhre var innleder 
på et svært vellykka møte som samla 30-
40 deltagere. Aldersspennet i forsam
linga strakk seg fra 13 til «over 75», og 
viste en bredde som er sjelden å se på et 

RV arrangement. Likevel var nok møte-. 
lyden prega av ungdommen, over halv
parten av de frammøtte var skoleelever, 
studenter eller bare unge. Flere sa at de 
kom på møtet for å bli kjent med RV el
ler RU og at de ønska å bli aktive. 

Etter innledninga blei det debatt hvor 
både organiseringa av arbeid og fritid 
under sosialismen var tema. Møtet blei 
avslutta med en appell fra RV lederen til 
å fortsette debatten om et annet sam
funn og å trekke flest mulig inn i disku
sjonen fram mot RVs store sosialismes
tevne til våren. Notodden RV overlater 
nå stafettpinnen til Rød Ungdom som 
vil arrangere det neste møtet i serien 
«Aktiv samfunnsdebatt». 

Nytt fra . 
Innvandrerutvalget 
Leder i Innvandrerutvalget, Juan Carlos 
Orieta, har nylig kommet tilbake fra et 
lengre opphold i Argentina. Orieta har 
studert nærmere den kampen som ar
gentinsk fagbevegelse har ført mot pri
vatisering og markedsliberalisme spesielt 
innafor post- og televerk. Oppholdet har 
delvis vært finansiert av Norad-midler 
fra Studieforbundet Ny Verden. 

Orieta arbeider nå med å skrive en rap
port fra oppholdet. RV har søkt om 

midler for oppfølging av dette prosjektet 
til neste år. Planen er å bearbeide flere ti
mers video-opptak fra turen og utvikle 
materiell på hvordan fagforeninger kan 
jobbe med nord-sør-spørsmål. Det leg
ges opp til studiemøter og foredragstur
ne fra RV sin side - dette skal være et 
samarbeid mellom Faglig Utvalg og Inn
vandrerutvalget. RV-lag og innvandrer
miljøer som ønsker besøk av Ori.eta kan 
kontakte RV sentralt. 

Styrk Nei-kampen 
29.-30.november avholder ei til EU sitt 
tredje landsmøte etter folkeavstemning
en. Disse landsmøtene har alle vært pre
get av trykk fra krefter som ønsker å ned
legge eller «fryse» organisasjonen. Også 
denne gang har det blitt gjort forsøk på 
det, men dette har blitt kontant avvist av 
Rådsmøtet. Bondelaget har også værtak
tiv og innba den 9.oktober partier og or
ganisasjoner fra EU-kampen til et møte 
som skulle drøfte framtidige organisa
sjonsmodeller for Nei til EU. 
For RVere i Nei til EU er det nå viktig å 
ta ansvar for det organisatoriske nivået i 
Nei til EU. For fortsatt å ha en levende 
organisasjon må organiseringen og akti
viteten på lokallagsnivå opp. 

På Landsmøtet må det bli en viktig opp
gave igjen å få fram analysen i Nei til 
EUs arbeid, altså hva er Ja-sidas strategi 
og hvordan skal vi møte den. Viktige 
elementer her blir å sikre at Nei til EU 
fortsatt skal være en Nei til EØS-organi
sasjon, fortsatt kamp mot EUs justis- og 
politisamarbeid og starte arbeidet mot 
Den økonomiske og monetære union. 
Ønsker du å diskutere Nei til EUs 
Landsmøte med noen,kan du ta kontakt 
med: Solveig Aamdal 90 916098 (mob), 
74078678 (p) eller undertegnede på tlf 
229890540), 22327996 (p): 

Kristine Mallø-Christensen 

Internasjonalt Utvalg i live 
Internasjonalt Utvalg har hatt møte og 
lagt planer fram mot sommeren 98. Ut
valget består av Kristine Mallø-Christen
sen (AU), Trond Myklebust (AU), Jorun 
Folkvord (AU), Rune Soma, Arnljot Ask, 
Peder Martin Lysestøl og Berit Jagman 
(og forhåpentligvis en fra Rød Ungdom). 
Viktige oppgaver for utvalget blir å skrive 
til Opprør og produsere stoff om inter
nasjonale spørsmål. Det arbeides nå for å 
skaffe oversikt over hvilke utenlandske 
kontakter og forbindelser RV faktisk har. 
IntU vil også utfordre de andre utvalgene 
til å ha internasjonalt arbeid med i sin 
planlegging. Av arbeidsområder har ut-

valget valgt å prioritere å avdekke og mo
bilisere mot den norske imperialismens 
aktiviteter samt Midt-Østen som geogra
fisk hovedområde. 
Et hefte om Midt-Østen er planlagt. På 
siste Landsstyremøte ble det også be
stemt at Internasjonalt utvalg skal trek
kes med i arbeidet fram mot Sosialis
menstevnet som finner sted 1 

februar/mars. 
Neste utvalgsmøte er 4. desember. Har 
du innspill tas disse med glede imot på 
tlf. 22 98 90 54. 

Kristine Mallø-Christensen 
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Rundt fire hundre mennesker var samlet i Oslo for å ta natta tilbake lørdag 25. oktober. 
FOTO: ELSE MERETE THYNESS 

Rød Ungdom samlet 250 mennesker til sin jentekonferanse 
FOTO: TROND MYKLEBUST 

Første skritt på veien til det som skulle bli et av kveldens bannere 
FOTO: TROND MYKLEBUST 
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Rød Ungdom arrangerte i helgen 24. -26. oktober 
en jentekonferanse under tittelen «Nok festtaler 
om likestilling». Til konferansen kom det 250 
unge jenter og gutter fra hele Norge, samt en del
gasjon fra Sverige, for å diskutere kvinnefrigjø
ring og sosialisme. 

På konferansen holdt Jorun Gulbrandsen innledning 
om sosiobiologien, Marte Brekke Michelet om ulike 
feministiske retninger. Wenche With, jentepolitiks an
svarlig i Rød Ungdom, tok et oppgjør med alle festta
lene om likestilling. 

På konferansen var det seminarer om ulike tema som 
f. eks vold mot kvinner, til kamp mot skjønnhetstyran
niet, lesbisk kamp er alle kvinners kamp. Det var verk
steder der man lærte alt fra selvforsvar til dukketeater. 
Bannerverkstedet tok seg av bannerne til lørdagskvel
dens «Ta natta tilbake»-demonstrasjon. Faglig utvalg i 
RV var også på besøk og holdt et faglig grunnkurs. 
With mener dette er bra. 
- Fagbevegelsen har i svært liten grad har klart å rette 
arbeidet sitt inn mot unge jenter. Det er veldig mange 
jenter som jobber deltid, spesielt innenfor Hotell- og 
Restaurant, Handel og Kontor, under ordningen «vi 
ringer, du springer» og få av dem er fagorganisert, sier 
hun 

Wenche er veldig fornøyd med arrangementet. Mange 
jenter som ikke har hatt noe med Rød Ungdom å gjø
re før, kom på konferansen. I alt var det 250 deltakere. 
Hun mener de traff bra med budskapet for konferan
sen. 
- Jenter har oppdaget at «likestillingen» ikke fungerer. 
Tittelen «Nok festtaler om likestilling» treffer spikeren 
på hodet. At vi klarer å samle så mange unge folk, som 
diskuterer kvinnefrigjøring og sosialisme, er et tegn på 
at det er en spire til et nytt jenteopprør. Unge jenter 
skjønner at likestilling ikke kommer gjennom vedtak i 
Stortinget, men at vi må gjøre noe selv. Dette lover bra 
for fremtiden, avslutter hun. 

T rand Myklebust 
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Opprør trykker her utdrag fra innledningen til 
Wenche With. 

Propagandaen og forestillingen om at 
kvinners plass egentlig er i hjemmet er ik
ke den eneste propagandaen vi jenter 
kommer til å møte framover, og det mer
ker vi bare på måten kvinnfolk og jenter 
framstilles i media. Media og reklame kan 
fortelle oss at vår hovedoppgave her i li
vet er å være pene og attraktive jenter. 
D et blir f.eks mer og mer vanlig at rekla
mebransjen bruker damekropper for å få 
selge produktene sine. Det virker som om 
alt kan selges ved hjelp av mer eller min
dre avkledde jenter; bikiner, biler og blad , 
ja til og vaskemaskiner og tyggegummi. 
Jenter blir i det likestilte Norge utsatt for 
et ekstremt skjønnhetstyranni. 90-årenes 
skjønnhetsideal er et uoppnåelig bilde for 
de fleste av oss. Ei jente skal ha sylslank 
kropp og store pupper, hun skal alltid ta 
seg godt ut. 
Kvinner blir i media framstilt som pynte
gjenstander, og ettersom dette er et krav 
som fra så mange kanter stilles til jenter, 
prøver vi å tilnærme oss dette idealet. Vi 
'Sammen\igner oss med toppmodeller på 
datakonstruerte bilder som reklamerer 
for et eller annet fantas tisk preparat, som 
vi bare må kjøpe om vi skal vere vellykket. 
Kosmetikkbransjen håver inn for alle de 
tusen preparatene som finnes til kvinne
kroppen. D et spekuleres i jenters dårlige 
selvtillit, og hele tiden blir det funnet opp 
ett eller annet produkt som kan fjerne 
noe som du ikke en gang visste at du had
de. 

En umulig kamp for den enkelte 
Når det er et ideal som er riktig og model
lene som vi ser er konstruert på data, 

RUs jentekonferanse 

kjemper jenter en umulig kamp for 
«skjønnhet». Selvtilliten brytes ned, og 
jenter blir misfornøyde med seg selv. En 
undersøkelse gjort av bladet «Det Nye» 
på begynnelsen av 80-talet viste at over 
80% av alle norske jenter er misfornøyd 
med sitt eget utseende. 

Gjør opprør! 
Det her sier jeg fordi det gjelder de aller 
fleste av oss jenter som sitter her, det gjel
der meg, det gjelder jentene i konferanse
ledelsen, ja faktisk er det slik at ca. ein mil
lion kvinner og jenter slanker seg i Norge. 
Av disse 1 million damene er det 108 000 
som har fått spiseforstyrrelser som følge 
av slankingen. Slanking er den vanligste 
dødsårsaken blant unge jenter i dag. 
Skjønnhetstyranniet hindrer oss jenter i å 
stå sammen. Men i kampen mot skjønn
hetsidealet er vi nøtt til å vende hatet bort 
fra oss selv, og mot det systemet som pro
fitterer på at jenter har dårlig selvtillit. 
Vi finner oss ikke i at kosmetikkindustri
en spekulerer i vår dårlige selvtillit, at re
klamen framstiller jenter som en pynte
gjenstand, og at jenter blir syke og dør 
som en følge av kroppspresset. Vi må ta 
til motmæle, vende skjønnhetstyranniet 
ryggen og gjøre opprør! 

Tredje største industri i verden 
Men det er ikke bare reklameindustrien 
som tjener penger på å selge kvinnekrop
pen. Det mest groteske uttrykket på hvor 
lønnsomt dette er, er at porno- og prosti
tusjonsindustrien er den tredje største in
dustrien i verden. Hver gang du går på 
Narvesen eller i butikken ser du hylle på 
hylle med damer og jenter som er brettet 
ut til salgs. 
En så gigantisk indstri har mye makt og 

stor kraft til å påvirke folk. Nettopp der
for er det viktig at vi vet hva porno og 
prostitusjon er. Vi må gå til kamp mot det 
forkasteleg kvinnesynet denne industrien 
sprer. I pornoen framstilles jenta som vil
jesløse objekt uten følelser og tanker. 
Kvinner i pornoen har ikke noen egen vil
je - deres eneste rolle her i verden er å til
fredstille menn seksuelt. I pornoen betyr 
nei ja, kvinnene i pornoen er alltid villige. 
Om du kommer over ei dame som ikke er 
det, oppmuntres du til å ta henne likevel, 
hun vil egentlig. 

Vanlige menn som voldtar 
På grunn av at pornoen oppfordrer til 
voldtekt av damer har kvinnebevegelen 
lenge hatt som parole: «Porno er teori
voldtekt er praksis». Sammenhengen mel
lom porno og voldtekt er ikke at menn 
går ut og voldtar på impuls rett etter at de 
har lest et pornoblad. Sammenhengen er 
først og fremst at pornoen holder oppe 
en mannsrolle der makt over damer er 
nødvendig dersom en vil være mann. I 
pornoen liker jenter å bli voldtatt, bundet, 
slått og pisset på. Volden mot kvinner 
gjøres til noe sexy og underholdende. D et 
er denne glorifiseringa som gjør det mulig 
for ellers sympatiske gutter og menn å 
voldta kvinner. D e fleste voldtektsmenn 
er ikke gærne menn med stempel i panna 
som hopper fram fra busker i mørket. 
Hele 98% av voldtektsforbryterene er 
vanlige gutter og menn som er kjærester, 
kompiser og slektninger av ofrene. 

90-tallets slaveri 
Prostitusjon blir gjennom pornoen fram
stilt som noe kvinner gjør av egen vilje og 
glede. Prostitusjon er 90-åras slaveri. Pro
stitusjonsindustrien utnytter mennesker 
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som befinner seg i en desperat situasjon. 
Unge jenter fra 3.verden og fra de tidlige
re østblokklandene blir importert til Eu
ropa som slaver i bordeller eller butikk
vinduer i Amsterdam, lurt til å tro at de 
skal få arbeid som sekretærer og modeller. 
Prostitusjon handler ikke om frigjort sek
sualitet slik pornoen påstår: Prostitusjon 
er voldtekt mot betaling. 
Porno og prostitusjon er en viktig del av 
kvinneundertrykkingen, ikke bare gjen
nom den direkte volden som påføres por
nomodellene eller de prostituerte, men 
gjennom det synet på mennesker og på 
seksualitet som denne industrien sprer. 
Ved at vi alle får et syn på kvinner som 
mindreverdig, godtar vi også lettere at 
kvinnene derfor ikke har de samme mulig
hetene og rettighetene som menn. Så lenge 
det finnes porno og prostitusjon, kan vi ik
ke snakke om hverken likestilling eller 
kvinnefrigjøring. Hvordan skal vi kunne 
hevde at begge kjønnene er like verdifulle, 
så lenge kvinner selges over disk? 

Felles kamp 
Både gutter og jenter må gå inn i kampen 
mot pornoen fordi det forakter oss som 
mennesker. I pornoen er alle menn ho
rekunder, voldtektsforbrytere og sadister. 
Pornoen gjør både kvinner og menn til 
objekter uten følelser og tankar. Rød 
Ungdom mener at porno og prostitu
sjon, skjønnhetstyranni, gratisarbeid og 
lav kvinnelønn finnes fordi det mulig å 
tjene penger på det. Det er umulig å fjer
ne pornoen helt, det er umuleg for kvin
ner å få ei lønn å leve av, det er umuleg å 
fjerne kvinneundertrykkingen helt så 
lenge det er et lite mindretall som eier ver
den og som har økonomisk utbytte av un
dertrykking. 

Svenske Revolusjonær Kommunistisk Ungdom hadde sendt en delegasjon på 5 stykker for å lære om jentekamp 
FOTO: TROND MYKLEBUST FOTO: TROND MYKLEBUST www.pdf-arkivet.no (2020)
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Et hopp for· kvinnelønna 
- Kvinner er 

ikke en homo
gen gruppe, men i Kvinner på tvers 
klarer vi å rydde unna de spørsmålstil
lingene vi ikke kan enes om, og stå 
samlet om det vi faktisk er enige i: 
Hvordan skal vi få temaer som kvin
nelønna, sekstimersdagen og vel
ferdsstaten på dagsordenen uten å la 
oss splitte? spør Janne Bråthen, i ar
rangementskomiteen. 

Kvinner på tvers har nettopp avviklet sin 
fjerde konferanse. På årets konferanse 
deltok over 200 kvinner (og noen menn). 
- Kvinner på tvers er en blanding av formell 
og uformell organisering. Arbeidet drives 
av forskjellige forum som arrangerer pro
sjektene til Kvinner på tvers. Bak den første 
Kvinner på tvers-konferansen i 1994 var vi 
seks fagforeninger og Kvinnefronten. I år 
var vi 21 organisasjoner, forteller Janne, 
som representerer Kommuneforbundet i 
Akershus. 
Den røde tråden gjennom konferansen 
var: Har Norge råd til kvinner? 
- Dette emnet ble belyst fra ulike vinkler. 
Vi hadde innlegg fra innvandrerkvinner, 
fra funksjonshemmede, og vi så saken fra 
mer tradisjonelle fagforenings- og kvin
nelønnsperspektiver. 

Skape nettverk 
- Hva betyr Kvinner på tvers far kvinner? 
- Kvinner på tvers samler kvinner fra av uli-
ke yrkesgrupper og organisasjoner og 

HVEM? 

skaper et rom for å kunne diskutere noe 
som opptar oss alle sammen. Vi skaper 
nettverk og legger grunnlaget for samar
beidsformer som kan fortsette utenom 
den formelle tilknytningen til kvinner på 
tvers. 
- Så samarbeidet fortsetter mellom konferansene 
også? 
- Ja, etter konferansen løses organisa
sjonstilhørigheten opp, og arbeidsgruppa 
fortsetter som enkeltpersoner. 
Janne var presseansvarlig ved årets konfe
ranse. 
- Vi sender invitasjoner og pressemel
dinger til bl.a. alle dagsavisene, men det 
kan være vanskelig å få innpass med kvin
nepolitisk stoff. Vi fikk bedre dekning i år 
enn i fJor så vi begynner å bli mer synlige. 

Kvinnelønndemonstrasjon 
Arets konferanse strakte seg over to da
ger. Den første dagen var viet innledning
er og debatter. Den andre dagen jobbet 
deltagerne i verksteder. 
- Et verksted jobbet bl.a med hvordan vi 
konkret kan involvere innvandrere mer 
aktivt i fagforeningene, og bruke dem 
som den ressursen de faktisk er. Et annet 
verksted opprettet en stuntgruppe for 
kvinnelønna som kom med mange utra
disjonelle forslag for hvordan vi kan mar
kere oss. Et forslag var å møte opp i Stor
tinget under behandlinga av statsbudsjet
tet med sørgebånd. Et annet forslag var å 
stille opp med en trampoline og se hvor 
mange · stortingsmenn som ville ta et 
hopp for kvinnelønna. 

* ET .SAMAIU3BID ME:ttOM KVlNN.EDOMlNER'I'E 
FAGFQRSNING~ll, KV1Nt--1J:3<;:)RGAJ;-4 QNJ,31{,, 
lN'.lilffii,ESSEQR~~lSl\.SJQ~ G EN 
NER~ ·.=ih 

- I fjor tok Kommuneforbundet i Akers
hus initiativ til en landsomfattende ak
sjonsdag for velferdsstaten. Da brukte vi 
nettverket fra Kvinner på tvers og laget en 

bred og sammensatt markering. 
- Det viser at nettverket fungerer, og at vi 
får det til, sier Janne Bråthen. 

Kvinner pd tvers samler kvinner fra av ulike yrkesgrupper og organisasjoner og skaper et rom for å 
kunne diskutere noe som opptar oss alle sammen, sier Janne Bråthen 
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Sterk, farge rik, 
men ofte usynlig 

Madhu Sharma 
kom til Norge fra 
India i 1981 som 
ferdig utdannet sy
kepleier. Hun gikk 
først ut i jobb i 
Norge etter å ha 
studert norsk, og 
fullført et «God
kjenningskurs for 
utenlandske syke
pleiere». 
- Kurset var faglig 
interessant, men 
jeg savnet opplys
ninger om hvordan 
Norsk Sykepleier
forbund (NSF) 
fungerte. Innvan
drere må ikke hol
des uvitende om 
yrkesorganisasjo
nen, sa hun. 

Forut 
inntatthet 

Vi blir stadig møtt med påstandene om at innvandrersykepleiere ikke kan 
noe særlig, sa Madhu Sharma 

Sharma stilte seg 
kritisk til en av 
NSFs undersøkel
ser som har vært 
rettet mot medlem
mer med uten-

landsk bakgrunn. 

- Integreringsarbeid dreier seg om re
lasjoner og involverer både innvandre
re og nordmenn på like fot, sa Eli 
Ljunggren, leder av Oslo H otell og 
Restaurantpersonales forening. Kon
feransen satte søkelys på erfaringer fra 
samarbeid mellom norske kvinner og 
innvandrerkvinner på arbeidsplass og 
i fagforening. 

KVIN1'f"RF'RONTENS 
INTERNASJONALE GltUPPE 

l~T:s.ry,{~~9N.+LGRUP~ FREMME: 
* Ren: 1ffi, A:lUUllD . !G AV ~J9NA,Lt-
1'.ET, Ht:Jtif/~CE, RBtiGt.ONOC KJØ . N 
* .IN1:aRN'A$J0NAL KVlNNESOLlPAlUTET 
* KONNSK.AP 6.M KVlNNERSSITUASJON 13. VER-

D REID-.'VINNERS lffiS-

SURSER O('.f'KUNNSKAPBR RGE 

* KUNNSKAPER OM INNVANDRERKVI NERS LBVE

K.M.OG PROBLEMER I NORGE 

- For noen år siden 
ble det foretatt en kartlegging av uten
landske sykepleieres kompetanse. Under
søkelsen, som ble foretatt av en hoved
fagsstudent, var ikke vitenskapelig kor
rekt. Publikasjonen av undersøkelsen før
te til en skandale om innvandrersykepleie
res udugelighet i utøvelse av yrket, fortal
te hun. 
Sharma mener at NSF bør regulere slike 

* ANIDtKJ 
1.HtlD SOM GRUNNLAG FOR P0Ll'l1SKASYL 

* 
KV'lNNliR 
* Gl(4TIS 1'$ARNEHAGER OG FRl'rIDS!-!)EM ~ORM.LB 
BARN 

* .NALE 

:BA EROG 
* t.oVFESTEr lIBTT'1:irEM'oRsMÅ!BoooERVlSNJNc. 
* FAGUNDERVISNl G VIA MORSMÅL DER DEITB 

.•.. ERNØOY.BNDIGI SKOLE 

publikasjoner, og at en bør gå varsomt 
frem med å trykke materiale når undersø
kelsen bærer preg av forutinntatthet. 
- Vi blir stadig møtt med myten om at 
innvandrersykepleierne ikke kan noe sær
lig. V ær varsom med påstandene deres, sa 
hun. 

Minoriteten 
Merete Nielsen delte sine erfaringer som 
arbeidstaker på Radisson SAS Scandinavia 
hotel, en fargerik og flerkulturell bedrift. 
- Halvparten av arbeidsstokken på hotellet 
er innvandrere fra 36 nasjoner. Den hvite, 
heterofile mannen er en minoritet, sa hun. 
Nielsen fortalte at klubben alltid hadde 
sett innvandrerne som en ressurs, og at 
klubbformannen de siste seks årene har 
vært pakistaner. 

I arbeidstida 
På Radisson SAS har de satt i gang flere 
tiltak for å bedre arbeidsplassen, både for 
norske og utenlandske arbeidstakere. I 
199 5 fikk Merete Nilsen i oppdrag å lede 
et prosjekt med norskopplæring for inn
vandrere på hotellet. Erfaringen hadde 
vist dem at under arbeidskonflikter er det 
utlendingene som først blir rammet. Nå 
ønsket de å lære seg bedre norsk bl.a. for å 
stå bedre rustet i kampen om jobbene. 
Etter grundige forberedelser startet kurset 
opp i april- 1997. Det spesielle med pro
sjektet er at all undervisning foregår i ar
beidstida, på bedriften og med full lønn. 
- Hvem orker å lære seg norsk om kvel
den etter en ofte mer enn full arbeidsdag, 
spurte Nielsen? 

Jobb-børs 
Radisson SAS har også satt i gang et pro
sjekt for å gi alle like jobbmuligheter uan
sett kjønn og nasjonalitet. 

\~ti4AO't 6RSKtJN01$R;~~ .,.,...,,..,r.tfa<,ikb 

k!FJ$SRBR 'I'JL MSSTR!NO AV DAGUGLtv, ARS1$lDl~ 
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•'1t.FRA }{JEMl'..t\Nt>BT 
,li SELVSTENPlG STATUS FO:lt INNV,/\ND.RERKVJN

NER UAVHE:NGiG.AV MANNENS STATUS 

B KVINNERS RETT '.(I:C .A' UESTE"MME Q 
·t&_opp ~'EGNE ttV 

INTERNASJONAL GRUPPE VIl. KJEMPE I MOT: 

D A JEG BLE FØDT VAR JEG SVART 

NÅR JEG ER KALD ER JEG SVART 

N ÅR JEG ER VARM ER SVART 
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NÅR DU ER DØD ER DU HVIT 

OG DU KALLER MEG FARGET! I 
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- Det er ikke vanskelig å argumentere for 
å ha innvandrere på alle nivåer i bedriften, 
sa Nielsen. 
Hotellet har derfor begynt arbeidet med å 
kartlegge innvandrernes kompetanse og 
utdannelse fra hjemlandet. 
- Og vi vil tilrettelegge for de som ønsker 
fagbrev innen kokk, servitør, renhold og 
resepsjon. Vi skal også opprette en egen 
jobb-børs, både internt, innen kjeden og 
internasjonalt slik at innvandrere automa
tisk skal innkalles til intervju når de har 
kompetanse til de stillingene som er utlyst. 
- Men, presiserte Merete Nielsen til slutt: 
Den viktigste oppgaven vi har er å synlig
gjøre den skjulte rasismen. 

Kjempe sammen 
Utgangspunktet for at Kvinner på tvers kon
feransen i år valgte å fokusere på samar
beidet mellom norske og utenlandske 
kvinner var ønsket om at alle kvinner skal 
ha samme muligheten, uansett hudfarge, 
og kulturell bakgrunn. Det er dessverre 
ikke tilfellet i samfunnet i dag. 
«Ingen er tjent med å ha et A- lag og et B 
lag av arbeidstakere, Det vil svekke alles 
rettigheter i arbeidslivet hvis vi ikke klarer 
å stå samlet. Derfor må vi kjempe sam
men, svarte og hvite, i kampen for våre 
rettigheter.» 

DRERK\llNNER SOM KBSURSSVAKE OFRS ·' 
* DrSKlUMJNEJUNC AV AND.RERKV!'NNER NAR 
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NER/ l48NhTESKER.. SÆRQG .FRA 

DEN m<IF,RKSl!fitARDET'GJEU!;BR~
BEIDSJNNVÅNDRElffi, f'AMitlEQJENPORRNING< OG 

BESØK AV F'AMIIJE 
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«Verden vil ha Kontiki-porno, sto det i 
Arbeiderbladet». 
Berit Aas innledet med å spørre: -
Hvem er Verden? Hvilke konkrete 
grupper av mennesker, lag i befolk
ningen, etniske minoriteter eller kvin
ner er det som «vil ha Kontiki-porno?» 
Er det den samme Verden som ikke 
har råd til kvinner? 

- Vår omgang med språket er i høyeste 
grad mystisk, forsatte hun. Vi har henfalt 
til en slags animalisme. Vi snakker om 
Verden som om den var et vesen med øn
sker, behov; krav og makt. Det minner 
om mystifisering av et annet ord; marke
det, et marked som krever og bestemmer. 
Berit Aas mente at bak disse tilslørte be
grepene skjuler det seg mennesker som 
«tjenen> på å mystifisere dem. 
- Det skulle ikke forundre meg om det var 
de samme maktgruppene som tilriver seg 
betegnelsene verden og markedet som ik
ke har råd til kvinner, som bruker henne 
som en vare i det ene øyeblikket, og som 
ikke betaler henne en skikkelig lønn i det 
neste. 
- Hvis kvinner visste mer om økonomi, 
ville de blitt så forbannet at de ville få 
uante krefter, sa hun. 

Fattigdomsbyrden 
Mye økonomi går det an å forstå, bl.a. 
fordelingen av goder mellom klodens 
menn og kvinner. Aas hadde bl.a. nettopp 
lest en bok av en gammel, amerikansk fri
handelsentusiast, dr. Ravi Batra, som nå 
har snudd rundt på 10-øringen og kritise
rer frihandelen. 
- Ravi Batra beskriver hvordan frihande
len gjør alle amerikanere, unntatt de 10 
prosent rikeste, fattigere og fattigere med 
årene. Alle hans tabeller viser massive fall 
i inntektene for den delen av befolkning
en som befinner seg økonomisk på bun
nen av pyramiden; gamle kvinner, enker 
og enslige mødre, og de barna, handikap
pede eller syke som disse kvinnene har 
ansvaret for. Det er kvinner som bærer 
fattigdomsbyrden. 
Aas refererte til problemstillinger som ble 
trukket opp allerede på Mexicokonferan
sen i 1975: Hvorfor har ikke «Verden» råd 
til å betale kvinner for sitt verdiskapende 
arbeid? Hvorfor står kvinner for mellom 
66 og 75 prosent av alt nødvendig arbeid 
som utføres, men får bare får 10 prosent 

av det totale lønnsvolumet som betaling 
for innsatsen? 
I følge FN vil disse tallene forandre seg i 
negativ retning for kvinnene i årene som 
kommer. Det gjelder også for den ande
len av privat eiendom som kvinnene råde 
over på kloden: en prosent. 
- En så liten del av privat eiendom hadde 
ikke en gang arbeiderne i Europa, da klas
sekampen var på det sterkeste, sa Aas . . 

Familieforpliktelser 
Hva har verden råd til når det gjelder 
kvinner? Aas hadde samlet seg flere min
ner i løpet av årene. 
- Etter siste verdenskrig hadde kvinnene i 
England gjort en så stor innsats at det var 
naturlig å tilby dem likelønn. Allikevel 
appellerte myndighetene til kvinnene, og 
sa at hvis de ville utsette kravet sitt, ville 
det bli flere penger å bygge opp landet 
for. I lojalitet gjorde kvinnene som myn
dighetene ba dem om. Lite visste de at de 
samme myndigheter var i ferd med å ta 
fra dem jobbene, fordi de hjemvendte 
soldatene nå trengte dem. Heller ikke vis
ste de at en massiv nedleggelse av barne
hager og daghjem sto for døren, og at le
delsen av landet fikk psykologer til å 
fremme teoriene om at moderskapet ikke 
bare var 24 timer i døgnet, men også 365 
dager i året. 

En historie fra Norge handlet 
om familieforpliktelser. 
- Noen av oss husker saken på Våler 
Skurlag, der en enslig kvinnelig forsørger 
ble sagt opp til fordel for en frisk ung 
mann uten forsørgerbyrde. «Men han 
kunne jo få det» var svaret kvinnebevegel
sen fikk i 197 4, da de spurte om det ikke 
fremdeles var slik at de beholdt arbeidere 
som hadde famlieforpliktelser. 
Aas minnet tilhørerne om at kvinner har 
jobbet med lik behandling og lik lønn si
den 1951. 
- Alle er enige i at likelønn må vi ha, særlig 
for arbeid av samme verdi. Men det er 
innlysende at verdien av likeverdig arbeid 
blir fastsatt av de som har mest makt. Ver
di er også et mystifisert ord. Det har ingen 
klare definisjoner og får til en hver tid den 
betydningen som de sterkeste gruppene 
bestemmer seg for å tillegge det. 

Forverret kvinnens kår 
Så har verden råd? 
- Hvis verden består av de patriarkalske 

KVINNER PÅ TVERS 
Tekst og foto: 
Else Merete Thyness 

0 

Berit Aas og Roar Eilertsen tok opp problemstillingene om Norge og verden har råd til kvinner. 

beslutningstakere som er opptatt av pro
duksjon for salg og fortjeneste, så har de 
ikke råd til oss. 
Når fremragende kvinneforskere, økono
mer og sosiologer ser på forskjellene mel
lom kvinners og menns økonomi, finner 
de ut at utviklingen har fulgt de samme 
linjene fra Guatemala til Sverige. I alle 
land har det private patriarkatet i samar
beid med det offentlige patriarkatet, ved 
hjelp av økonomiske mekanismer forver
ret kvinnenes kår. I Canada er det sosiale 
systemet i ferd med å gå til grunne. De 
fleste velferdsordningene har blitt fjernet 
samtidig som privatiseringen har pågått 
for fullt. 
Og hvordan er det i Norge? Her er det åt
te kvinnegrupper som kontinuerlig har 
fått det verre sammenliknet med menne
ne; gamle kvinner, enslige mødre, lavtløn-

nede i helse- og rengjøringssektoren, kvin
nelige arbeidere som mister arbeidet sitt, 
eldre kvinner i distriktene, som aldri fikk 
hverken jobb eller utdanning, klienter og 
personell på krisesentrene, de nye utsatte 
gruppene av alkoholikere, kriminelle, pro
stituerte, narkomane og innvandrerkvin
ner og døtre og koner av asylsøkere. 

Stå sammen 
Berit Aas konkluderte med at kvinners 
kår i alle land forverres. 
- Nå vet vi det, men hva gjør vi med det? 
spurte hun. 
- Vi må sette oss inn i økonomi, og lære 
oss hva som skjer i fagbevegelsen. Vi 
kvinner må stå sammen og vi må ikke gi 
oss i likelønnkampen. 
Til slutt sa hun: De må ha råd til oss, men 
kan vi rå med dem? 
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- Mens den norske staten flommer over av 
penger, får folk flest høre hvor «farlig» det 
er å bruke dem, sa Roar Eilertsen. Regje
ringen og makthaverne truer med at prise
ne og rentene kommer til å øke, hvis vi be
vilger mer penger til viktige samfunnsfor
mål. Det er bare tilbakeholdenhet i det of
fentliges pengebruk som kan hindre at «vi 
gjør feilene fra åttiårene om igjen». 

- Men, sa Roar Eilertsen, - det finnes andre al
ternativer enn kutt i velferdsstaten og den of
fentlige pengebruken for å kjøle ned en over
opphetet økonomi. Det er selvfølgelig fullt 
mulig heller å stramme til i privat sektor. 
- Hvilke konsekvenser vil det få hvis kvinnebe
vegelsen fikk gjennomslag for kravene sine, 
spurte Eilertsen, som var den eneste «hanen» 
blant innlederne. 
- Norsk økonomi er god i dag. Norge er - etter 
de fleste mål - et av verdens rikeste land. Og 
statistikken viser at de sterkeste vekstbidrage
ne kommer fra fastlandsøkonomien, ikke fra 
oljesektoren, slik mange tror. 
- Norge er også i ferd med å bygge seg opp en 
stor utenlandsformue. Den bygges opp på to 
hender; det ene er statens del, det store olje
fondet, og den andre er de store norske be
driftene som plasserer pengene sine i utlandet. 
Eilertsen mente derfor at selv om vi fortsatt 
kommer til å oppleve bølgedaler, går alle 
prognoser ut på at pengene vil fortsette å 
strømme inn i årene framover. Det viktige 
spørsmålet blir derfor; - hvem skal få glede av 
de store rikdommene? Eller som makta sier: 
Hvordan skal vi forhindre å bruke alle disse 
pengene? 

Rekordoverskudd i næringslivet 
Når fagbevegelsen - i moderasjonslinjas navn 
- avstår fra å kreve sin andel av de store inn
tektene i næringslivet, blir resultatet et større 
overskudd i bedriftene. De mange sparer til de 
få. Det er dette regjeringen kaller «Solidari
tets alterna tiveb>. 
Regjeringen og LO-ledelsen prøver å gi «Soli
daritetsalternativet» æren for de siste par-tre 
årenes oppgang i norsk økonomi. 
Men dette er en frekkhet som har lite med 
sannheten å gjøre. Moderasjonen er ikke 
grunnlaget for den gode økonomien. Mode
rasjonslinja og nedbygginga av velferdsstaten 
betyr i praksis at fellesskapet skal trykkes ned 
til fordel for verdiskapningen i privat sektor. 
- Dette må vi gjøre noe med, sa Eilertsen. 
Han mente at «Solidaritetsalternativeb> ligger 
som et ideologisk tåketeppe over den økono
miske debatten og bidrar først og fremst til å 
passivisere store deler av fagbevegelsen. 
- Mens markedsmekanismen tvinger seg 
igjennom der hvor det forhandles lokalt, skal 
de sentrale forha:ndlingene skje i modera
sjonslinjas ånd. Dette taper flertallet av kvin
nene, spesielt i offentlig sektor, mest på, sa 
han. 

Ei lønn å leve av 
Eilertsen pekte på flere grunner til at kvinner 
tjener mindre enn menn; færre kvinner enn 
menn er yrkesaktive, mange kvinner jobber 
deltid, og kvinners lønnsnivå er lavere. 
Kampen for likestilling og likelønn er nært 

Kvinner på tvers 

knyttet til velferdsstaten, men utfordringene 
er også store i arbeidsmarkedet. F.eks. er den 
lave lønna i de bransjene hvor kvinner flest ar
beider, en viktig årsak til at kvinnelønna er så 
dårlig. Samtidig ser vi at i land med mer mar
kedsliberalisme og svakere fagbevegelse, er 
lønna for kvinner enda lavere. 
Den største trusselen mot likelønnsutvikling
en i Norge er den generelle tendensen til økte 
lønnsforskjeller og mer markedsbaserte løn
ninger, og det viktigste tiltaket for å oppnå 
større grad av likelønn er fortsatt å heve lavt
lønnsbransjene. Utjevningspolitikken må ikke 
reverseres - den må føres mye lengre. Vi må 
stå sammen om å løfte kvinneyrkene i sin hel
het, ikke bit for bit, sa Eilertsen. 
- Det er ingen økonomisk lov som sier at 

kvinnelønna ikke kan heves. Det er et klart 
politisk valg dersom man mener at lavtlønte 
kvinner må fortsette å være lavlønte for å hol
de inflasjonen under kontroll i norsk økono
mi. 

6-ti mersdagen 
Store deler av omsorgsoppgavene er fortsatt 
private, og det er kvinnene som tar hovedan
svaret for familiens barn, eldre og syke når det 
ikke er et offentlig omsorgstilbud tilgjengelig. 
Debatten om sekstimersdagen handler om 
hvordan vi organiserer hele samfunnet vart -
og særlig om hvordan kvinner og menns rol
le i samfunnet defineres. For kvinnebevegel
sen har kravet om 6-timersdagen hatt et langt 
videre perspektiv enn bare lengden på den 
daglige arbeidstida - isolert sett. Det handler 
om å gi kvinner og menn muligheter til like
verdig deltakelse på alle samfunnslivets _om
råder - i arbeidslivet, i familien, politisk og 
kulturelt. 
Men sekstimersdagen handler også om hvor
dan verdiskapningen skal fordeles mellom ar
beidstakere og bedrifter/ eiere, hvordan den 
økonomiske veksten tas ut. 
Om 6-timersdagen er «realistisk» avgjøres 
først og fremst av styrkeforholdet mellom fag
bevegelsen og arbeidsgiverne, og ikke så mye 
av hva «vi har råd til». 

En velferdsstat som fungerer 
Den offentlige sektoren er både en stor ar
beidsplass for kvinner og en forutsetning for 
at kvinner kan delta i yrkeslivet. 
Velferdsstaten er på mange måter selve bæ
rebjelken ilikestillingspolitikken. Et virkelig 
brudd med det tradisjonelle kjønnsrollemøn
steret forutsetter en velferdsstat som fungerer 
- på kvinners premisser. 
Den viktigste trusselen mot velferdsstaten i 
dag er presset for privatisering. Mens de øko
nomiske forutsetningene for å bygge ut og 
forbedre velferdsstaten er bedre enn noen 
gang, er det kreftene som vil bygge den ned 
som har mest vind i seilene. 
Denne utviklingen fratar politikerne innflytel
se og den flytter kampen for likestilling til 
markedet. Det er det kvinnene som taper på. 

- Styrtrike orge skal ikke presse ned den 
norske velferden for å øke konkuranseevnen i 
utlandet. Kampen for likestilling må skje in
nenfor fagbevegelsen og det kollektive regi
met, sa Roar Eilertsen. 

Kvinner er hele 
t ø .\ 

mennesker 
1 < . . :" (i . ... . . . . . . · ::f' I' ;/JDet et my~ opprørstrang i kvinner. Skvisen i kvinners liv blir bare !terl$.'.e-
, re. De får mer ansvar i yrkeslivet samtidig som de fortsatt har sterke for
, pliktelser hjemtne. Og selv om kvinner.. jobber like bra som menn, lønnes 
I de mye lavere. Vi trenger .nye former for bevissthet og organisering som 
f .kanudøse denne kraften .. ,Qg.spm kan ivareta kvinnerI både som atpeidsta-i og so . : .. : inner, bid:~ ··.·. 
@ klasseunderttykt og 
f kvinneundertt;ykt. Kvinne: 

~ tvers tru; utgangspunkt 1 

inners virkeighet ·9g sin:w,,.. 
i dag, $ie~j!Siri Jen~ep,;,(ta 

:vmnefronteg. 

- •:Hva ligger i begrepet Kvinner 
på tvers? 
- Kvinner på tvers er på tvers 
av mye. Det er på tvers av 
LO, YS, AF, på tvers av of
fentlig og privat sektor, av 
kvinneyrker og mannsyrker, 
av de . som erd og utenfor ar
beidslivet, av norske kvinner 
og innvandrerkvinner. Ar
rangementene er åpne for al
le. Vi vil bryte ned flest mulig 
skiller både i den praktiske 
og den daglige politikken. 
Sii:i forteller. at den viktigste 
«på tversen>> kanskje er den 
på tvers av fagbevegelsen og 
~yinnebevegelsen. - Her fin-

1 ,~.\i; .. vi to belth.jke. tradisjoner 

Siri Jensen 

i;ned ulik bevissthet og ulike kampformer. Fagbevegelse har en mannsdo
i minert historie, og har stort sett snakket om lavtlønte. Spørsmålet om 

k:vinneløona har blitt gjort til et kjønnsnøytralt spørsmåL Kv:innebevegel
. s,en o~ kvingefqrsk.ningen hat:.• f.eks. brakt ,fram tall o~ misforholdet.tllel
i l~Bl ~:vinner 91 P4enns .lø,gg., tpen har tidligere blandet seg lite ing;i tarif, 
;, ..fi>ppgjørene hvor kampen omJønna har. stått... . · ·· 
: - Kvinner pa tvers pxøver å bringe inn alle disse erfaringene. Kvinner er jo 
" hele mennesker. Vi er både kvinner og arbeidere, ikke enten organisert 

som arbeidstaj<ere i fagforeningen vår, eller kvinnepolitisk i en kvinneor
g~nisasjon, d~1.faller vi mellom to stolei:_.De kravene vi sloss fot h~ sam
fnenheng med nettopp dette. 

Sterke nok bevegelser 
- Hvoifor heter ko'!feransen i år; Har Norge råd til kvinner? 
~ Uansett om vi.fremmer krav om sekstimersdagen; heving av kvinneløn
na eller velferdsstaten møter vi den samme motstanden.og detsamtne ar
gumentet: Det har ikke Norge råd til. 
Som eksempel nevner Siri turnus- og skiftarbeid. - Menn i skiftarbeid har 

, kortere arbeidstid enn kvinner i turnus. Argumentet for at kvinner i tur
nµsarbeid ikke .. skal få den samme arbeidsuka som menn i skiftarbeid er at 
det vil bli for dyrt. 
-Men, legget hun til, - det paradoksale er at Norge ikke har råd til å ikke å 
ha kvinner. Tenk på alt det gratisarbeidet vi gjør. Hvis vi sluttet å passe 
barn, eller stelle eldre og sjuke ville de offentlige utgiftene øke dramatisk. 
-l!Jva er mal.rettingen med Kvinner på tvers? 
~Vi håper å skape sterke nokbevegelset til å få gjennomsaker.son:i seksti
mersdagen, heving av kvinnelønna og kampen fot velferdsstaten. Vi tror 
at dersom vi skal få gjennomslag for disse sakene må vi skape en allianse 
mellom kvinner, - på tvers. 
Sii:i tror ikke det mulig å slå gjennom med kvinners interesser ellet utvikle 
et sosialistisk samfunn uten a utvikle organisasjonsformer med utgangs
punkt i kvinners mangfoldige virkelighet 
- Kvinner på tvers er en sånn måte å jobbe på, avslutter hun. 
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Sak I a på Stortinget 

ardermobanen 
Onsdag den 15. oktober var partiledel
sen på plass utenfor Stortinget da alle 
politikerne skulle begynne igjen etter 
en lang ferie. Med krav om at Garder
mobanen må opp i Stortinget og at ar
beidet stanses, var blant annet nestle
der og bystyregruppa til RV i Oslo på 
plass og delte ut løpesedler. 

Saken om Gardermoen og Romerikstu
nellen har vært en skandale. Det har ut
viklet seg til å bli en miljøkatastrofe. RV 
har vært i forkant i dette arbeidet hele ti
den. Allerede i februar tok Erling Fol
kvord dette opp i stortingets spørretime. 
Dette var etter at Oslo RVs leder, Ben 
Borgen, hadde oppdaget stor nivåsenking 
i et av vannene i Østmarka. Til tross for 
denne informasionen var ikke statsråd 
Sissel Rønbeck villig til å lytte. Hun sa at 
åpningen av flyplassen og Gardermoba
nen skulle følge planen. Katastrofen kun
ne vært unngått. 
RV i Oslo har jobbet mye med denne sa
ken, og på RVs landstyremøte ble det et
ter en innledning av Ben Borgen, laget en 
resolusjon som ble enstemmig vedtatt: 

Hvem beskytter de ansvarlige? 
Hvor stor må en sak bli for at den ikke 
skal få konsekvenser for de ansvarlig? 
RVs landsstyre krever at alle som har an
svar for miljøkatastrofen i Østmarka og 

utslipp av giftstoffer til Alna og Øyeren 
blir gjenstand for både granskning og hø
ring. Vi står her overfor det groveste ek
sempelet på miljøkriminalitet på lang tid. 
Til nå har både NSB Gardermobanens le
delse og Arbeiderparti-statsråder sluppet 
overraskende billig fra det grove sjanse
spillet som har ført til ødelagt miljø og 
helse. 
Ingen av dem har søkt om tillatelse· til å 
ødelegge Østmarka eller spre tonnevis av 
kreftfremkallende gift ut i vann og vass
drag. Ingen tiltak ble tatt opp for å stoppe 
ødeleggelsen av Østmarka da RV reiste 
saken for samferdselsministeren i Stor
tinget i februar. Det er først med en ny re
gjering man har åpnet for overskridelse av 
åpningstidspunktet som tidligere var hel
lig. Landsstyret i RV ser med glede at den 
nye samferdselsministeren ikke avviser 
noen metode eller forslag til løsning av 
miljøproblemene. 
RVs landsstyre kan bare akseptere at det 
velges en løsning som sikrer gjenoppret
ting av grunnvannsnivået i Østmarka. 

Landsstyret i RV krever: 
1. Full granskning av hvem som har an
svaret for alle deler av den omfattende 
miljøkriminaliteten i forbindelse med 
Gardermobanen/Romeriksporten. 
2. De ansvarlig må forfølges strafferettslig. 
3. Kunnskapen om at nye sprengninger 
for å gi rom for hel~tøpt tunnel kan føre 

Debattmøte i Faglig Forum: 

Utenfor Stortinget møtte RVerne Terje Kallbotn, Marit Danielsen og Kristine Mallø-Christensen 
en av bygningsarbeiderne. Han mente tunellen burde mures igjen. 

til nye miljøkatastrofer, må tas på alvor. 
4. Apning av Gardermoen som hovedfly
plass må utsettes til transporten av passa
sjerer til og fra er sikra på miljømessig 

FOTO: TROND MYKLEBUST 

forsvarlig vis. Hverken Groruddalen eller 
andre områder skal druknes i eksos. For
nebu brukes inntil det er forsvarlig å åpne 
Gardermoen. 

Skjønnmaling av FrP 
fra RV i valgkampen? 
Når RV i valgkampen kjører ut propa
ganda der vi sammenligner AP og 
FrP, legitimerer vi da FrP? Dette var 
en av problemstillingene som Stein 
Stugu, kjent som konserntillitsvalgt i 
Orkla og RV-aktivist, reiste på debatt
møtet som Faglig Utvalg i Rød Valgal
lianse arrangerte for kort tid siden. 

Stein Stugu reiste kritikk av deler av RV sin 
vinkling på valgmaterialet. Han tok til orde 
mot et tekstforslag på det faglige oppro
pet under valgkampen der han syns at 
sammenligningen mellom AP og FrP var 
for grunn. Det hører med til historien at 
tekstforslaget ble endret og at man ble eni
ge om å diskutere dette mer etter valget. 
Stugu mente at det er en avgrunn mellom 
de politiske konsekvensene av FrP-poli
tikken og AP-politikken. FrP er verre enn 
noe annet borgerlig parti. Stugu avviste 
ikke kritikken av AP og den markedslibe-

ralistiske politikken AP står for og under
streket at han mente at AP er borgerska
pets viktigste parti i Norge i ·dag. Men han 
mente at FrP vil være verre dersom de 
kommer i posisjon. Bl.a. pekte han på at 
FrPs angrep på faglig organisering er ver
re enn APs. Videre at når det gjelder Ar
beidsmiljøloven som er et viktig redskap 
for fagforeningene, er APs holdning en 
kvalitativ annen enn frPs. Når det gjelder 
EU mente Stugu at Hagens kritikk var 
rettet mot EU-byråkratiet og at det står i 
veien for den frie liberalismen. A under
vurdere FrP er farlig - Stugu mente å se 
likhetstrekk mellom fascistenes framvekst 
på 30-tallet og FrP. Nærmere analyser av 
dette er nødvendig. 
Debatten etterpå viste at Stugu langt på 
vei fikk støtte. Boye Ullmann, jern og me
tallarbeider, la imidlertid vekt på endring
ene i energipolitikken, post, tele, NSB 
osv. Her står vi overfor ei blokk av AP, H 
og FrP. Det er viktig å peke dette og men-

te at med det at RVs valgtaktikk var riktig. 
Bjørn Tore Egeberg, postmann, mente at 
det er forskjell på arbeidere som stemmer 
AP og FrP. De som stemmer AP stemmer 
på en 72-modell, de som stemmer FrP 
har forlatt solidariteten. Vi må vinne de 
som fortsatt står på de grunnleggende 
verdiene i fagbevegelsen. Egebergs syn 
ble imøtegått av flere. 
Vidar Holm, heismontør, mente at FrP er 
ærlige, står åpent fram med sin liberalis
me. Mens AP i privatiseringsspørsmål ba
re går så langt som det sosiale grunnlaget 
tillater og stopper når motstanden kom
mer. Det gir muligheter for kamp, men vi
ser også at AP ikke er prinsipiell motstan
der av privatisering. Holm var forøvrig 
fornøyd med RVs valgmateriell. 
Det var stor enighet om at RV må ta Stu
gu sin utfordringen. Vi må ha en helhetlig 
politikk som står på to bein - både kamp 
mot Aps markedsliberalisme, men også få 
ut hva FrP egentlig er og diskutere de per-

spektivene det ligger i at FrP i stor grad 
deltar i den politiske debatten med ven
streargumenter - jmf oljefondet og min
stepensjonen. Vi er alt for ofte opptatt av 
å diskutere motsigelsene i fagbevegelsen 
enn å ,se på viktigheten av å kjempe mot 
kreftene som vil ødelegge fagbevegelsen. 
Utfordringen er å klare å gjøre flere ting 
på engang. 
RV sin valgtaktikk var bl.a å avsløre Aps 
markedsliberalistiske politikk gjennom å 
trekke sammenligninger med FrP. Valg
materiell var lagd utfra den målsettingen. 
Men nå er valgkampen over og den taktis
ke situasjonen forandret. FrP ble ubeha
gelig store - RV må ta utfordringen med å 
utvikle en arbeideragitasjon som viser hva 
FrP virkelig er. Vi kan ikke overlate denne 
arenaen til AP og LO. 

Finn Olav Rolijordet 
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Fortsatt kamp mot det 
nye kristendomsfagetl 
Foreldreaksjonen . for religionsfrihet 
arrangerte en demonstrasjon på FN
dagen 24.oktober i Oslo. Der deltok 
det nærmere 3000 foreldre og barn. 
Lignende demonstrasjoner var det 
blant annet i Bergen og Stavanger. 
Dette samt en skoleboikottaksjon 
samme dag _viser at kampen mot det 
nye faget Kristendomskunnskap med 
religions- og livssynsorientering, er 
trappet kraftig opp. 

Det var nok mange foreldre som tidligere 
hadde hatt barna på «livssyn» som ikke i 
utgangpunktet hadde trodd at det nye fa
get i så stor grad skulle være preget av mi
sjonering. Derfor er det først i den siste 
tiden at foreldreaksjoner av typen «for re
ligionsfriheb> har kommet på plass og at 
søknad om fritak har skutt fart. 

Avslag 
Nesten alle søknader blir avslått av skole
ne. I begrunnelsen ligger at det ikke er 
grunnlag for å gi generelt fritak. Man kan 
søke om fritak fra «aktiviteter» som man 
anser for forkynnende. Barnet vil vanlig
vis ikke tilbys annen undervisning og vil 
heller ikke kunne forlate klasserommet. 
Resultatet kan bli at foreldrene står over
for valget mellom å «gjøre barnet annerle
des» ved å kreve at det får sitte å tegne 
istedenfor å pugge fadervår eller å godta 
forkynningen. For at foreldrene skal kun
ne kreve at barnet fritas for forkynnende 
aktiviteter er det en forutsetning av de har 

tilgang på en detaljert fagplan samt legger 
mye tid og krefter i dette. Opplegget fra 
departementets side er selvfølgelig at 
konsekvensen av fritak skal fortone seg 
som lite ønskelig eller svært vanskelig 
gjennomførlig. -

Klag! 
I Rundskriv F-90-97 fra departementet 
heter det: «Når foreldrene ber om fritak, 
skal det sendes skriftlig melding om det til 
skolen. Meldingen må inneholde en be
grunnelse for hva de opplever som utø
ving av annen religion eller tilslutning til 
annet livssyn i undervisningen. Krever 
foreldrene fritak fra deler av undervis
ningen som de opplever som utøvelse av 
annen religion eller tilslutning til annet 
livssyn, skal elevene få fritak etter at forel
drene har gjort rede for hva de opplever 
at virker slik i undervisningen. Foreldre 
som ikke får medhold i sin melding til 
skolen om fritak, har rett til å påklage det 
kommunale vedtaket til statens utdan
ningskontor i fylket. Klagen sendes via 
skolen, som da får mulighet til å omgjøre 
eget vedtak»(s.5) 
Human-Etisk Forbund sier i sin kom
mentar at «Departementet innfører en 
overprøving av foreldrenes grunngiving, 
noe som er stikk i strid med Stortingets 
intensjon. En ting er at det konvensjons
stridige kravet til begrunnelse er opprett
holdt. At skolen - ved den enkelte lærer 
eller rektor i tillegg skal gå inn og over
prøve foreldrenes vurdering, er fullsted-

Demo mot kristendomsfaget i Stavanger 

Foreldreaksjonen for religionsfrihet i sko
len samlet 24. oktober 400 personer i et 
demonstrasjonstog. Toget gikk fra politi
kammeret i Stavanger til Statens hus der 
det ble overlevert et protestskriv til sta
tens utdanningsdirektør i Rogaland. 

- En meget vellykket aksjon, melder Eirik 
Heimsund, som var RVs representant i 

aksjonskomiteen. Demonstrasjonen ble 
arrangert av Rogaland RV, Rogaland SV, 
Muslimsk Fellesråd, Human-etisk for
bund, Israelsk forening, Sankt Svithun 
katolske kirke. 

- Vi vil jobbe videre med saken - nye ak
sjoner kommer i tiden som kommer, av
slutter Eirik. 

Uttalelse fra Rød Valgallianses landsstyremøte 24.oktober. 

Nei til religionsdiktaturl 
Faget Kristendomskunnskap med religi
ons- og livssynsorientering (KRL) pluss 
lite romslige fritaksregler er et overgrep 
mot foreldre og barn. Det strider mot de 
religions- og livssynsrettigheter som er 
nedfelt i internasjonale menneskeretts
konvensjoner. 
Opprettelsen av dette faget viser at den 
religionsfriheten Norge smykker seg med 
bare er ord. Faktum er at Norge i dag er et 
land med mange ulike religioner og livs
syn. Det må også gjenspeile seg i skolen. 

På FN-dagen den 24. oktober gjennom
førte foreldre og barn i Oslo og flere ste
der en flott protest mot det nye kristen
domsfaget. «Foreldreaksjonen for religi
onsfrihet» dannet av foreldre fra 50 skoler 
krever at myndighetene lager et alternativ 
til det nye kristendomsfaget som gir alle 
trosretninger en likeverdig plass. Et krav 
RV støtter fullt ut. 

Skolen bør ikke være misjonsmark. Reis 
en storm mot det nye kristendomsfaget! 

nig uakseptabelt og åpner for alt annet 
enn dialog mellom skole og hjem.» 
De skriver vidre: «Vi anbefaler våre med
lemmer om ikke å gå inn på en nærmere 
begunnelse, med henvisning til Komiteen 
for overvåking av barns rettigheter. Ko
miteen kritiserte i 1994 Norges praksis 
med å kreve opplysninger om hvorvidt 
elevens foreldre var medlem av statskir
ken for å få fritak fra det gamle kristen
domsfaget. Dette ble ansett som en utidig 
innblanding i svært private anliggender 
som tro og overbevisning. Selv om fritak 
ikke lenger er knyttet til statskirkerr:ied
lemskap er og blir det en strid med kon
vensjonsbestemt beskyttelse av religions
og livssynsfriheten at den offentlige skole 
krever detaljerte opplysninger om forel
dres tro og livssyn. Dersom skolen i til
legg skal gå direkte inn i foreldrenes 
grunngiving og overprøve den, er vi på 
ville veier menneskelig sett.» 
Praksisen hittil med det nye kristendoms
faget viser at den religionsfriheten Norge 
smykker seg med i realiteten bare er ord. 
Likevel, bruk retten din til å klage. Skjema 

Klage 

er gjengitt i Opprør, det skal sendes via 
skolen. 

D~t_stunder mot jul ... 
De fleste av oss feirer vel jul i en eller an
nen form. I Norge har en jo historiske 
hedenske juleskikker som både kristne og 
ateister holder i hevd. I det nye faget 
KRL kommer den kristne forkynningen 
til å tilta i styrke jo nærmere jul vi kom
mer. For en ateistisk mor som allerede har 
opplevd at yngstebarnet på seks kommer 
hjem og forteller at «Gtid er alle barns 
far» vil antagelig adventstiden fortone seg 
som en voldsom provokasjon. Da er det 
viktig at vi kan samles og gi barna noe 
motvekt. Ta imot alle tilbud fra Human
Etisk Forbund om førjulssamling, organi
ser egne aktiviteter med barnets klasseka
merater og deres foreldre. Ungene treng
er positiv motvekt. Men først og fremst: 
hold presset oppe. Klag, lag rabalder, ring 
rektor, departmentet. Hold sammen! 

Kristine Mallø-Christensen 

på avslag på melding om fullt fritak fra undervisningen i kristendomskunnskap med. 
religions- og livssynsorientering for: 

Elevens navn: ... , , , , , .... ..... .......... ..... , ..... , ... , .... , ......... , .................................. . 

Skole: .............................................................. . Klasse: ...................... . 

Jeg/vi ser ikke på faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 
(KRL) som el "objektivt, nøytralt og pluralistisk" fag, som våre folkerettslige 
forpliktelser krever. 

Lagdommer Erik Møse, som utredet fritak fra KRL og forholdet til Norges 
folkerettslige forpliktelser, sier i sin utredning avgitt til Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet januar 1997, al det er usikkert om begrenset fritak vil 
være tilstrekkelig til al KRL ikke vil være i strid med de internasjonale 
konvensjoner Norge er forpliktet av. 

lnnst. 0 nr. 95 I 1996-97) til 01. prp. 38 I 1996-97) gir premissene for hvordan 
fritaksbestemmelsene skol forstås: 
"Fleirtalet meiner vidare at utforminga av fritaket frå faget må få ei utforming som 
tek hensyn til foreldreretten og andre behov hjå elevene og foreldra. Skulen må ha 
plikt til å gi tilbod om tilpassa undervisning, men der slik differensiert undervjsning 
ikkje løyser problema ut frå foreldra sitt ståsted mQ det verg mog!eg med fritak" 
(min/vår understreking). Stortingsflertallet har ikke lagt inn noen begrensning i hvor 
omfattende fritaket kan være. · 

Viktige forutsetninger for gjennomføringen av faget og fritaksretten mangler: 
- Konvensjonene krever at det skal være tilgang på ikke-diskriminerende 
fritaksordninger, dersom opplæring til tro overhodet skal kunne gis. Jeg /vi kan 
ikke akseptere tilstedeværelse, det vil si passiv deltakelse, i opplæring som 
strider mot barnets tanke-, samvittighets- og religionsfrihet eller min/vår rett til 
respekt for min/vår overbevisning. 
• Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ikke utformet forskrifter om 
hvordan fritaksbestemmelsene skal forstås. Tvertimot har departementet tolket 
fritaksbestemmelsene, i internettulgaven 24.07.97 av "Veiledning til L-97", på en 
måte som mange parler i prosessen med faget og fritaksretten har stilt seg svært 
kritiske til og mener er i strid med stortingsflertallets intensjoner. 

Med støtte i de internasjonale menneskerettighetenes bestemmelser om 
livssynsfrihet som staten er forpliktet til å respektere gjennom grunnlovens 
§ 110 c, påklager jeg/vi avslaget på fullt fritak fra faget kristendomskunnskap 
med religions- og livssynsorientering. Jeg/vi krever at klagen får oppsettende 
virkning etter § 42 i forvaltningsloven, slik at mitt/vårt barn ikke deltar i KRL-faget 
inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse . 

Sted .... ... .... ................................. .... ............... . Dato ............. .............. . 

Navn: 
Adresse: 
Postnr/ poststed: 
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Debatt OPPRØR 9•97 

Personlige 
betraktninger -
etter valget i H alden 
Halden burde hatt et mye bedre valgresultat enn det vi 
fikk, responsen 1. mai og de første to lørd:iger i gatene 
her både ved og utenfor stand, var svært positiv inntil vi 
fikk den belastningen det er å forklare / bortforklare en 
million innvandrere. 
Det er min qppfatning at Jon Michelet fjernet alle tviler
ne fra våre potensielle velgerrekker, ved å tallfeste inn
vandringen til en million, og Jon ikke hadde noe som 
helst mandat til å gjøre, noe som så vidt jeg vet ikke er en 
del av RV-programmet. 
Det har ingen som helst virkning å forklare / bortforklare 
dette når han igjen kommer ned på gateplan, folk husker 
og oppfatter det de vil huske og oppfatte, det er en milli
on innvandrere. 
I likhet med de fleste nordmenn er jeg mot åpne grenser 
for andre enn flyktninger og enda det, må bedømmes fra 
situasjon til situasjon, vi ville om vi hadde helt åpne 
grenser ikke får innvandring, men migrasjon og meget 
snart får de samme problemene folket hadde der de kom 
fra. 
Det ble lagt altfor mye vekt på innvandring i dette valget, 
valget stod om hvilken politikk vi skulle ha de neste fire 
år, og da er ikke folk primært opptatt av innvandring 
men sin egen hverdag, vi ser jo hva pensjonistene har 
gjort, det var en gruppe vi også burde henvendt oss til 
men som vi lot fullstendig i stikken og de gikk til Hagen. 
RVs politikk må bli mer virkelighetsnær, den noe fj erne 
idealismen vi prøver å formidle og som de fleste av oss 
ikke egentlig har helt grepet på, formidler dårlig og er alt
for lett å latterliggjøre. 
Vi makter stadig vekk ikke i utvetydige vendinger som 
mannen/kvinnen i gata ikke kan vri og vende på, å for
klare hva folkestyre egentlig innebærer, ganske enkelt 
fordi vi vel ikke selv er sikre på hva dette helt konkret vil 
gå ut på, og det er for dårlig. 
Vi må også avklare hvor vi står i forhold til småindustrier 
ja til selvstendige næringsdrivende i det hele, hva vi gjør 
med de store som AP har tatt så inn i helvete godt vare 
på, vi ka neppe gå ut og avlive dem, vi må altså ta et tak i 
hvor vi vil i en verden som er totalt markedsstyrt og som 
ikke i overskuelig fremtid vil endre dette, personlig ser 
jeg for meg et styrt marked, kontrollert med de moderne 
midler som fines i dag. 

Før kommunevalget bør dette partiet endre image, fra 
det gammelmodige kvasi-kommunistiske umoderne par
tiet det er kjent som i dag, til et parti med de mer unge, 
og flere av disse moderne databrukere som kan snakke 
dagens cyberspace-språk til andre unge, et parti som er 
villig til å bruke moderne metoder for å komme frem til 
egne idealer, og adskillig mer resultatorientert. 
RV i for eksempel Halden burde kune gjøre et bra valg 
ved neste korsvei nettopp fordi vi gjorde et rimelig godt 
inntrykk slik jeg leste omgivelsene, men da må potensiel
le uhemma oratorer holdes under oppsikt. 
Det burde også i neste kommunevalg stille stilles andre 
og mindre showpregede personer på listene, valget bur
de ikke bare være et lokalvalg men kanskje samtidig legge 
vekt på saker som går like godt i et kommunevalg som i 
stortingsvalg. 
En slik sak er skatten for pensjonister, et skattesystem 
som gir den enkelte kommune altfor stor mulighet til be
handling av folk etter hvem som styrer, prakteksempel 
på dette er Moss høyrestyrte kommune som flår pensjo
nister fordi millionærene har beskyttelse mot reell skatt i 
lovverket. 
Et eksempel hvor hele systemet trenger å gås i gjennom 
er hvor mye en person kan eie før vedkommende blir 
flådd i skattesystemet, det som var en liten formue for 10 
år siden, er ikke penger i dag, sånn er det bare og lig
ningskontorene og regjeringen har ikke valgt å følge med 
tiden, ikke av uvitenhet men et sted skal de \O ta i.nn 
skatt. 
Bolig er et yndet skatteobjekt, og håndteres ulikt i ulike 
kommuner, men bolig er det taket du har over hodet 
uansett størrelse, er det bebodd i et antall år før nådd 
pensjonsalder så er det hverken skatteobjekt eller skatte
planlegging men bolig, og den skulle en gjerne kunne bo 
i også etter oppnådd pensjon. 
Det er altså min oppfatning at Rød Valgallianse må legge 
seg nærmere folks hverdag, og som jeg har sagt til Fol
kvord pr. brev, vi burde i mye større gra ha fremmet små
bedriftenes vilkår, og da mener jeg, alt fra landeveiskroer, 
mekaniske verksteder, til innvandrerbutikker, vi burde ha 
sagt tydeligere 

Arnold Grennes 

Uttalelse om Klassekampen 
Aldri har Klassekampen som dagsavis vært inne i ei stør
re krise enn nå, det er derfor nødvendig å ta alle mulige 
initiativ for å sikre at avisa overlever og styrkes. For å 
bygge opp tillit fra de ansatte i avisa og avisas venner, er 
det viktig at ledelsen i RV redegjør for sin rolle og hold
ning til striden i Klassekampen. Vi mener det er svært 
viktig for RVs troverdighet som sjølstendig parti at vi ik
ke blir-identifisert med AKPs udemokratiske metoder i 
denne saken. 

Redaktørskiftet ble aldri behandla i Klassekampens sty
re. I august ble det nedsatt et strategiutvalg som skulle 
jobbe for å klargjøre den politiske linja i avisa, og se på de 
økonomiske mulighetene. Dette utvalget var bredt sam
mensatt, men kom aldri i arbeid. Det beklager vi. Dette 
utvalget kunne bidratt til å øke engasjementet rundt avis
as utvikling, og ført til endringer som mange har etter
lyst. 

AKP-ledelsen har gjennom denne saken behandla de an
satte på en uverdig måte. Redaksjonsklubbens vilje til 
samarbeid og kompromiss gjennom utlysning av redak-

tørstillinga, viste seg bare å være uthalingstaktikk fra 
AKP si side. 

Vi er kjent med at store deler av redaksjonsklubben har 
sagt opp jobben sin, og at mange er sykmeldt som følge 
av presset de har blitt utsatt for den siste tida. Vi mener 
det er svært viktig at Klassekampen får beholde mange 
av journalistene med erfaring og utdanning, for å opp
rettholde kvaliteten på avisa. 

Hvis Klassekampen skal berges som dagsavis mener vi 
følgende må skje i nærmeste framtid: 
1. AKP selger seg kraftig ned fra sin posisjon som majo
ritetseier, slik at de ikke kan diktere utviklinga av avisa. 
Det vil si under 20%. 
2. RV vil arbeide for at det innkalles til ei ekstraordinær 
generalforsamling før jul, hvor plattformen til avisa set
tes på dagsorden, og et nytt styre med brei tillit blant ak
sjonærene kan velges. 

Trondheim 23.10.97 
Vedtatt på styremøte i Sør-Trøndelag RV 
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r---------------------------------------------, 
Bli 1111ecl i RVs Faglige Nettverk 
Ja, jeg vil gjerne bli med i nettverket for 6 f6 informasjon om faglige 
kamper, bidra med informasjon, knytte kontakter p6 tvers m.m. 

Navn : _________________ _ 

Adresse: ________________ _ 

Postnr.: ____ _ Sted: ________ _ 

Forbund: ________________ _ 

Klipp ut, og send til : 

RVs faglige nettverk, Osterhausgate 27, 0183 OSLO 

ein partipolitisk uavhengig solidaritetsor
ganisasjon som har som hovudmål å vera 
aktive pådrivarar for å oppnå grunnleg• 
gande menneskerettar for det kurdiske 
folket. 

Dette vH vi arbeida for ved å: 

- Le,ggfa press på norske styresmakter. Det må ca 
offentleg avstand frå brot på menneskerettane ovan
for kurdarane. 

- Auka media si interesse for kurdarane sin kamp. 

- Auka medvitet hjå folk i Noreg. 

- Auka forståinga rnillom elet kurdiske og norske folket.. 

- Avsløra og opt>lysa om all nors:t i:camhandel med 
Tyrkia, Iran, kak og Syria - militært og sivilt. 

- Stø oppretting av kurdiske nasjon._ representative organ, 

Solidaritetskomiteen Kurdernes Venner 
Boks 211, Sentrum. 0103 Oslo 
E-post: espen@feskar.net 

RV-materiell 
Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til Osterhausgt. 27, 0183 Oslo eller fakses til 22989055 

Hefter: 
... stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. 
... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram. 
(Arbeidshefte. Av Jørn Magdahl.) 
... stk. Erling Folkvord (red.) Livet bak murene 
... stk. Blod, svette og tårer. 
(RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., 
Red. Finn Olav Rolijordet.) 

Pris: 
kr 20,
kr 20,-

kr40,
kr 30,-

Annonser 

Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

Ikke abonnent? Send kr.12,- i porto til postgiro 
0801 4513206, og du fåret gratis prøvenummer 
hjem i posten. Husk tydelig navn og adresse. 

Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi 
mener at den revolusjonære venstresida trenger å 
forene kreftene omkring de viktigste kampoppga
vene. 

I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist
leninistisk enhet, som forutsetning for å rekonsti
tuere et kommunistisk parti i Norge. Uten et bol
sjevikisk parti, ingen sosialisme. 

Sjekk våre sider på internett! 
http:/ /home.sol.no/ ~shoku/revolusjon.html 
Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 

Regelmessig oppdatering 
- minst et par ganger i måneden. 

Venstre om! 
Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 
Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 
fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 

abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

Postgiro:0826 0702808 

... stk. Energilandet Norge og den fattige verden 
(RV-studiehefte, 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) 
... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og 
fylkesting - to år på Stortinget. 
(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad) . 
... stk. Eritrea -miljø og utvikling 
(RV-hefte, 24 s., Av Sigurd Jorde.) 
... stk. Fortsatt kamp mot EU! 
Nei til den utvida EØS-avtalen! 
(RV-hefte; 58 sider, Av Solveig Aamdal) 
... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. 
(RV-debatthefte, 64 s., Av Jørn Magdahl) 
... stk. Antirasistisk manifest 
... stk. Studiehefte om Klassekampen 

Fra Stortingsgruppa, kopihefter: 

kr 40,-

kr 40,-

kr 20,-

kr 10,-

kr 20,-

kr 30,-

kr 50,-

kr 10,-
kr 10,-

... stk. RVs forslag til ny utlendingslov Gratis 

. . . stk. Ny retning for et selvstendig Norge. Gratis 
(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 
. .. stk. Det er ikke penger det står på. Gratis 
(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 
... stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 
... stk. Hev kvinnelønna! Gratis 
(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 
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Bestill hefte 
om 

samerett og 
ressurskamp. 

Bidragsytere: 

John Gustavsen · 

Frode Bygdenes 

HeaikaSkum 

Svein Lund 
Skolf"rinJ..~heH:e fni AKP <tg RV i Trom~ og ftinamsirli: 

m'lf'Jl()f~ 
Utz_ittl\·R:Jiltf-.-ir.& 

Heftet kan bestilles av AKP 22 98 90 60 eller RV 22 98 90 50 

NYTT NUMMER! 

TIDSSKRIFT FOR MARXISTISK TEORI OG OESATI' 

Et nytt nummer av tidsskriftet for 
marxistisk teori og debatt er ferdig. 
Det innholder disse artiklene: 
Aslak S.Myhre: Demof<ratl og valg 
Kristine Mol/ø-Ohristensen: EU: Unionsveien 
Kaia Storvik: Boligpolitilek: Nir markedet går foran 
Geir Hem: Privatisering: Med markedet som motor 
Jan Manseth: Hvem titt forsvar? 
Elten Meiksins Wood: TIibake til Marx 
Einar Gullord: Lardommer ..tter avisa Gl6mdalen 
Espen Løkeland: Kurdistan: Okkupasjon og antHmperiallsme 
Benny Anden!on og Hans Isaksson: Demokrati. rettigheter og marxisme 
Debatt: 
- Kurt Nilsert: Fremrnedgjeringsdebalt 
- Torill NIISt.ad: Individenes frigjøring 
- Bi~ Thum·Paulsøn: Koltektlv ulykke - eler personlig lykke? 

Som du ser er det mye stoff egna som er egna i valgkampen. Bestill for 
løssalg til Erik Nesa. Tlf, 3318045 7 eller e-post:eness@online.no 

Røde Fane kommer med 4 nummer i året 
Vil du abonnere, eend kr.180 til: 
Rødef"ane, PB.124, Sentrum, N•3257 Larvik 
Postgiro 0804 220 8478. 
Skoleelever .under 20 år: kr:50. 

Du finner Røde Fane$ hjemmeeide på int:emett på: 
http://home.aol.no/eneealrf .htm 

... stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. Gratis 
(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 

Løpesedler: 
. .. stk. EU, EØS kr 
... stk. Kvinnepolitisk manifest 
... stk. Energi, industri og miljø program 
... stk. Tallenes tale er klar - Økonomiløpeseddel 

Skoleringsmateriell: 
... stk. Reform 97 

Buttons: 
... stk. buttons metall 
. .. stk. buttons tre kr 

Klistremerker: 
... stk. med folk mot makta 

T-skjorte: 
... stk. med folk mot makta 

Materiellista er ajourført: 23.10.97 . 
Bestillingen sendes til: 

Navn 
Adresse 

kr0.15,
kr 0.30,
kr 0.30,
kr 0.15,-

Gratis 

kr 3,
kr 30,-

kr0.50,-

kr60,-

Postnummer ______________ _ 

Poststed 
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t:o år hel ::;:::( ·. 

. rma 
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Å 'JErling Folkvord ikke kom inn på Tinget fører til at 
l"'J\. RV mister flere millioner kroner i året. Dette får 
konsekvenser-for Rød Ungdom, som får bevilgninger fra 
RV Stortingsvalget gjør det også helt klart at den eneste 
sjansen rørsla har til framgang ligger i styrka organisering 
på grunnplanet, og det er først og framst ungdommen som 
må vinnes. Også hvis Klassekampen skal gjenreises som 
aktivistenes avis er ungdommen helt avgjørende. Det betyr 
at folk som vil gi et bidrag til oppbygginga av en sterk re
volusjonær bevegelse i Norge i dag må satse på Rød Ung
dom. Og noe av det viktigste du kan gjøre er å styrke Rød 
Ungdoms økonomi. 

RØD UNGDOM gjorde i år det beste skolevalget noen sin
ne, og organisasjonen får mange nye lag og medlemmer. 
Men den dårlige økonomien er i dag ei direkte hindring for 
Rød Ungdoms vekst, særlig utafor storbyene. Uten penger 
kan vi ikke frakte folk fra Nord-Norge til konferanser i 
Oslo. Uten penger kan ikke sentralstyret reise rundt og 
bygge organisasjonen der det er potensiale. Uten penger 

AL·•· ,amo .. 
!fr 

har vi ikke noe eget blad, og vi får ikke råd til løpesedler el
ler hefter. D ette betyr at vi er inne i en fase hvor økono
miske bidrag til Rød Ungdom har stor betydning for byg
ginga av den revolusjonære rørsla. 

RØD UNGDOM jobber med å styrke sitt eget økonomiar
beid. Men vi er i dag helt avhengig av at flere voksne er villige 
til å avse noen kroner for å bygge opp den økonomiske 
styrken som skal til for å reise en revolusjonær bevegelse 
blant ungdommen. I tillegg til at RV nå får langt mindre 
penger, merker vi at staten strammer inn på inntektene vi 
kan få gjennom Studieforbundet Ny Verden. Jo sterkere 
Rød Ungdom blir, jo mer haster det å få bygd opp en øko
nomi som kan stå støtt uavhengig av Staten. 

RØD UNGDOMS ØKONOMIKAMPANJE har som mål å 
bygge opp varig økonomisk styrke. De innsamla pengene 
skal enten investeres i ting som gir inntekter tilbake, f.eks. 
hefter, t-skjorter og Rebell, eller de går til styrking av egen
kapitalen. 

,♦Autogiro 
Mange organisasjoner mottar store iµpte}qe;.t;gjep,norn at.folkgir faste bdøp,4~gtl}1;1;ylslws aut~~a~ , . . .. t9, ~\ ~~s~~!P!Pei1r$iøkg,vg;§t◊rtgggvoit9(~p-, 
faste trekket skal være. Det kan være 50 kr i måpeden, 400 i kvartalet, 1 00Q eq.gaog i lret, hva s6fl},.lj.,~~t. .Pulcå~ lli:Y$lutte o;g~nåt du vil. Autogii6 ~r d 

først og fremst ber.RVs medlemmer om. å l;>li med p:i, fordi det gir faste og over~Tiii;ligemntekter. · 

•Gaver 
Det er sjølsagt fullt mulig a gi et engangsbeløp, om ikke autogiro passer. D4 .kan Og'$å l$f~pe våre. dekoratlveSi:øttetier~, E:tl;\.verl!beløp o;1ottast med t;evolusjp~ 
takkt 

• Rebell-abonnement 
Vi oppfordrer alle RVere til å abonnere på Rød Ungdoms blad. Et innholdsrikt, .iµt~;tessant og tevolusjoµættungd6tnsfuagasirt burde værenet1:J;1u&t fqt enhvet 
RV-er, og prisen er bare 110 kr for 8 nummer! Rebell er avhengig av å fa flere abonne!);ter hvis bladet skal fortsfttl;f: ( .),:omme ut, 

r- - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - ..- - ..... _ - - - - - - ·- - - - ailll!-- - .. ~ - - - - - - --,~~ - _ ,_~ ---------- - -, 

JA, ieg vil støtte Rød Ungdom, på følgendemåte: 

D AUTOGIRO (Vi sende/fullmaktsskjema) 

D GA VE på kr. ___ til RU-kontonr. 080121 40267 

□ STØ I I E IIER _stk. a kr.10,-

□ REBELL-ABONNEMENT 8 nr. for: 

D 110 kr 

D 200 kr (snille folk) 

D 300 kr (kader) 

Navn: _______________ _ 

Adresse: ______________ _ 

Postnr , sted: _____________ _ 
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