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2 Kommentar 

Veien videre -
Klassekampen og sosialisme. 
Etter valget har det-vært to hovedtenden
ser i RV Den ene har vært betinga opti
misme over den relativt store framgangen 
i valget, og entusiasme knytta til sosialis
mestevnet og den nye sosialismediskusjo
nen. Den endre hovedtendensen har vært 
at først «kampen om Klassekampen», og 
så kampen om historia om «kampen om 
Klassekampen» har vært altoppslukende 
for RVere, og at skuffelsen og raseriet 
over den ene eller andre sidas opptreden 
har ført til handlingslammelse i forhold til 
RV som parti. Enkelte fra det gamle så
kalte «RV-RV»-miljøet har reagert på sty
reflertallet, dvs. AKPs framgangsmåte i 
konflikten, og har også kritisert RV-ledel
sen for ikke åta et oppgjør med AKP i 
denne konflikten. 

Heldigvis er tendensen til optimisme 
langt vanligere i RV land enn den andre. 
Og, etter å ha reist langt og lenger enn 
langt og snakka mange steder, tror jeg det 

er riktig å oppsummere at RV foran nyåret 
er et potensielt framgangsrikt parti. 

Det er likevel grunn til å rope et var
sko. RVs fall fra stortinget, Klassekam
pen konflikten og de økonomiske ned
skjæringene partiet må igjennom som en 
følge av valget kan medføre at partiet blir 
defensivt. For det første gjennom mindre 
ekstern markering og bygging, for det an
dre gjennom å igjen bli fanga i uforståeli
ge indre oppgjørsprosesser. Når K..K.-de
batten sklir ut i en «hvem sa hva hvor og 
når»-debatt blir den slik. Presisjonsnivået 
synker, ryktene flommer og for utenfor
stående kan den kun bidra til å sette hele 
bevegelsen i et negativt lys. Når dette er 
sagt, ser jeg samtidig at K.I<-prosessen 
også skjuler reelle politiske motsetninger, 
knytta opp til leninismen og hvorvidt må
let helliger middelet og det evige proble
met med eksistensen av et parti i partiet. 
For egen del mener jeg ikke at KK-pro-

sessen er et eksempel på hvorfor sosialis
men vil bli et diktatur, men først og 
fremst handler om linjevalg for avisa. Jeg 
mener likevel at prosessen synliggjør et 
problem ved ml-bevegelsen, nemlig at 
den er lite flink til å løse problemer gjen
nom åpen debatt. Denne tenkinga har 
prega særlig Oslomiljøet i mange år, hvor 
de små korridorene har vært stedene hvor 
problemer blir løst. Jeg merker sjøl at jeg i 
løpet av alt for kort tid har blitt prega av 
denne typen tenking. 

Begge parter i K.K .. -konflikten har 
oppført seg etter de lukkede roms prin
sipp, offentligheten har blitt brukt som et 
maktmiddel overfor «fienden», ikke som 
et forum for meningsbrytning. Samtidig 
synes jeg også at det fra AKPs kritikere i 
prosessen har vært liten vilje til å proble
matisere det å bruke borgerlig offentlig
het som debbattforum for en revolusjo
nær bevegelse. Nødvendigheten av Klas
sekampen er på den måten blitt svært 
synlig gjennom KK-konflikten. 

Jeg håper det er mulig å nå komme seg 
ut av «hvem sa hva og hvem var på TV 
når» diskusjonene. Samtidig vil jeg ha de
batt rundt de politiske sidene av saken. 
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Gjennom sosialismestevner lokalt og sen
tralt håper jeg at det er mulig å få til en 
åpen og god sosialismediskusjon i RV En 
debatt hvor såvel den nære som den fjer
ne historia blir diskutert, ikke for sin egen 
del, men for å lære av erfaringene og for å 
skape en sosialismevisjon for framtida 
som har troverdighet, både som produk
sjonssystem og som demokrati basert på 
individuell frihet. En slik prosess kan 
trekke nye folk til oss, samtidig som vi 
forhåpentligvis kan få diskutert ting -i en 
kontekst hvor ikke alt skal stemmes over 
og kjempes om to timer etter. Hvis RV 
klarer å reise en slik bevegelse som nå er 
planlagt til våren, er jeg sikker på at vi kan 
få en flying start på landsmøteprosessen 
hvor programmet vårt skal revideres. Per
sonlig tror jeg at den prosessen bør ende 
med at hele RVs prinsipprogram nyskri
ves, slik at form og innhold i større grad 
kan svare til dagens politiske og sosiale 
virkelighet, og at programmet på denne 
måten kan bli et aktivt redskap i kampen 
for sosialisme i neste århundre. 

Aslak Sira Myhre 

Moral og materie 
Ett av symptomene på den norske 
venstresidas krisetilstand, er at den 
framstår uten egentlig moralsk 
ryggrad. 

I sin iver etter å kritisere borgerskapets 
dobbeltmoral og kristenfolkets reaksjo
nære moralisme, tenderer den lett til å bli 
en fornekter av moral i det hele tatt. Om 
den ikke nødvendigvis er umoralsk, så er 
den i det minste amoralsk. 

Bør - eller kan - ei ee:entlig 
venstresida være defl 
Statsminister Kjell Magne Bondevik vars
ler at han yil ha en verdimessig opprust
ning av det norske samfunn. Det inntref
fer en ryggmargsrefleks på venstrefløyen 
når disse spørsmåla bringes på bane. Vi 
forutaner enda mer kristen indoktrinering 
i skolen, flere kvinner tilbake til kjøkken
benken og dårlig skjulte fordommer mot 
alenemødre og andre grupper. 

Sjølsagt er det all mulig grunn til å væ
re på vakt. 

For hvis bondevik'sk nestekjærlighet, 
fordeling av godene og omsorg for fattige 
var dårlig i samsvar med gårsdagens-kapi
talistiske virkelighet, er disse begrepene til
nærmet meningsløse under dagens blod
tørstige profitt-tyranni. Mangemilliardæ
ren George Soros har i det minste forstått 
elementer av dette, nemlig at moral og 
etikk ikke er kategorier som svever over 
skyene, men åt de oppstår og forandres i 
forhold til en' gitt, materiell virkelighet: -

«Den klassiske økonomiske teori tar 
etiske verdier som gitte, fast forankret i 
etablerte moralnormer. Folk ledes av et 
sett av moralske prinsipper som styrer de
res opptreden utenfor markedsmekanis
mens arena. Men når markedet utvider 
sitt herredømme, blir det stadig vanskeli-
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gere å hevde at folk opptrer på grunnlag 
av et gitt sett av verdier som er uavhengi
ge av markedet. ( ... ) Dyrkelsen av suksess 
har erstattet troen på prinsipper. Samfun
net har mistet sitt ankerfeste», sier han. 

Formodentlig er det noe av den sam
me bekymring som ligger til grunn hos 
Bondevik. Men det verken Soros eller 
Bondevik begriper, er at mens gårsdagens 
kapitalisme under bestemte forutsetning
er kunne tillate en begrenset omfordeling, 
er dette under dagens monopolisme - sjøl 
under dekknavnet «liberalisme» - blitt en 
fullstendig umulighet. 

Det norske oljefondet illustrerer tem
melig groteskt essensen i den borgerlige 
moralens fallitt. Oljefondet er i seg sjøl 
umoralsk, akkurat som imperialismen er 
det. Sentrumsregjeringa lover retningslin
jer for at norske oljemilliarder ikke blir in
vestert i virksomheter som utbytter folk 
og ressurser i fattige land. Fondsforvalter
ne i Norges Bank avfeier med rette denne 
oppgaven som mer eller mindre umulig. 
Fondet skal jo gi avkastning, og den stør
ste avkastninga ligger i å ha andeler i de 
største multinasjonale selskapene som 
høster maksimalprofitt. Grov utbytting 
av arbeidskraft og naturressurser er det 
snakk om uansett. 

At det borgerlige samfunn er i moralsk 
forfall, er en uunngåelig refleks av dette 
samfunnets sosiale, politiske og kulturelle 
oppløsning i finanskapitalens tidsalder. 
Gammeldags borgerlig moral blir levende 
fortært av det samfunnssystemet det har 
stått som høyverdig beskytter av. Bonde
vik får ha meg unnskyldt, men heller ikke 
hans verdier er «uavhengige av marke
det». Likevel kan Bondeviks moralbegre
per godt vinne gjenklang, også i arbeider
klassen Ga, kanskje særlig der, ettersom 
det norske borgerskapet har kastet sine 

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

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

siste moralske anfektelser overbord). Når 
venstresida sjøl fornekter moral i almin
nelighet og klassemoral i særdeleshet, er 
det ikke å undres over at borgerlig moral, 
om aldri så avfeldig, for mange blir et 
halmstrå ut fra en intuisjon som sier at 
borgerlig moral er nå engang bedre enn 
ingen moral overhodet. I den grad noen 
måtte savne en henvisning til SVs Erik 
Solheim, skal det i forbifarten innrømmes 

· at også han, med sin spissborgerlige mo
ralisering over en norsk kapitalisme som 
nekter å være «snill», har skjønt dette po
enget. 

Forsøk på borgerlig «moralsk opprust
ning» kan aldri redde kapitalismen fra sitt 
allmenne forfall, men det kan bidra til å 
forblinde arbeidsfolk i dette landet enda 
ei stund. I hvert fall så lenge det ikke skjer 
en moralsk opprustning på den revolusjo
nære venstresida. Teori, visjoner og prak
tisk kamp for et sosialistisk samfunn vin
ner aldri troverdighet hvis ikke de revolu
sjonære forkjemperne også har moralske 
holdninger med forankring i arbeiderklas
sens beste tradisjoner. 

Dessverre har venstresidas moralopp
fatninger dreid stadig lenger i retning av å 
utvise størst moralsk ansvar og solidaritet 
overfor filleproletariatet, omtrent som de 
borgerlige filantroper. Når den da ikke 
holder oppvisninger i «borgerlighet på 
vrangen»: Mens arbeidsløshet og kapita
lens krav til mobilitet og fleksibilisering 
sprenger familieforholdene, har deler av 
venstresida reist krav om å «oppløse fami
liem>, nærmest som for å påskynde utvik
linga. Når stadig flere ungdommer havner 
i narko-helvetet, har andre deler av ven
stresida oppfordra til liberalisering av lov
givninga. Andre igjen er opptatt av rettig
hetene til sado-masochister og fetisjister, 
fordi også de er «undertrykte grupper». 
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Atter andre vil ikke engang at horekunder 
skal kriminaliseres, fordi noen av dem er 
«vanlige folk». Og slik kunne man fortset
te videre ut i absurditeten. 

Arbeiderklassen har - i motsetning til 
«venstresida» - sine egne moralske kriteri
er, som holdes i hevd trass i påvirkning 
fra den rådende samfunnsmoral. Streike
bry tere er alltid blitt fordømt: for s1·t-t-12e,L 
rige forræderi.. Solidaritet.en meo. hla:;-sc-
brødre har aldri vært betingelsesløs, den 
må være fortjent. Derfor har arbeidsfolk 
bestandig holdt en vernende hånd over 
dem blant sine egne som sosial nød og 
nådeløs utbytting har tvunget ut i prosti
tusjon eller alkoholisme. Men de har på 
den andre sida vært fordømmende mot 
dem som bare av mangel på karakterfast
het og stolthet havnet ut i fyll og horeri, 
og sjølforskyldt brakte skam over klassen 
ved å utlevere den til borgerskapet. En in
dre klassejustis var og er nødvendig for å 
forsvare den kollektive identiteten mot 
klassefienden. 

En revolusjonær bevegelse uten mo
ralsk fasthet, er ikke liv laga. Den moralen 
marxister avviser, er den som er «gude
gitb>, altså en moral som står «over» men
neskesamfunnet og klassekampen. Vår 
moral må alltid underordnes det som skal 
til for å forene arbeiderklassen slik at den 
evner å styrte utbytterveldet. 

Det må innrømmes at en sånn moral 
har trange kår i dag, ikke minst på grunn 
av årelangt fravær av en kultur i arbeider
klassens tjeneste. Kanskje venstresidas 
første bidrag til en moralsk opprustning 
bør "."ære at en ny generasjon intellektuelle 
sørger for utvikling av en fornyet sosialis
tisk realisme på kulturfronten? 

' 

Jan R. Steinholt 

Neste nummer: 

Dødlinje fredag 9. januar. 

Send inn bidrag! 
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Med Yorkshireskolen til de i de neste 2 ukene hadde avtale med 
Labour Party i Liverpool, som skulle for
søke å få til en politisk løsning på strei
ken. D eretter ble det lest telegrammer fra 
alle som hadde støttet den siste uka. D et 
hadde kommet inn mye penger fra fag
foreninger fra hele verden. Men så treng
te de også 37.000 pqnd i uka for å greie 
utgiftene sine. D et var imponerende 
mange fagforeninger fra ulike land som 
har forstått hvor viktig denne streiken er 
for framtida til bryggearbeidere verden 
over. Denne uka var det særlig mye støtte 
fra USA, hvor bryggearbeiderne nettopp 
hadde vunnet en seier om retten til å være 
ansatt på brygga. 

the Liverpool 
Dockers 

I 3 uker har 10 fagforeings
represententer fra AOF vært i 
England for å lære engelsk og om 
engelsk fagbevegelse. I programmet 
klarte vi å legge inn et besøk på 
streikemøte til Liverpool Dockers. 
Det ble en sterk opplevelse for oss 
alle. 

I minibuss fra Bradford ankom vi konto
rene til Transport & General Workers 
Union i Liverpool 5 minutter før møtet 
startet. D et strømmet inn folk fra alle 
kanter. Oppe i møterommet stint av røyk 
satt det 2-300 stykker. Møtet startet 10 
minutter etter skjemaet, og siste ukes be
givenheter ble referert fra dirigentbordet. 
Streikeledelsen var nå optimistisk, fordi 

Støtte fra Namibia 
Tilstede som gjester var, foruten oss fra 
Norge, svenske transportarbeidere som 
hadde vært der i 3 dager på besøk. D e 
hadde med seg penger og støtteerklæring
er fra ulike transportarbeiderforeninger i 
Sverige. Også engelske støttespillere var 
tilstede for å gi bidrag. Selv om det er 
ulovlig å støtte en ulovlig streik i England, 
har mange fagforeninger også i England 
bidratt med penger. Det mest oppsikt
svekkende besøket kom likevel fra Nami
bias Workers Party. De hadde hørt om 
streiken, og sendt representanter for å vi
se sin støtte og sympati. 

Over: LO-leder i avdeling Mosjøen Ulf Ulriksen holdt en støtteapell. 
Under: Innsamling til de streikende havnearbeiderne 

ADVARSEL! 
Dette er ikke julegaven i år! 

«Leketøysfabtikantene» finner nye veier til julegavehau
gen . . ;Et ti~feklig besøk .. på en Fina_ bensinsta~f◊n ga en 
ny opplevelse av fabrikantenes oppfinnsomhet både 
mht produksjon og markedsføring. 

Små tanks, helikoptre og militærlastebiler i uskyldsrent 
hvittpåmalt UN markedsført som fredsbevarende styr
ker! Legitimitet til .krigsleker! Hvem kan nekte et lite 
barn en hvit FN-tanks når han vil leke fredsbevarende 
soldat ( og slem serber eller Saddam?) 

- Vinner dere, har dere også kjempet en 
kamp for oss, var budskapet i hilsningsta
len til den namibiske representant. Det 
var stor stemning i salen som ga gjestene 
stor applaus. 

Det var sterkt å se hvor stor interna
sjonal oppmerksomhet denne streiken 
har fått. I England blir streiken boikottet i 
media. Men som the Dockers selv sa det, 
har de alltid tidligere støttet andre i streik 
verden over. Nå kommer støtten tilbake 
fra hele verden. 

Steiken fortsetter 
Streikemøtene blir avsluttet med en av
stemning om de skal fortsette streiken el
ler ikke. Det var enstemmighet for å fort
sette, også denne fredagen. De neste 14 
dagene blir spennende da de hadde store 
forhåpninger om forhandlinger Labour 
Party i Liverpool. Nå som det nærmer seg 
jul er det ekstra vanskelig å fortsette stre
ken, så det var satt i gang en ekstra inn
samling som skulle gå til barnefamiliene. 

Etter møte ble det utbetalt streikebi
drag, en god taktikk for å få flest mulig til 
å møte opp på streikemøtene. Vi ble med 
opp i styrerommet for å kjøpe T-skjorter 
og merker, og vi fikk med oss loddbøker 
som vi skulle ta med hjem og selge. 

D et ble en sterk opplevelse vi ikke vil 
glemme så fort, selv om noen av oss ikke 
hadde hørt om streiken før vi kom til 
England. At det ennå finnes kampvilje og 
solidaritet, varmet oss. 

Tekst og foto: Anne Steinsland 

rn,edkametatene? .bet blil;. 9 på jajattet:1 nat:. garnet 
9:i:u;pakketut de fi;edsbevatc;n tr• st:ti8sfartøyene ogt~ 
demi bruk. 
I 70-åra var holdningene sterke mot krigleker - enten 
det var tanks med nasjonstI}etker eller. andre våpen; 
~It~- det vat JtYapvt greit. å (qxtelle det:193spypksende 
sleRtat dett~ var krigsleker og at krig er, tl'.6e e;rusom1;; 
som ikke må forveksles med lek. Når krigslekex kamu
fleres som .fredsbevarende leketøy, blir saken met kom
plisert å begrunne overfor mindreårige. 
l_alle fall: Adv~~elen er gi!t; __ ikke kj~p fredspevarende 
krigsleker tilbarna til jul. Vetk:en i år.eller senere. 

Maj Lindholt 

3 

Faglig råd for 
Klassekampen 
I samarbeid med redaktør Jon 
Michelet har faglig leder i RV, Terje 
Kollbotn, startet et faglig råd for 
Klassekampen. Målsetningen er å få 
en bedre dekning av det faglige 
stoff et i avisen. Rådet skal også være 
ansvarlig for å starte opp igjen med 
en faglig kommentar en gang i uken. 
Første møte ble avholdt 2. desember, 
der femten folk møtte opp. 

Arne Rolijordet dro i gang debatten med å 
peke på at han var meget glad for initiativet 
og beskrev det som ren luksus. Rolijordet 
pekte på tre punkter som han anså som vi
tale for Klassekanpen. Det var et mer 
mangsidig virkelighetsbilde, et bilde av hva 
som er de økonomiske drivkreftene i sam
funnet, og et bilde av arbeiderkulturen. 

Hanna Røberg var opptatt av at K .K 
måtte gå bak nyhetene og pekte på hvor
dan privatiseringen, kontantstøtten er en 
del av en ideologi. Disse linjene må I<.I<:. få 
frem, gjennom en blanding av små for
hold lokalt og de store linjene. 

Hvem og hvordan? 
- Heltene er ikke streikelederne. Heltene 
er alle de alle anonyme arbeidsfolkene 
som kjemper i konfliktene. Disse fortje
ner oppmerksomhet og reportasjer, sa 
Terje Kollbotn. Han var også opptatt av å 
få opp igjen arbeidet med arbeiderkorres
pondenter. 

En del kritiske bemerkninger ble le
vert av Berit Moland som var opptatt av 
kvalitetssikring i avisen. Spesi.e\.t kampan
jejournalistikk var hun motstander av, den 
blir fort veldig kjedelig. 
- Det er heller ikke slik at alle kan skrive, 
sa hun, med henvisning til arbeiderkor
respondenter. 

Drite ut borgerskapet 
- Vi skal ha synliggjøring av folkene i fag
bevegelsen. Ikke høy sigarføring, men lav 
rullingsføring og vi skal drite ut borger
skapet, sa Michelet. 

Han ga også klar beskjed om at I<.I<:.s 
økonomiske problemer medfører at vi vil 
gå inn i et nytt år med færre ansatte. Dette 
medfører at folk må hjelpe til å prioritere. 
Derfor var han spesielt glad for det faglige 
rådet. Men til spørmål om skrivekurs for 
arbeidrkorrespondeter var han bastant. 
- Det vil ikke bli satt av penger til dette på 
denne siden av årtusenet. Skulle det bru
kes penger til opplæring skulle de gå til 
unge jenter i innvandrermiljøer. Arbei
derskribenter får klare seg sjøl, avsluttet 
Michelet. 

Trond Myklebust 
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rå zink 
il kuns 

I altfor liten grad har arbeidarrørsla 
og kunstnarar og kulturkrefter utvikla 
konkret samarbeid. Gode døme på 
det motsatte oppigjennom historia og 
ikkje minst i dag og gode idear til 
konkrete fellesprosjekt framover, bør 
og bli eindel av sosialisme-debatten. 
Eg vonar at eindel fagorganiserte 
arbeidarar og kunstnarar kan ta imot 
denne utfordringa her i Opprør. For å 
gje eit innspel sjølv, vil eg korne med 
eit lite døme på korleis dette kan skje 
heilt konkret her i Odda. 
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I november hadde biletkunstnaren og 
RV-aren Roger Gjerstad ei utstilling av 
zinktrykk med rallarmotiv i Meieriet 
Allaktivitetshus i Odda. Han har skapt 
grafikk basert på valsa zinkplater og 
syreetsing. Saman med kollegaen Trond 
Knutli har han satt igang eit prosjekt 
med å bringe kunsten ut i skulen, ved å 
lære elevar og lærarar opp i zinktrykk, og 
han har etablert ei kunstnargruppe som 
kallar seg «zink». Roger har sine røter i 
kraft - og industristaden Mo i Rana, som 
har mange likskapstrekk med Odda. D et 

var naturleg for 
han å satse på 
ulike 
rallarmotiv for 
å framheve 
innsatsen til 
anleggsslusken 
og anleggskokkene, som bygde 
kraftverk, industri og jernbane dei fyrste 
par tiåra av dette århundret. D esse 36 
zinksnitta vart kjøpt inn til m.a. kantina 
på Norzink. Sidan Norzink i Odda er det 
einaste zinkverket i Norden, lufta eg 

ideen om å satse på 
vidareforedling av zink til kunst 
gjennom zinktrykkproduksjon i 
Odda. Roger var heilt med på å 
utvikle eit slikt eineståande 
kunstprosjekt i samarbeid med 
fagrørsla i Odda. D ette har no 
vare drøfta med tillitsvalde i Odda 
Kjemiske Arbeiderforening på 
Norzink og elles i Odda og me;d 
Vestnorsk Industristadmuseum I 
Tyssedal. Ideen har og vore lufta 
med alle arrangørane av 
arbeidarkulturhelga i Tyssedal 5.-7 . 
juni neste år og i lokalpresssa. Det 
har vore bra respons overalt. 

linktrykkgalleri 
No skal vi skaffe fram midlar til ei 
zinktrykkpresse og innreie eit eig
na produksjonslokale i Odda. Der
etter skal vi gjennomføre lokale 
kurs i denne spesielle grafikktek
nikken for lokale kunstinteresserte, 
slik at vi kan få igong zinktrykk
kunst på grasrota for ongar og 
vaksne. 
I neste omgang vil vi gjerne invite
re grafiske kunstnarar til Odda/Ty-
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ssedal i løpet av vinteren/våren for å lage 
zink-snitt med motiv frå arbeidarrørsla si 
lokale historie (her fins det eit vell av bile
te, filmar og anna materiale på Vestnorsk 
Industristadmuseum), frå arbeidslivet 
idag (t.d. frå Norzink) og frå folkeliv og 
naturen. Tilreisande kunstnarar vil kunne 
få gratis kost og losji i dei gamle arbeidar
bustadene som Industristadmuseet dis
ponerer. Under kulturhelga i Tyssedal vil 
vi kunne opne eit zinktrykk galleri av pro
fesjonelle kunstnarar og lokale amatørar i 
samarbeid med Samfunnshuset og «Ralla
ren» kro. I 1999 er LO 100 år, og den lo
kale fagrørsla satsar på at ei av hovudmar
keringane vert lagt til Odda/Tyssedal. Eit 
senter i Odda for zinktrykk, dreve fram 
av fagrørsla og kunstnarar, med motiv 
som vinn gjenklang både blant industriar
beidarklassen og andre delar av fagrørsla, 
vil kunne bli eit revolusjonerande tiltak 
før jubileumsåret. 

Terje Kallbotn . 

Om det er noen kunstnarar som les dette som 
kunne tenkje seg å verte med i eit slikt Jellespro
gekt, så er det berre å ta kontakt med meg eller 
Roger Gjerstad i Bergen. Er det andre som kjen
ner til eller har vore med på noko liknande, så 
skriv om det i Opprør eller ta kontakt med oss. 

Te,je Kol/botn (boks 229, 5751 Odda, 
t!f. 944-33011) 

Sosialismestevne 
Til neste år er det 150 år siden det kom
munistiske manifestet kom ut. Denne bo
ka har mer enn noe annet prega den sosi
alistiske og kommunistiske bevegelsen si
den, helt opp til vår tid brukes den som ei 
enkel innføring i hva sosialisme egentlig 
dreier seg om. Samtidig har vi sett 80 år 
med forsøk på sosialisme, 25 år med RV i 
Norge og tanks på den himmelske freds 
plass. Teknologien og den sosiale organi
seringa av arbeidet har endra seg enormt i 
løpet av denne tida, globaliseringa, impe
rialismen, økokatastrofer og Gud vet hva 
er alle nye faktorer som påvirker samfun
net. Behovet for å utvikle og videreutvikle 
ideologi er akutt, behovet for å oppsum
mere erfaringer og å gå videre tilsvarende. 
Vi er inne i det noen kaller den tredje in
dustrielle revolusjonen, og vi er i Vest-

Europa i overgangen til et såkalt kunn
skapssamfunn. På universiteter i kultur
borgerskapet har det utvikla seg en over
bygning på dette samfunnet, postmoder
nismen. Skal en sosialistisk bevegelse ha 
ei framtid, må den klare å utvikle en ideo
logisk motpol til postmodernismen. En 
sosialisme som ikke først og fremst er et 
resultat av sentimental kjærlighet til en 
gammel tradisjon, men som først og 
fremst er basert på konkret analyse av 
framtidas muligheter, gitt de økologiske 
rammene, den teknologiske utviklinga og 
menneskenes kunnskap, ønsker og behov. 

For å starte en prosess hvor målet er en 
fornying av RV-programmet og samtidig 
startskuddet for en sosialismedebatt i 
samfunnet, har vi valgt å satse mye kref-

ter på et stort sosialisme-stevne våren 
1998. Helga 8-10 mai håper vi å samle 
500 mennesker til debatt og fest i Oslo. 
Stevnet vil bli en god samling av vidt for
skjellige miljøer og temaer. Sosialismens 
historie og problemer vil bli behørig opp
summert, samtidig som fokus vil bli satt 
på framtidas muligheter. Vi ønsker å gjen
nomføre 3-4 plenum i løpet av konferan
sen, og utenom dette ha 3-4 parallelle se
minarer å velge mellom. Stevnet vil ha et 
internasjonalt tilsnitt både i kraft av invi
terte innledere, og i kraft av temavalg og 
internasjonale gjester. Kvinneutvalget og 
faglig utvalg trekkes også aktivt inn arbei
det med stevnet. 

I forkant av stevnet vil Opprør bli brukt 
aktivt til å spre studiemateriell og annen 

type forberedelse. Vi ønsker at flest mulig 
lag eller områder skal gjennomføre lokale 
konferanser i forkant av det store stevnet. 
På denne måten vil vi å starte en debatt 
som kan gå lenger, og trekke enda flere 
med enn det som er gjort til nå. Vi ønsker 
ikke å begrense stevnet og diskusjonen til 
våre egne medlemmer, tvert imot vil vi gå 
aktivt ut mot andre miljøer i bevegelsene 
og på venstresida for å trekke dem inn i 
en åpen debatt. 

Stevne vil også markere startskuddet på 
RVs prosess fram mot landsmøte i 1999, 
hvor sosialismeprogrammet vil bli revi
dert. 

Aslak Sira Myhre 
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Statsbudsjettet 98 - Bondevik klarte det men hvordan blir det egentlig 

Statsbudsjettet 98: 
- ikke no' for folk flest 
Ingen økt skatt for de rike 

Det blir ingen økning av skatten på høye inntekter, aksje
utbytte og formueskatt. Men flere skal betale formue
skatt da fribeløpet reduseres. 

Økt skatt for de sjuke 
* Utgiftstaket for egenbetaling økes fra dagens kr 1.290 
til kr 1.390. 
* 11 % økning på egenandelene for lege, psykolog og fy
sioterapeut. 
* Egenandelen på hjemmesykepleien skal bort. Kom
pensasjonen på 200 millioner til kommunene er for lite 
og det kan bety at kommunene må øke egenandelene på 
andre områder i helsesektoren, f.eks hjemmehjelpa. 
* Avansesystemet på medisiner skal legges om - derfor 
blir medisiner på «hvit» resept dyrere. 

Minstepensjonistene 
Fra 1. mai får minstepensjonistene kr 1.000 mer pr må
ned - 4,5 år etter at RV foreslo det førs te gang på Stor
tinget. Reellt sett spørs det om det blir så mye i kassa for 
minstepensjonistene: ordinær kompensasjon for økt 
prisstigning inngår. Reduksjon i særfradrag bidrar også til 
å minske realiteten i tusenlappen. 

Kontantstøtte 
Fra 1. august kan de som har en unge på 1 år få kr 3 .600 
hver måned hvis ungen ikke er i barnehage. Regjeringa 
kaller dette valgfrihet. RV sier det er et nytt klasseskille. 
D e som ikke har råd til å betale barnehageplass, må bli 
hjemme hos ungen. Arbeidslivet lukkes dermed for fa
milier med dårlig råd. 

Oljepengene til utlandet 
Det brukes noen milliarder kroner av oljeinntektene. 
Men fortsatt er olje-pengene «spedalske» og kan ikke 
brukes i Norge - de skal investeres i aksjer i utlandet og 
fremme norske næringslivsinteresser. 

Eldrepakka 
Sentrumsregjeringa gjør ingen endringer i den mye om-

talte eldresatsinga til AP på 
30 milliarder. D et betyr at 
kommunene og de eldre 
skal betale moroa sjøl. De 
eldre med en egenandel på 2 
milliarder og kommunene 
med lån til egne investering
er. Dette er ikke eldresatsing 
- men en eldrebløff! 

lit juderL .. 

Men 
Forsvarsbudsjettet 
består 
FrP forlangte at beløpet til 
Forsvaret skulle stå uendret 
fra Jagland-budsjettet. Re
sultatet av dette er at det er 
satt av 23.8 milliarder til 
Forsvaret. I dette beløpet 
inngår en investeringsplan 
på 100 milliarder i løpet av 
10-15 år. Penger som skal 
brukes til en omlegging mot 
et mer offensivt militærve
sen. Innkjøp av 20 angreps-
helikoptre er en del av planen. Norge er blandt de land i 
Europa om ru er me t opp. 

Flere oppgaver - for små bevilgninger 
Over flere år har kommunene fått overført flere oppga
ver. Mange reformer er vedtatt på Stortinget og ansvaret 
for gjennomføringen lagt på kommunene uten at penge
ne har fulgt med, bl.a.: Ansvarsreformen for de psykisk 
utvklingshemmede, skolereformene, kirkereform, en 
svær satsing på enerom for de eldre og en satsing for å 
overkomme krisa innafor psykiatrien. 

Statsbudsjettet for 1998 fortsetter den praksisen som 
AP-regjeringa la seg på - kommuneøkonomien strupes, 
offentlig sektor er for stor. Nok en gang senkes skatte
inntektene til kommunene. Sentrumsregjeringa bevilger 
heller ikke nok penger til alle oppgavene. D et åpnes for 

0 
Q 

Budsjettkamp I 998 
Situasjonen er ikke som det var da RV var på Tinget. Et 
viktig utslag er at vi her sentralt ikke klarer å følge opp 
kommunestyrerepresentantene på samme måte. Vi har 
ikke lenger den samme helhetlige oversikten, vi har ikke 
den samme detaljkunnskapen som da Erling satt i finan
skomiteen. 

Vi har politikk 
D ette betyr ikke at RV ikke har politikk på dette områ
det. Vi uttalte oss om statsbudsjettet fra den avtroppen
de AP-regjeringa - se Opprør nr 9. De viktigste merkna
dene fra RV er også kjørt ut i en løpeseddel vi lagde til 
aksjonsdagen den 29. november - «Hvordan blir det 
egentlig». (Se utdrag i artikkelen over) I tillegg jobber vi 
med en helhetlig kommentar. Denne vil trolig være fer
dig rundt 15. desember. 

Politisk kamp også etter jul 
Dette betyr at mange kommunestyrerepresentanter i 
denne omgang må flyte på egne erfaringer og den poli
tikken RV har jobbet fram i tida vi satt på Stortinget. 
Noen vil kanskje savne bidrag til den konkrete kampen 
nå. Kommunebudsjettene skal være ferdig behandlet før 
juleferien. Men den politiske kampen vil pågå lenge og vi 

tror at det lille heftet vi jobber med vil være en styrke for 
RV lokalt i arbeidet til neste år. 

Fortsatt kamp om velferden i oljelandet 
Norge 
Kommunebudsjettene for neste år blir behandlet i disse 
dager. Situasjonen er nøyaktig slik RV-leder Aslak Sira 
Myhre sa det ville bli valgnatta: Fortsatt nedskjæringer og 
kamp for skole og eldreomsorgen - uansett regjering. 

Ny kurs? 
Bondevik-regjeringa ved den nye kommunalministeren 
gikk raskt ut og sa den ville skaffe 1 milliard mer til kom
munene enn Jagland-regjeringa. Virkeligheten er ca 750 
millioner mer - og dette er millioner som framkommer 
ved hjelp av regnekunstner på linje med gutten som re
gent ut at han var eldre enn far sin. Regjeringa sier at den 
har styrket kommuneøkonomien i forhold til den forrige 
regjeringa. Dette framkommer blant.annet på den måten 
at økningen i arbeidsgiverperioden på sykmeldte reduse
res fra 5 dager til 2 dager. Dermed spares 150 millioner. 
Men virkeligheten er jo at økningen på 2 dager er en for
verring! 

mer privatisering. Barnehagene, grendeskolene, lokalsju
kehusene vil på nytt angripes. 

Stipendandelen opp? 
Studentene er sinte. Mens sentrumspartiene i valgkam
pen lovde at stipendandelen skulle opp fra 28% til 40%, 
økes den nå med 1 %! 

Hvem bestemmer? 
Tidligere var det AP som regjerte med støtte fra H og 
FrP. Med den nye sentrumsregjeringa har dette endret 
seg lite. Nå er det «sentrum»+ FrP og Høyre som utgjør 
kjøttvekta i stortingsvedtakene. Arbeidsfolk sine tals
menn på Stortinget kan du lete langt etter - N H O har si
ne i store mengder. 

Økt privatisering 
Hovedlinjene i åra med AP videreføres. Fortsatt er det 
sånn at alle de økte oppgavene som kommunene har blitt 
pålagt, ikke dekkes økonomisk av staten. Dette fører ba
re til en ting: nedsjæringer og svekket velferdstilbud som 
åpner for privatisering. 

Sentrale RV-krav 
I den situasjonen som kommuneøkonomien er i, har RV 
sentralt foreslått at 10% av kommunenes gjeld slettes. 
D ette forslaget kommer opprinnelig fra Odda RV og er 
kjørt fram der. Et annet krav er å gå imot endringene i 
skatteøret - den delen av skatten du betaler som går til 
kommunen har blitt redusert hvert år siden 1993. I dag 
blir det et offensivt krav å beholde 1997-nivået. Balanser 
kommunebudsjettene som om skattenivået fra 1997 
opprettholdes og reis kommunen til politisk kamp for 
det. Få de andre partiene med på å presse regjeringa til 
økte bevilgninger ved revideringen av statsbudsjettet i 
juni 98. 

Lokalt engasjement 
Det viktigste for RV-representantene blir allikevel å ta 
kontakt med berørte fagforeninger og brukere og få de
res mening om evventuelle forslag på budsjettkutt. RV 
sin allianse må gå til folk - og ikke ta ansvar for at kom
munebudsjettene skal balansere ved nedskjæringer. 

Finn Olav Rolijordet 
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Omto 
avisoppslag 
Det er to avisoppslag sotn har vakt 
mye debatt innad i RV. Det ~r e1tip~ 
tervju med .Aslak Sira Myhre i 
Dagsavisen den 18.9. Dette inter
vjuet ble drøftet med meg og Kristi
ne .M91lø-Christen§en i Dagligledel
sen. Vi å~septe1:t~:Pit ,A,slals mtsll-t i 
aviså dersom det:•6Je understreket at 
det var hans personlige me~. 
Dette var en nødvendig presisering 
fordi .. det som skjedde i KK ikke. var 
diskutert i RV organisat · 
Landsstyret videre1<21rte de11ne 
senere ved å ikke ta stilling i konflik
ten og samtidig fristille partiledelsen 
til å delta i debatten om den redak
sjonellelinja slik hver enkelt ønsket 
Intervjuet med. As!ak ble gjort\på 
formiddagen den 17 .9. På Dagsre
vyen samme kveld blir Jon Michelet 
presentert som ny redaktør i Klas
sekarripen. Opps'fa.get i Dags~vi§en 
får dermed en overskrift som Over
hodet ikke samsvarer med intervju
et med Aslak. Kritikerne oppfor
dres på det sterkeste til å forholde 
seg til hva Aslak sieri iotei:vjuet - ik
ke .;Qag;savisens .;~<ial,ssjonelle ~pp
sett. Det som står fast er at Aslak ga 
støtte til end.ting av den .tedaksjo
nelle linja - .noe flertaUet i DL og LS 
senere .. hat støttet. 

D etå:ndte avisopp$låget er et li~ag 
·og Tid, nr 43 den 23.oktober, tetti 
forkant av landsstyremøtet som 
sk.uU.e ds:øftc KK-spørsmålet .. I det
æ ~ laget er ffl ~i,e1s0tter 
intervjuet: Aslak Sira Myhre, 'Idar 
Helle~ Paul Bjerke, Terje Kollbotn 
og Marit Danielsen. Førsteside
oppslaget er «Førte ;llV bak lyset». 
Oppslaget er et aggtep på RV-lr;Her 
Aslale Sira Myhre ctg er også negå
tivt for RV som parti. Igjen vil jeg si! 
Les hva folk sier. i oppslaget - ikke 
avisens redak$jonelle kommentarer 

. Qg spekulative W:ing . .. Vi§$ ep 
~ skrellet: b.qrt an e på.J\V"lede-

ren gjeni:itår en standpunkter l 
KK-konflikten som det fortsatt.bør 
gå an a ba en åpen debatt om. 

finn Olav Rolijordet 

Aslak har 
full tillit 
VedtakiAU dent2'.l 1.97. 

I tiden ,etter Lands§tyremøte 24.-26. 
oktobe; 1997 hru;. vi registrert at det 
ute blant noen av R.V~ m,edlernme:i; ~ 
og andre clessven:;e har dannet seg 
en oppfatning aV'at .• RVs 1eder, •. As
lak Sira Myhre, har manglende tillit i 
partiet. Arbeidsutvalget finnet det 
detfqf '?ødvend~ j .~tad feste. a~ >~.s~ 
lak Sirn Myhre har\[iill legitintitetog 
tillit Politiske uenigheter blant RVs 
medlemmer rokkerikke ved det 

E nstemmig vedtatt , 
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OmRVog 
Klassekampen 

Uttalelse fra debattmøte i 
Tønsberg/Nøtterøy RV 
14 RV- og Rød Ungdommedlemmer fra 
Tønsberg og omegn var samla lørdag den 
31.oktober for å diskutere avisa Klasse
kampen. Følgende uttalelse ble vedtatt: 

«Vi har i dag gjenopptatt regelmessig 
salg av Klassekampen. Vi er også innstilt 
på et krafttak for å verve flere abonnen
ter. Men vi vil på det sterkeste oppfordre 
majoritetseier AKP «om å slege seg ned» -
ikke bare formelt, men slik at eiersida får 
den bredden som er nødvendig for at avi
sa skal overleve økonomisk - og utvikle 
seg politisk. Vi vil ikke en gang til risikere 
å komme i en situasjon hvor folk stiller 
oss til ansvar for handlingene til et styre 
som vi står uten innflytelse på. 
Vi støtter formålsparagrafen.» 

Uttalelse fra debattmøte i 
Telemark RV den 25.11.97. 
«Problemer rundt Klassekampen har vist 
at for noen betyr handling mer enn måten 
det skjer på. D ette er en måte å tenke på 
som fører rett i graven for RV som parti. 
RVs linje har alltid vært - for folk - m o t 
makta. D et betyr reelt demokrati. Vi slåss 
mot lissomdemokratiet i samfunnet, og 
ønsker å stå fram som de virkelige demo
krater. Da kan vi ikke ha en ledelse som 
godtar partiovergrep. Vi ber de i RV-le
delsen som støtta styret i Kl(, om å bekla
ge det som skjedde overfor klubben i 
Klassekampen, og arbeide for endring av 
maktforholdene i styret.» 
Jan Gatevold, leder Telemark RV 

Kommentar til Telemark RV på 
vegne av «de i partiledelsen 
som støttet styret». 
Konflikten i Klassekampen har vært opp
rivende og sår - ikke fordi ei riktig redak
sjonell linje har vunnet fram, men pga 
måten kampen om den redaksjonelle linja 
ble ført på. 

Vi må først slå fast at vi mente at avisa 
var på feil kurs. Avisa hadde brutt den alli
ansen som er nødvendig for å oppretthol
de KK (fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, 
miljøbevegelsen osv og de partipolitiske 
miljøene på venstresida). Den faglige inn-

[ 

rettinga var mangelfull, kontak
ten med aktivistbevegelsene del
vis brudt. Vi oppfatter det som at 

EIDAG Q_GliD 
· KK var mer ei radikal kulturavis 
enn ei revolusjonær avis med ra
dikal kultur. Kritikk av avisa er ik
ke noe nytt. Det har det nesten 
alltid vært. Det nye var at synken
de opplag og økende underskudd 
førte til at «noe måtte gjøres». 
Hva dette «noe» skulle være er 
det den grunnleggende politiske 
kampen handler om. «KK-saken» 
er en politisk kamp om avisas 
innretting som det var helt nød
vendig å ta. RV-ledelsen og fler
tallet i RV ønsket en endring og 
for noen av oss betydde dette 
bl.a. skifte av redaktør. 

Dersom RV hadde vært ho
vedaksjonær og den sittende par
tiledelsen skulle gjennomføre en 
«korrigering» av avisa, ville vi ik
ke gjort det på den måten som 
det skjedde. D et eneste alternati-

Faksimile fra Dag og Tid 23. oktober 

vet for en revolusjonær bevegelse er å leg
g e ting ut til åpen debatt. Helt fra det ble 
klart innad i avisas ledelse at noe m åtte 
gjøres for å redde Klassekampen, skulle 
det vært en åpen prosess. Full debatt om 
den redaksjonelle linja, redaksjon og re
daktør i lys av formålsparagrafen, i lys av 
hvorfor vi skal ha avisa. Alle eiere, ansatte 
og lesere må trekkes med for å styrke avi
sa økonomisk og politisk. Dette har vært 
hele RV-ledelsens linje hele tiden. 

Vi beklager sterkt at det ble kjørt en 
prosess der de ansatte - journalister, typo
grafene og administrasjon - føler seg 
overkjørt. Vi har alltid beklaget at det 
oppstod en situasjon der styreflertallet ik
ke maktet å komme i en reell dialog med 
de ansatte. 

Samtidig vil vi understreke at denne si
tuasjonen er det ikke bare styreflertallet 
som har ansvaret for. Her er det etter vår 
oppfatning gjort :feil fra start av (vinteren 
96/97) fra flere hold. Vedtaket fra AKPs 
ekstraordinære landsmøte sier da også at 
det «underveis er gjort feil av partimed
lemmer på begge sider i denne politiske 
kampen». Det at vedtaket ikke sier noe 
om helheten i prosessen blir imidlertid en 
viktig feil. Heller ikke alt redaksjonsklub-

ben foretok seg i den siste fasen av kon
flikten kan s tøttes. V i mener som sagt at 
h er e r d e t ikke b are gjort enkelte feil !:ra 
deltagerne, men satt igang en prosess et
ter feil metode der det fra begge hold er 
legitimt at en del av den poltiske kampen 
skal holdes unna offentligheten. 

RV-ledelsen vil arbeide for å endre 
maktforholdene i avisa - det har LS ved
tatt. AKP har vedtatt å selge seg ned til 
49%. Dette er etter min mening ikke nok, 
men kan aksepteres dersom de åpner sty
ret. Med en så stor aksjepost kontrollerer 
de enhver generalforsamling. Dette kan 
bare balanseres av en sammensetning i 
styret der vedtakene er uforutsigbare, der 
hovedaksjonær må vinne oppslutning om 
sitt syn for å få vedtak. AKPs rene flertall 
i styret må opphøre. Trolig lar dette seg 
ikke gjøre på den ekstraordinære general
forsamlingen. Ordinær generalforsamling 
sommeren 1998 må gi en styresammen
setning som betyr at ingen part i den alli
ansen avisa utgjør kan fatte vedtak uten 
gjennom åpen debatt i styret. 

Finn Olav Rolijordet 
partisekretær 

KK-konflikten 
fortsatt sentral i RV 

Vedtatt med 4 for og 2 avholdne.» 
Redaksjonskomiteen besto av Trond Myklebust, Anne Stein

sland og Jørn Magdahl. Landsstyret skal ha møte i februar (dato 
er p.t. ikke fastsatt). Det er kanskje mest et hjertesukk og ikke et 
reelt håp om at RV i hovedsak kan være ferdig med «I<I(-saken» 
på det tidspunktet. 

D en politiske kampen om Klassekampen førte både godt og 
vondt med seg. I RV og i RV-ledelsen er man fortsatt uenig om 
hva som var riktig og hva folk faktisk har gjort. Denne debatten 
stod sentralt på det siste LS-møtet - vedtakene derfra er referert 
i forrige nummer av Opprør. Arbeidsutvalget har fulgt opp de
batten og fattet dette vedtaket på møte den 12.11.97: 

«D en redaksjonskomiteen som ble nedsatt på LS-møtet den 
24.10.97 for å behandle Klassekampen-saken, skal på førstkom
mende LS-møte legge fram en redegjørelse omkring innholdet i 
den kritikken som er framkommet om hvordan I<I(-saken er be
handlet i partiledelsen samt samarbeidet i D agligledelsen. 

La debatten om avisa blomstre 
RV sentralt har laget ei studiepakke om Klassekampen - «Vi 
trenger avisa - avisa trenger oss». To håndfull lag har arrangert 
debattmøter og brukt studiepakka. Ialt er det solgt ca. 60 hefter. 
Studieheftet blir fortløpende oppdatert med viktige debattarti
kler, bakgrunnsmateriale og vedtak i ulike forsamlinger. Vi opp
fordrer til stadig nye debatter om Klassekampen på bakgrunn av 
utviklinga i avisa. 

Finn Olav Rolijordet 
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Studieb ilag: 

E n av de motforestillingene vi som sosialister bli møtt med 
er: «Men hvordan skal dette kunne gjennomføres, det er jo 
ikke praktisk mulig)}. Folk som sier dette tenker ikke først 

og fremst på den praktiske virkeligheten rundt seg, muligheten til å 
bestemme mere over egen hverdag. I langt større grad er det de 
overordna spørsmåla knytta til produksjon og distribusjon av varer 
og goder i samfunnet som plager folk. Hvis vi skal komme på ba
nen med en sosialismevisjon som har troverdighet blant det store 
flertallet, må vi også kunne gi gode og praktiske svar på denne ty
pen spørsmål. Da er erfaringene fra den sosialistiske økonomien og 
ideene for en ny slik helt sentralt. 

RV trykker dette bilaget for å spore til debatt og for å vise alternati
ver til dagens kapitalistiske økonomi. Innholdet er ikke en framstil
ling av RVs syn i alle spørsmål, men et innlegg som helt og fullt står 
for forfatterens regning. Vi håper på sikt å kunne samle flere inn
legg til en debattsamling om temaet. Forfatteren har i dette bilaget 
bygget videre på en innledning han holdt i forbindelse med sosialis
meseminaret i Trondheim i begynnelsen av november. · 

Bilaget er også laget som hefte og kan bestilles av RV sentralt. 

Oslo, 01.12.97 
Aslak Sira Myhre 

Studiebilag 7 

sosialistisk 
økonomi 

av 

Peder Martin Lysestøl 
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La!rdon,n,er fra f orsø k n,ec 

år sosialismens kritikere hoveren-

N de uttalte at «det sosialistiske pro
sjektet» er dødt for alltid, snakker 

de om den etter-stalinistiske Statssosialis
men. Vi får håpe de har rett! 7 5 år med så
kalt sosialistisk økonomi i Sovjet og 45 år 
i Øst-Europa og Kina har gitt oss viktige 
kunnskaper om hvordan det ikke skal 
gjøres. En stor del av debatten etter 1989 
tar også utgangspunkt i hendingene i Øst
Europa. Men, etter min mening er debat
ten til nå lite nyskapende. En gjennom
gang av det som er skrevet handler fort
satt om det samme - om den nasjonale 
sosialismen, om produksjonsmåten, om 
plan-marked etc. Marxiologer er opptatt 
av «Hva som er igjen av Marx» (Elster) og 
marxister av den gamle skolen «trår van
neb> - skaper lite nytt. De tunge erfaringe
ne fra Statssosialismen ligger som en 
klam hand over skaperevnen til sosialis
tiske partier og teoretikere (Her bruker 
jeg begrepet Statssosialisme om den Sov
jetiske, Østeuropeiske og Kinesiske for
men. Den er karakterisert av en enorm 
sentralisering av makt på statens hender. 
Makten styres av et undertrykkende by,rå
krati fjernet fra folkelig kontroll. Marx 
bruker også begrepet Statssosialister om 
de som glorifiserer staten (Draper 1990)). 

Det er i dag et behov for nytenking, 
for å peke framover ut fra dagens erfa
ringer med 100 år med imperialisme og 
en global kapitalisme. Marx avviste å lage 
sosialistiske «prosjekter», men ut fra erfa
ringer med 50-100 år med kapitalisme og 
ett revolusjonært forsøk, Pariserkommu
nen, kunne han peke ut noen hovedstol
per sosialismen måtte bygges på. Men, 
bare dette var så epokegjørende at det 
brøyt med alle tilvante forestillinger. Vi 
har 200-250 års erfaringer med kapitalis
me som har utviklet samfunnsmessige 
former og globale former Marx aldri kun
ne forestille seg. Vi har i tillegg erfaringer 
fra tallrike mislykkede sosialistiske revolu
sjoner. På disse teoriene og erfaringene 
må vi gjenreise noen forestillinger om so
sialismen som svarer til folks behov og 
utfordrer den brutale «vellykkede» ver
denskapitalismen. 

I dette korte innlegget vil jeg først gå 
tilbake til Marx. Så vil jeg prøve å framstil
le det som har vært kalt den «marxist-leni
nistiske modellen». Ut fra dette vil jeg for
søke å oppsummere noen av de sentrale 
motsetningene i økonomien under forsø
kene på sosialisme. Jeg vil så se på kritik
ken av «modellen» og til sist diskutere no
en hovedstolper en sosialistisk økonomi 
må bygge på. 

Marx: en helhetlig 
sosialistisk økonomi 
Marx sin forståelse av sosialismen tar ut
gangspunkt i at kapitalismen utvikler en 
omfattende samfunnsmessig produksjon 
samtidig som tilegnelsen er privat. Den 
samfunnsmessige karakteren stopper ikke 
ved landegrensene, men har straks gitt ka
pitalismen en internasjonal karakter. 
Denne motsigelsen løser kapitalen gjen-

nom stadig hardere utbytting og under
trykkende institusjoner og ideologi. Ar
beideren blir fremmedgjort i forhold til 
produksjonen - en brikke uten kontroll 
med sin verdiskaping eller forståelse av 
sin rolle. 

Derfor må hele grunnlaget for kapita
lismen brytes ned og Marx peker i Mani
festet på tre forhold som må avskaffes: 

1. Privat eiendom til kapital 
2. Den borgerlige familien 
3. Land, nasjoner 
(Marx, Engels 1986, p 47)) 

Marx legger stor vekt på å understreke 
det «helhetlige» ved å bygge det nye sam
funnet: Økonomi og Politikk henger sam
men. Han snakker ikke bare om produk
sjonsmåten, men også om måten folk le
ver på i husholdet. Arbeiderklassen i ett 
land må handle i samsvar med det som 
tjener klassens internasjonale interesser. 

Hvordan skal økonomien i det sosia
listiske samfunnet bygges opp? Marx avi
ser å lansere utopier, men noen retnings
linjer gir han, først og fremst i Manifestet 
og i Kritikk av Gothaprog rammet. H er er 
noen hovedpunkter: 

Først må proletariatet ta statsmakta og 
sikre rask utvikling av de produktive kref
tene (Det er ulike tolkninger på hva Marx 
mener med «proletariateb>. Men i Kapita
len peker Marx på at samfunnet mer og 
mer deler seg i to klasser, de sorrt må selge 
sin arbeidskraft og de som kjøper. Sosia
lismen er et samfunnssystem for det store 
flertallet av folket. Med en slik tolkning 
må det oppfattes som Marx mener de al
ler fleste som selger arbeidskrafta si tilhø
rer «proletariateb>). 

I Manifestet lister han opp 10 tiltak. 
Men han understreker at de vil variere fra 
land til land og de vil utvikles stadig over 
tid. Hvordan sosialismen vil gjennomgå 
ulike stadier, understreker han i artikkelen 
«Borgerkrigen i Frankrike» fra 1891. Og 
gjennom stadiene vil både virkeligheten 
og menneskene forandres (Marx, Engels 
1968, p.291 ). Han legger også vekt på at i 
den første perioden vil fortsatt «fødsels
merkene fra det gamle samfunneb> prege 
menneskenes vaner og tanker (Kritikk av 
Gothaprogrammet. Se Marx, Engels 
1968 p. 319). 

Tiltakene dreier seg om: 
- nasjonalisering av industri og finans 
- planmessig nydyrking 
- rett til arbeid for alle 
- gradvis avskaffing av skille mellom by 

og land ved å kombinere jordbruk med 
industri og ved å fordele befolkningen 
mer jevnt over hele landområdet. 

- kombinere undervisning med industri-
produksjon. 

Marx avviser ideen om at arbeiderne i 
hver fabrikk skal utvikle sine egne «arbei
derbedrifter». Ut fra erfaringene med Pa
riserkommunen sier han at arbeiderne i 
hver industri vil knytte bedriftene sam
men til en stor union (Marx, Engels 1968, 

p. 256). Den kraftige sentraliseringen av 
kapital i det første stadiet ville uunngåelig 
skape et byråkrati. For å unngå at dette 
ble et undertrykkende statsapparat fore
slo Marx at alle statsansatte skulle velges 
og kunne avsettes om de ikke gjorde job
ben sin. Og, de skulle ha arbeiderlønn. 

I Marx og Engels sine skrifter er det 
aldri snakk om «kaderpartieb> og de «ut
valgte». Tvert om snakker de om flere 
partier og legger stor vekt på massenes 
egen skaperkraft og utvikling. For at slik 
utvikling skal være mulig understreker de 
betydningen av pressefrihet og forsam
lingsfrihet (Marx, Engels 1968 p.310). 

I Kritikken av Gothaprogrammet un
derstreker Marx skille mellom de to stadi
ene - det sosialistiske og det kommunis
tiske. I det først er det fortsatt knapphet 
og behov for bevisste valg og priorite
ringer. Her gjelder fortsatt verdiloven. Et
ter at samfunnet har satt av tilstrekkelige 
ressurser til reproduksjon av produk
sjonsmidler, administrasjon, kollektivt 
forbruk som helse og utdanning og til de 
som ikke kan jobbe, fordeles resten etter 
ytelse. D ette kan skje ved at folk får utdelt 
sertifikat med påføi::t arbeidsinnsats (F.ek 
timer jobbet). Alle er arbeidere fordi kapi
taleiendom er avskaffet. Folk står fritt i å 
bruke verdiene sine. 

I det framtidige stadie, når arbeide ik
ke er en plikt men et behov og fellesinn
satsen skaper større overflod - vil vi ha til 
enhver etter behov (Marx, Engels 1968 
p.320). 

Ut fra Marx sine anvisninger kan vi opp
summere følgende: 
- D en sosialistiske økonomien springer ut 

av den kapitalistiske og preges fortsatt 
av «fødselsmerker». Under utviklingen 
vil både samfunnet og menneskene for
andres. 

- Omformingen må berøre hele samfun
net - fra hushold (familien) til produk
sionen. 

- Den sosialistiske økonomien må snarest 
sentralisere produksjonsmidlene. Dette 
skjer både ved statlig drift og arbeider
styrte bedrifter som slår seg sammen til 
nasjonale enheter 

- Det må sikres ressurser til reproduksjon 
og det kollektive. Resten fordeles etter 
innsats. 

- Byråkratiet kontrolleres gjennom valg 
og lav lønn 

- Sosialismen må utvikles ut fra en felles 
aksjon fra siviliserte land hvor det er 
hensynet til «det internasjonale folkefel
lesskap» som teller (Marx,Engels 1968. 
p. 323). 

Marx går ikke mer detaljert inn på for
hold som vi er særlig opptatt av i dag: 
- Hvordan beslutningene foregår 
- Hvordan produksjon, fordeling og pro-

duksjon skal organiseres og utvikles i 
stadier etc. 

Den marxist-leninistiske 
modellen 
Det var bolsjevikene i Sovjet som fikk 

den historiske oppgaven å forsøke byg
gingen av sosialismen først. (Bortsett fra 
Pariserkommunen som bare varte noen 
måneder våren 1871.) Paradoksalt nok, 
var dette slettes ikke et samfunn hvor ka
pitalismen hadde utviklet alle muligheter. 
Her var tunge fødselsmerker både fra feu
dalisme og kapitalisme. Det er ikke her 
plass til å gå inn på den histqriske proses
sen fra 1917 til NEP i 1921 til første 5-
årsplan i 1928 til den voldsomme sentrali
seringen av produksjonskrefter og foku
seringen på vekst seinere. 

De første årene viste at Lenin var klar 
over problemet med tilbakeliggende pro
duksjonskrefter. Så seint som i april 1918 
mente han Sovjet var en blanding av pro
duksjonsmåter - fra patriarkalsk bonde
jordbruk til småproduksjon, privat kapi
talisme, statskapitalismen og sosialisme. 
Krigen gjorde at Sovjetmakten satte alt 
inn på å få kontroll med produksjonen og 
i tillegg til nasjonalisering av jord og etter 
vedtaket av november 1920 var alle be
drifter med over 5 ansatte som nytter me
kanisk drivkraft, nasjonalisert. 

På den 10. partikongressen i 1921, tar 
Lenin o p p problem et: med den veldige 
sentraliseringen av makt og sier: «Det er 
ingen tvil om at en sosialistisk revolusjon 
i et land hvor den overveldende delen av 
befolkningen består av småproduserende 
bønder, bare kan gjennomføres gjennom 
innføringen av en hel serie med spesielle 
overgangstiltak ... » (Lysestøl 1970, p. 32) 

. Lenin understreker at støtte fra bøn
dene er en betingelse. Lenin gjør det helt 
klart at den enorme sentraliseringen var 
et avvik og i desember 1920 ble det ved
tatt at alle bedrifter med under 20 ansatte 
ble gitt tilbake til eierne. Hele 90% av de
taljhandelen var på private hender. Så 
seint som i 1926/27 var bare 6% av det 
markedsførte kornet eid av stats- og kol
lektivbruk. 

Men gradvis ble all oppmerksomhet 
knyttet til produksjonsmåten og utvik
lingen av produktivkreftene. Bukharin, 
partiets ledende økonom, utviklet vold
somme produksjonsskjemaer og opp
merksomheten ble rettet mot planpro
sessen og oppbyggingen av et planbyrå
krati, GOSPLAN (Bukharin 1979). 

Med den første 5-årsplanen (1928-32) 
økte sentraliseringen og også den økono
miske veksten. Ensidigheten i utvikling
en, med veldig konsentrasjon rundt tung
industrien og våpenindustrien, er påfal
lende. Nå var sosialisme virkelig identisk 
med «elektrisifisering» (for å bruke Le
nins spissformulering). 

Denne «modellen» ble i hovedsak sei
nere innført i Øst-Europa og Kina. Unge 
partikadre fra alle «sosialistiske land» fikk 
grunnskoleringen i Moskva og kom hjem 
med klare modeller. Målet ble nasjonali
sering, kontroll og vekst. Folks egne be
hov, levemåten, folks egen deltagelse ble 
totalt neglisjert. Den internasjonale ka
rakteren av sosialismen var mest på pro
pagandastadiet (En grundig gjennom
gang av strukturen i de østeuropeiske 
økonomiene er gjort av Alec Nove i hans 
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bok om Sovjetøkonomien (Nove 1961). 
Tvert imot: Verden skulle tjene «sosialis
men i ett land». 

Den sosialistiske økonomien viste 
enorm vekt i en periode, men etterhvert 
økende flaskehalser og manglende moti
vasjon og produktivitet. Til sist sammen
brudd innenfra. (Mellom 1928 og 1953 
var veksten målt i «materialprodukt» i 
snitt ca.10% pr. år. Fra 1980 til 1987 sank 
veksten fra 2 til 0% og i 1989 var veksten 
-10%). 

Oppsummering av sentrale 
motsetninger I den sosialistiske 
økonomien 
Ethvert nytt samfunnssystem utvikler seg 
i motsetning til det gamle. «Fødselsmer
kene» er vanskelige å bli kvitt. Selv om en
dringer i produksjonsmåten også endrer 
menneskenes tanker, skjer ikke dette me
kanisk. Dette er en av de aller viktigste 
lærdommene fra 80 år med «sosialistisk 
økonomi». Etter en epoke med sosialistis
ke forsøk er det mulig å oppsummere no
en av de motsetningene i den sosialistiske 
økonomien landa har stått overfor. Her 
skal jeg mer summarisk gi noen stikkord 
til de problemene vi er blitt kjent med og 
som det er skrevet en god del om. Alec 
Nove sine arbeider er trolig det grundig
ste og mest konkrete(Nove 1983). 

Mens Marx understreker behovet for 
helhet, for internasjonalt perspektiv, for 
frihet og kamp mot fremmedgjøring, ar 
revolusjonene blitt styrt ovenfra, diktato
risk, med enorm vekt på produktivkrefte
nes utvikling, med nasjonalt og nasjonal
sjåvinistisk perspektiv. Under slike for
hold har alle motsetninger i systemet 
kommet tydelig fram. Mens den sosialis
tiske perioden skulle bidra til gradvis løs
ning av motsetninger; mellom klasser, 
kjønn, by-land, arbeider-intellektuell, fikk 
vi ofte den motsatte utviklingen. Her er 
noen av de viktigste problemene: 

1. Kollektivt - privat. Nasjonaliseringen 
av produksjonsmidlene fikk enorm priori
tet. Særlig kontrollen med jord. I Sovjet 
ble all jorda overtatt av staten i 1917, men 
driften var i hovedsak privat og så seint 
som 10 år etter revolusjonen dominerte 
småproduksjon. Men handelen med korn 
var overtatt av staten. Offensiven mot 
«kullakkene» kom med første 5-årsplanen 
(1928-32) og tallet på kollektivbruk økte 
fra 15.000 i 1927til211.000 i 1932. På 5 år 
ble millioner av bønder og deres familier 
tvunget inn i en produksjonsform i ho
vedsak mot deres vilje. Samtidig ble milli
oner av arbeidere overført fra landsbygda 
til industrien. Disse skulle tilpasses parti
ets planer og ambisjoner. Når kommande
ring og makt var hovedmetodert, kan en 
lett forestille seg at partiet fikk problemer! 
Eller som Egil Fossum skriver i si bok Fra 
Stalin til Sovjet: «A styre disse 15 millione
ne i oppbyggingen av den nye russiske 
tungindustrien kan ikke ha vært lett» (Fos
sum 1984). Men, hva med disse millioner 
av unge arbeideres egne tanker og følelser. 

Studiebilag 

De kan vel heller ikke ha hatt det så lett? 
I Kina var f.eks. 96% av bondehus

holdningene tilsluttet kooperativer i 1956 
og i 1962 var det over 100.000 folkekom
muner med i gjennomsnitt 1150 hushold
ninger (Lysestøl 1970, p. 47). Den samme 
prosessen ble også forsøkt gjennomført i 
Jugoslavia. 

Lenin understreket at enhet med bøn
dene var et hovedspørsmål, men dette ble 
glatt neglisjert av partiet. Prosessen ble 
innført ovenfra. Kadre reiste rundt på 
landsbygda og brukte alle midler for å sik
re kontrollen. Det store flertallet av bøn
der protesterte. Partiet svarte på to måter: 
Enten mer makt og terror eller delvis re
trett. Jugoslavia valgte den siste veien, ga 
opp kooperativiseringen og lot bøndene 
beholde inntil 100 mål. Ingen av løsning
ene la grunnlag for en sosialistisk utvik
ling på landsbygda. 

2 .. Industri - jordbruk. Spørsmålet om 
rask utvikling av produktivkreftene ble 
lansert som oppgave nr. 1. Gjennom of
fensiv industrialisering skulle produk
sjonsforholda og menneskene forandres. 
Først og fremst l:5le det satset på tungin
dustri, sement, jern og stål, kraftprosjek
ter og ikke få politiske «prestisjeprosjekt». 
Dette antagoniserte forholdet til de store 
folkegruppene på landsbygda og bidro til 
redusert produktivitet i matproduksjo
nen. Industrivekst og byvekst krevde mer 
mat til byene. Men hvorfor skulle bønde
ne produsere mat til byene når de ikke 
fikk noe igjen? Ensidig satsing på tungin
dustri neglisjerte forbruksvaresektoren 
og landsbybefolkningen og arbeiderne i 
byene hadde lite å bruke inntektene på. 
Hvorfor skulle de sprengjobbe når de ik
ke fikk annet igjen enn store ord? 

I 2. bindet av Kapitalen viser Marx 
sammenhengene mellom de to avdelinge
ne av økonomien, Avdeling I som produ
serer produksjonsmidler og Avdeling II 
som produserer det som skal forbrukes 
(Marx 1971). Men en balansert utvikling 
forutsetter at folket er mobilisert og at det 
til syvende og sist er det som skal gå til 
folks forbruk som styrer utviklingen. 
Dette var ikke tilfelle i de sosialistiske for
søkslanda. 

3. Bedriften - kollektivet. Grader av lo
kalt sjølstyre ble gitt til bedriftene i alle 
sosialistiske land. I Sovjet var bedriftene 
svært sentralstyrt og jobbet etter planmål 
utviklet av GOSPLAN. Men bedriftsle
derne prøvde å sikre egeninteressen ved 
1. A forfalske statistikk eller jukse med 
kvaliteten for å redusere utgifter og 2. A 
skaffe seg «svarte» kanaler til råvarer etc. 
Og, fordi bedriftslederne ikke stolte på 
planledelsen, bygde de opp egne lagre av 
råvarer og reservedeler. Dette førte til 
enorm ressurssløsing. (Dette er rimelig 
bra framstilt i den spesiallaga læreboka 
for folk i Øst-Europa som skal lære seg 
markedsøkonomi, Omstilling til marked, 
Isachsen et al.1992). 

I Jugoslavia var problemet et annet. 
Her bestemte bedriftene mye sjøl og ar-

beiderne hadde innflytelse, ja til og med 
avgjørende makt i prinsippet. Planen var 
her bare rammeplaner og bedriftene had
de stor frihet på det «sosialistiske marke
det». Bedrifter konkurrerte med hveran
dre og arbeiderrådet ett sted kjøpte opp 
de beste fagfolkene fra nabobedriften etc. 
Slik ble folk splittet opp istedet for sam
let. Det som hadde vært av kollektiv tan
kegang ble fort fjernet i en alles kamp 
mot alle. 

4. Privat mot kollektivt forbruk. Også 
denne motsetningen ble løst ovenfra. Det 
ble tvunget igjennom prestisjeprosjekt 
som feriesteder, ungdomsklubber, ofte 
bra sykehus, noen gode skoler etc. Men 
bak denne fasaden ble boligbyggingen 
neglisjert, forbruksvareindustrien ble ba
re luksus for «nomenklaturen», hjelpe
midler i hjemmet for å lette kvinnenes ar
beid og folks hverdagsliv var et glemt te
ma etc. På ingen områder av økonomien 
var «sosialismen» en slik katastrofe som 
på dette. Etterhvert som folk fikk kunn
skap om varemengden under kapitalis
men, økte missnøyen enormt. Det ble 
gjort minimalt for å bygge ut en kollektiv 
husholdssektor og folk ble totalt overlatt 
til seg sjøl i «privatsfæren». Her er Folke
kommunene i Kina et unntak, men her 
var det andre store problemer som gjorde 
at dette ikke samsvarte med folks behov. 

5. Allsidig utvikling mot spesialise
ring. Det ble tatt tiltak for å sikre hele be
folkningen muligheter til utdanning. Det
te var en veldig forbedring for store deler 
av folket og kunne lagt grunnlag for å 
bygge ned skiller mellom «ånd og 
hand».Utjevningen av lønninger i de stat
lige bedriftene og byråkratiet, la et grunn
lag for at den ekstreme arbeidsdelinga 
kunne reduseres. Kulturrevolusjonen i 
Kina påsto også å være en kamp mot by
råkrati og spesialister. 

Dette var selvsagt ingen enkel prosess 
i land med lavt utvikla produktivkrefter 
og ingen kunne vente at det gikk fort. 
Men - praksis har vist at vi har fått andre 
typer spesialisering, først og fremst mel
lom de styrende (kaderen) og de styrte 
(folket). Kampen om rask utvikling av 
produktivkrefter har også gjort at lite i re
aliteten er gjort for å redusere den indus
trielle arbeidsdelingen. Kampen mellom 
by og land har også ført til at skillet mel
lom bonde og arbeider, mellom by- og 
landbefolkning, er sterkere i mange «sosi
alistiske» land enn under kapitalismen. 

6. Krav om rask vekst og naturens tå
legrense. Vi har fått mye kunnskap om 
hvordan denne motsetningen er «løst» 
helt uten fortåelse for hva naturen kan tå
le. En viktig årsak til de gigantiske kata
strofene er den ekstreme sentralplanleg
gingen og dermed avstanden mellom sen
tret (Moskva, Peking ... ) og råstoffene. En 
annen årsak er den nesten religiøse 
«vekstfilosofiem>. Raseringen av naturen 
bryter fullstendig mot prinsippet om å 
tenke helhetlig og på lang sikt. 
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7. Nasjonal utbygging contra interna
sjonalisme. Mens Marx legger vekt på at 
sosialismen må overstige trange nasjonale 
grenser, har den såkalte internasjonale ar
beidsdelingen i hovedsak dreid seg om å 
utvikle handel og produksjonssystemer 
som tjente «sosialismens senter». COME
CONs planer er det mest ekstreme. De uli
ke næringssektorene i Øst-Europa ble 
bygd opp ut fra hva som tjente Sovjet-Uni
onen. Det samme prinsippet ble anvendt i 
forhold til minoritetsbefolkninger i landa. 
Dette har bl.a. ført til at rasismen i Moskva 
var verre enn i de kapitalistiske hovestede
ne. Dette har også bidratt til splittelse og 
lokal sjåvinisme i land som Jugoslavia og 
Tsjekkoslovakia (sigøynerne). 

8. Verdi og pris. Dette er en av motset
ningene som er mest diskutert av vestlige 
økonomer. Det har vært tallrike debatter 
om verdiloven under sosialismen og mu
ligheten for «sosialistisk markedsøkono
mi». Når prisene avviker kraftig fra vare
nes verdi, oppstår lett flaskehalser og sto
re køproblemer. Lave boligpriser og lave 
brødpriser er sosialt bra. Men det forut
setter at folk i andre bransjer er villige til å 
subsidiere denne produksjonen med sto
re skatter eller overføringer av verdi på 
annen måte. Dette kan selvsagt løses poli
tisk om folk er sterkt motivert. Men når 
folk ikke er motivert skaper det stadige 
konflikter, svartebørs og en blomstrende 
undergrunnsøkonomi. I en aller annen 
form vil disse motsetningene også prege 
en framtidig sosialistisk økonomi. Vår 
fordel er at vi kan lære av disse gigantiske 
feilprosjektene. 

Kritikken av m-1-modellen 
Det var kritikere også i Sovjet og seinere i 
samtlige land i Øst-Europa: Arbeiderop
posisjonen i Russland, Rosa Luxemburg, 
Trotski og seinere teoretikere i Øst-Eu
ropa og vestlige kommunister som italie
neren Gramsci. Kjente økonomer som 
Oskar Lange og Kalecki i Polen, belgie
ren Ernest Mandel, Alec N ove i Eng
land, Branko Horvat fra tidligere Jugosla
via. Fra USA har Baran, Sweezy og Mag
doff bidratt med kritikk på enkelte områ
der. Andre viktige kritikere er polakken 
Kolakowski, noe av frankfurterskolens 
kritikk og amerikaneren Raya Dunayev
skaya, 'Trotskis tidligere sekretær (Dunay
evskaya 1989). Hun brøyt seinere med 
Trotski fordi hun mente han ikke hadde 
hatt et oppgjør med det hun anså som det 
grunnleggende filosofiske spørsmålet 
marxismen til nå har manglet forståelse 
for: At sosialismen er menneskenes eget 
verk. At folket er subjekter, ikke objekter 
og redskaper for «partiet», «kaderem>, den 
store «ideem>. 

Fra tidlig på 80-tallet har det kommet 
kritisk litteratur fra en rekke norske teore
tikere. RVs program fra 1997 represente
rer også denne kritiske tradisjonen. Mye 
av det som er skrevet i Norge forklarer fi
askoene med byggingen av sosialismen 
med tilbakeliggenheten i disse landa og 
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vanskelige ytre betingelser. Det gjelder 
RVs program og kommer f.eks klart til ut
trykk i Terje Valens bok, Marxistisk re
nessanse. På s. 113 sier Valen: «I desse 
landa tvinga dei lite utvikla produktiv
kreftene fram ei arbeidsdeling mellom 
folka igjen.Dei vart delt i styrte og styran
de». Men hva med den subjektive «tvang
en» fra partiet? Hva med det filosofiske 
grunnlaget partiideologien og politikken 
bygger på? Dette legger Valen og de fleste 
andre norske kritikere liten vekt på. 

Noe av den mest grunnleggende kri
tikken skrevet av norske marxister er 
Kjersti Ericssons, Den flerstemmige re
volusjonen. 
- Kjersti Ericsson viser hvordan det å 

bygge sosialismen krever tallrike beslut
ninger hvor interesser står mot hveran
dre. Hun synliggjør bl. a hvor viktig det 
er å sikre det undertrykte kjønnet, kvin
nenes plass i oppbyggingen. A bygge 
sosialsimen er ikke bare en «med
strømsbevegelse». 

- Hun viser hvordan ML-modellen har 
neglisjert hverdagslivet og enkeltmen
neskenes behov. 

- Hun tar opp svakhetene ved arbeiderråd 
i samfunn hvor mennene dominerer 
produksjonslivet. 
Men Kjersti Ericsson mangler det in

ternasjonale perspektivet. Sosialismen er 
fortsatt noe som skal bygges innafor 
gamle nasjonale grenser. Hun har ingen 
analyse av forholdet mellom partiet og 
folket. Hun kommer kort i diskusjonen 
om byråkratiets rolle. Likevel innebærer 
hennes analyse viktige elementer som må 
med i en analyse av en Ny sosialisme. 

Jeg vil til sist i dette avsnittet si noe om 
erfaringene fra Jugoslavia etter ·1950, det 
eneste landet som har forsøkt en alterna
tiv vei til sosialismen. Det titoistiske alter
nativet griper tak i noen av problemene -
at massene er passive, at byråkratiet svul
mer opp. I 1948 bryter Jugoslavia med 
Kominform (Moskva) og fra 1950 innfø
rer Jugoslavia sitt «arbeiderselvstyresys
tem» (Lysestøl 1985) 

1. Ansatte i bedriftene overtar diposi
sjonsretten til produksjonsmidlene - de 
velger selv ledelse og hva de skal produse
re etc. 
2. Bøndene overtar jorda og driver små-

-produksjon - inntil 100 mål. 
3. De arbeiderselvstyrte bedriftene kon
kurrerer. 

Men, bare ett parti tillates. Det er ing
en fri presse og organisasjonsfrihet. Parti
et velger ledere. Partiet styrer i praksis de 
fleste arbeiderrådene. Internasjonalis
men blir lokalpatriotisme og etterhvert 
lokal sjåvinisme. Det blir vi mot dem. 

Dette la et objektivt grunnlag for et
nisk rensing og oppløsningen av Jugosla
via. Også her førte de første årene med 
arbeiderselvstyre til entusiasme og vekst. 
Men det ble ingen sosialistisk utvikling. 
Gradvis ble Jugoslavia dradd inn i det ka
pitalistiske verdensmarkedet, utsatt for 
konjunkturkriser og økende motsetning
er. Arbeiderselvstyre fjernet ikke makteli
ten. Nomenklaturen fungerte i beste vel
gående, finansiert av bedriftenes skatter 
og ideologisk foret av sjåvinismen. Reste
ne av sosialisme var knapt gjenkjennelige 
ved sammenbruddet i 1991. 

Grunnlaget for en Ny 
sosialistisk økonomi 
Siden Marx utviklet sin teori og siden bol
sjevikene forsøkte med sosialisme i Russ
land har verdenskapitalismen vært gjen
nom en enorm utvikling. Den sosialismen 
vi ser for oss i dag må ta utgangspunkt i 
denne virkeligheten: Målet må være å fjer
ne de verste trekkene ved kapitalismen og 

Studiebilag 

utvikle en sosialistisk økonomi som grad
vis kan dekke folkenes behov og bygge 
strukturer som gjør det mulig med en 
samfunnsutvikling til enhver ett_er evne 
fra enhver etter behov. Prosessen kan ik
ke gå fortere enn folkene selv ønsker. So
sialismen må være folkets eget verk. 

Hva er de verste utslagene av kapitalis
men i dag? Her vil jeg liste opp noen av 
de sentrale målene sosialister må lansere 
til debatten: 

1. Avskaffe imperialismen. Dette er et
ter min mening betingelse nr. 1 for et 
hvert sosialistisk forsøk. Dette må være et 
sentralt mål i hele den revolusjonære 
strategien og det må være et sentralt mål 
for det sosialistiske landet/ regionen. Den 
sosialistiske strategien kan ikke knyttes til 
en snever målsetting om «et sosialistisk 
Norge» (RVs Prinsipprogram 1997). Det
te kan virke som et håpløst mål, samtidig 
som kampen mot imperialismen i alle 
dens former føres av folk over hele jorda. 
Ingen land som utsettes for imperialistisk 
utbytting kan utvikle sosialisme og ingen 
arbeiderklasse som profitterer på imperi
alismen kan frigjøre seg fra imperialistisk 
sjåvinisme. 

Imperialismen har på den ene sida sik
ret enorm verdioverføring til den rike ver
den fra den fattige verden og skapt bunn
løs fattigdom i store deler av verden. 1.3 
mrd. mennesker i dagens verden lever un
der fattigdomsgrensa. 

Det lille Jugoslavia hadde på 80-tallet 
ingen muligheter mot finanskapitalen or
ganisert gjennom IMF og Verdensban
ken. Ingen andre land av normal størrelse 
vil tåle å stå imot imperialistisk press. 
Kampen mot imperialismen må føres in
ternasjonalt. Ingen ting viser så klart 
sannheten i Marxs vyer om «arbeidere i 
alle land foren dere» som behovet for fel
les kamp tnot dagens imperialistiske un
dertrykkelse. 

/, 

2. Kamp mot rovdriften på jordas mil
jø. Dette er ny kunnskap vi er blitt bevisst 
gjennom de siste 20-30 år - først og 
fremst som en konsekvens av den ek
spansive kapitalismens rovdrift. En sosia
listi~k økonomi må ta utgangspunkt i en 
global miljøbalanse. I dagens situasjon 
betyr det trolig sterk vekt på utviklingen 
av matproduksjonen. Det setter også 
grenser for omfanget av internasjonal 
handel. Handelen må være ressursvenn
lig. Det blir viktigere å handle med Russ
land enn med Canada, med England enn 
med Japan. Det har også stor betydning 
for valg av produksjonsteknikk, hus
holdsorganisering og transportsystemer. 

3. Omfordeling - ikke produksjons
vekst, må stå i sentrum. Mens ML-mo
dellen legger avgjørende vekt på økt pro
duksjon, må sosialister i de økonomisk 
utvikla landa legge avgjørende vekt på 
omfordeling av verdier. Først og fremst 
gjelder det omfordeling mellom fattige og 
rike land. Men også innafor landa kreves 
drastisk omfordeling: Fra eiere av pro
duksjonsmidler til arbeidsløse, uføre, 
trygdede og lavtlønnte. Fra privat forbruk 
til kollektivt forbruk. 

4. Folks behov må bestemme produk
sjonen (Her må det også tas hensyn til 
behovene til folk i undertrykte land.) Ka
pitalismen har utviklet en enorm varepro
duksjon og gjort folk i rike land tingav
hengig. Disse fødselsmerkene fra høyt ut
vikla kapitalisme vil sikkert i lang tid være 
viktige hindringer for en omlegging fra 
luksusproduksjon til nødvendig produk
sjon. D ette betyr at det må organiseres et 
utvikla demokrati for å sikre at behovene 
kommer til uttrykk og at det fattes beslut
ninger som samsvarer med folks behov. 

De sosialistiske partienes oppgave blir bl. 
a å argumentere for «motstrømsbehov», 
behov som dreier seg om langsiktige for
hold, om miljø om forhold til folk andre 
steder på kloden. 

Selv om de første utviklingsfasene vil 
basere seg på «fødselsmerker» fra den na
sjonal~ industrien, må sosialister arbeide 
for at folk i ulike land samarbeider og ut
nytter sterke sider i de ulike økonomiene, 
både for å spare ressurser, for å lære av 
hverandre og for å bekjempe sjåvinisme. 

5. Organiseringen av produksjonen 
må bygge på arbeiderrådsprinsippet. 
Men målet må være at arbeidere i ulike 
bedrifter slutter seg sammen i større en
heter. I høyt utvikla land vil det være mu
lig å avskaffe den private eiendomsretten 
og kollektivisere nesten all produksjon 
raskt. Aksjeeiendomssystemet har alt fjer
net den private eieren fra bedriften. Sterk 
nedkorting av arbeidstida og gradvis av
skaffing av kapitalismens ensidige ar
beidsdeling, vil skape grunnlag for økt 
motivasjon og kreativitet. 

6. Husholdet må omorganiseres fra 
dagens ekstreme private enhet til 
økende grad av kollektiv organisering. 
Dette for å frigjøre arbeidskraft og tid, for 
å fjerne grunnlaget for kvinneundertryk
king og for å spare ressurser. I boka Hus
holdets politiske økonomi viser jeg hvor
dan bare en liten øking i kollektiv hus
holdsorganisering sparer energi (Se Lyse
støl 1992). Her må vekt legges på utvik
lingen av kollektive, sivile løsninger av an
svar for unger, ansvar for de som trenger 
ekstra omsorg og hjelp etc. 

7. D et må bygges opp et mest mulig 
desentralisert byråkrati. Noen beslut
ninger må fattes på globalt nivå, noen på, 
kontinentalt nivå, noen på statsnivå, men~ 
flest mulig på regionalt nivå og lavere. By
råkratiet vil være nødvendig i en lang 
overgangsperiode, men må være under
lagt demokratisk kontroll og kritikk. Marx 
sine retningslinjer basert på erfaringer fra 
Pariserkommunen kan etter min mening 
fortsatt legges til grunn når vi skal utvikle 
et system for demokratisering av byråkra
tiet. 

8. Alle skal ha rett til arbeid i en eller 
annen form. Arbeidstida må reduseres til 
f.eks 5 timer og folk må få muligheter til å 
delta i styring, til studering, til kultur og til 
å utvikle seg til allsidige mennesker. Erfa
ringer fra kapitalismen har vist at de fleste 
kan greie det meste når de får opplæring, 
hjelp og praksis! Den samfunnsmessige 
spesialiseringa må avskaffes planmessig 
slik at folk ikke blir brikker i et maskineri 
men allsidig deltagende i byggingen av so
sialismen. 

9. Det må organiseres et kritisk demo
krati basert på alles rett på moderne data
teknologi, fri presse uavhengig av mar
ked og partitilhørighet og valgordninger 
hvor folk får organisere seg slik de selv 
ønsker. (Dette er et eget tema som jeg ik
ke tar opp grundigere her.) En forutset
ning for at dette skal være mulig er at folk 
får fritid og mest mulig lik adgang til in
formasjon. Det må derfor brukes betyde
lige økonomiske ressurser her. 

Er det mulig? 
Dette er etter min mening noe av det sen
trale grunnlaget for en sosialistisk økono
mi. Selv om kapitalistisk ideologi prøver å 
få oss til å tro at veien til sosialismen er 
«uendelig», har kapitalismen sjøl utviklet 
en økonomisk basis som gjør overgangen 
fra dagens kapitalistiske økonomi til sosi
alisme kortere enn noen gang. Enormt 

utviklede produktivkrefter, store kunn
skaper i hele befolkningen, produksjons
forhold som aldri har vært mer sam
funnsmessige i historia og en globalise
ring av økonomien som har knyttet folk 
tettere sammen over landegrensene enn 
noen gang. Men, samtidig har folk 150 år 
med markedsøkonomi og kapitalistisk 
ideologi i hodene sine. Dette er noe av 
den store motsetningen vi står overfor. 

Det skal ikke mye fantasi til for å se at 
det store flertallet av nordmenn i dag ser 
relativt lite lyst på en utvikling i sosialis
tisk retning. Vi tilhører tross alt den delen 
av verdens folk hvor svært mange både 
tjener stort både på imperialistisk utbyt
ting og rovdrift på naturen. Norge vil 
derfor trolig være blant de landa som må 
tåle størst omlegginger som for mange vil 
oppfattes som negative. Men, også i Nor
ge er det mange som umiddelbart ser at 
slike omlegginger er nødvendige: antiim
perialister, miljøbevegelsen, store deler av 
kvinnebevegelsen, ungdommer som vil 
leve «alternativt». Hva med arbeiderklas
sen i tradisjonell forstand? Vil den la seg 
mobilisere? Det finnes sikkert en sjåvinis
tisk del som vil henge etter. Men store de
ler av den kvinnelige arbeiderklassen føler 
behovene for forandring sterkt. Og fører 
ikke også internasjonaliseringen av kapi
talen til bevisstgjøring av stadig flere om 
at vi må stå sammen med arbeidere i an
dre land?. Og her, i den 3. verden, i Øst
Europa, blant de millioner av arbeidsløse 
i Vest-Europa, blant de titalls millioner 
fattige i USA, er det et sterkt objektivt 
grunnlag for store forandringer. Et RV 
mot år 2000 kan ikke begrense seg til sne
ver lokalsosialisme. En Ny Sosialisme må 
riste av seg banda fra 80 år ML-tekning 
og strekke seg mot mål som peker framo-:: 
ver, som Marx gjorde for 150 år siden. 
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Innvandrere på tvers 
Leder av RVs innvandrerutvalg, Juan 
Carlos Orieta, foreslår at innvandrere 
setter seg grundig inn i erfaringene 
norske kvinner har gjort gjennom sitt 
forum Kvinner på tvers og drøfter 
mulighetene for et forum kalt 
Innvandrere på tvers. 

Bakgrunn 
Innvandrernes «uløste saker» bare øker i 
omfang - og blir mer alvorlige. Vi ser nå 
at selv om arbeidsledigheten generelt går 
ned i Norge, er det fremdeles en høy an
del innvandrere uten arbeid. Mange inn
vandrere sliter også med å skaffe seg skik
kelig bolig og andre goder som er nær
mest selvsagte for nordmenn flest. 

Problemstillinger 
A tro at arbeidsledigheten blant innvan
drerne skal gå ned av seg sjøl er å tro på mi
rakler. Det kapitalistiske samfunnet er inne 
i en tid med relativt lav ledighet, men ledig
heten kan raskt stige igjen. I tillegg til ar
beidsledighetsproblemet er det også andre 
problemer som bør utredes. Jeg nevner: 
- Har innvandrere som er i arbeid samme 
muligheter som andre nordmenn til å 
avansere? 
- Er det likestilling mellom innvandrere 
og andre nordmenn i lønnsutvikling? 
- Er arbeidsmiljøet en spesiell utfordring 
for oss innvandrere? 
- Har vi innvandrere som er i arbeid, mu
ligheter for etterutdanning eller får vi mer 
norskopplæring? 

Jeg k unne ha skrevet mang e flere spørs
mål. Men jeg ønsker at flere innvandrere 
er med på å fylle ut spørsmålsrekken. 
Her og nå ønsker jeg bare si litt mer om 
jobb og bolig. To saker som henger nøye 
sammen. A ha jobb er en viktig forutset
ning for å kunne skaffe seg en skikkelig bo
lig. En annen side ved boligsaken er at by
områder som blir dominert av innvandrere, 
kan komme til å synke i verdi i forhold til 
andre områder. Dette har vært registrert 
før i flere land, og kan også skje her. Der-

med blir innvandrere stigmatisert som en 
slags «tapere» - dvs. blant de som faller 
utenfor i det kapitalistiske samfunnet ... 

Organisering 
Innvandrere har sine egne etniske/ nasjo
nale organisasjoner. I tillegg er innvandre
re med i politiske partier. Engasjementet 
blant innvandrere innafor de politiske 
partiene er ikke så veldig stor, men det 
finnes. Og det er veldig bra! Men erfaring
ene viser at det ikke er nok at noen få inn
vandrere er politisk engasjert. Det er flere 
grunner til at innvandrere ikke får arbeid 
eller andre goder. 
Innvandrere har heller bare gode erfa
ringer med egen politisk organisering -
eksempelvis Felleslista. Innvandrere som 
har variert sosial og økonomisk bak
grunn, snakker flere forskjellige språk, 
har ulike politisk-ideologiske meninger, 
erfaringer og mål, kan vanskelig skape et 
felles politisk grunnlag og enes i ett parti. 
De politiske partiene som taler innvan
drernes sak, ble kraftig svekket ved siste 
stortingsvalg. RV - som etter min oppfat
ning har et prinsipp- og et arbeidspro
gram med godt integrert og omfattende 
innvandringspolitikk - mistet mandatet. 
SV er gått sterkt tilbake på landsbasis. 
Innvandrernes egne organisasjoner, ba
sert på etniske, nasjonale og/ eller religiø
se grunnlag, oppfyller viktige funksjoner. 
Men de er ikke egnede fora for å bli kjent 
med problemstillinger på tvers av etniske, 
nasjonale eller religiøse aspekter og der
for heller ikke i stand til å reise krav på 
vegne av innvandrere mer generelt. 
Den norske fagbevegelsen kan heller ikke 
fylle dette behovet. LO, f.eks., mangler 
politiske vilje - og kanskje interesse - for å 
oppmuntre tillitsvalgte med innvandrer
bakgrunn til å søke høyere posisjoner 
innafor fagbevegelsen. Det arbeides hel
ler ikke for å sette i gang arbeid med 
grupperinger på tvers av nasjonaliteter. 

På tvers! 
Jeg synes innvandrere - både kvinner og 

Etter et landsmøte 
N ei til EU avholdt sitt tredje 
landsmøte etter folkeavstemningen i 
Oslo helga 29. og 30. november. D et 
var et landsmøte tilsynelatende preget 
av politisk enighet, men fortsatt 
organisatorisk uenighet. 

Landsmøtet vedtok gode uttalelser om 
Schengen, den utvidede EØS-avtalen, 
gassdirektivet, evaluering av EØS-avta
len, et brev til lakseoppdretterne.Et for
slag om ØMU og binding av krona til 
EURO ble støttet i intensjon. 

Arbeidsplanen innholder mange 
punkter, og landsmøtet vedtok krav om at 
det nye styret må legge fram en virksom
hetsplan innen utgangen av februar. Nytt 
er at kampen for å hindre norsk tilknyt
ning til ØMU og binding av krona til EU
ROEN er kommet med som mål for peri
oden. For første gang er også Vestunio
nen nevnt under arbeidsoppgaver i og 
med at en skal jobbe for «avvikling av vårt 
assosierte medlemskap av Vestunionen 
dersom den underlegges EU». D et er 
vedtatt vervekampanje og en sentral kon
feranse. Et strategiutvalg med Kristen 

Nygaard som leder blir etablert. 

Alt bare fryd? 
Det er en diskusjon som dessverre er en 
gjenganger i Nei til EU. Det er forsøkene 
på å få Nei til EU bort fra å være en aktiv 
medlemsorganisasjon. Metodene for det
te kommer i forskjellige former. Det var 
rett etter folkeavstemningen direkte for
slag om nedleggelse, så moderert til diver
se «frys»-forslag, budsjettforslag hvor lo
kallag og fylkeslag ikke får penger, den 
har kommet gjennom valg hvor det «fry
serne» ikke har vunnet i vedtak, blir vun
net ved å velge ledere som passer til syns
punktene. Rådsmøtet i høst satte stopp 
for den videre veien mot «abonnements
klubb» istedenfor medlemsorganisasjon. 
På det møtet ble det nedsatt en vedtekts
komite ledet av valgkomiteens forslag til 
ny leder; Knut M. Olsen. D en foreslo 
færre landsmøtedelegater, færre rådsmed
lemmer, og satte opp to modeller for 
medlemskap, en knyttet til fylkeslag og en 
knyttet til lokallag. Rådsmøtet dagen før 
landsmøtet parkerte også ettertrykkelig 

menn, bør drøfte sammen og 
på tvers av nasjonalitet, religi
on, sosial status m.v. - spørs
mål som på mange måter an
går de fleste av oss innvandre
re. I tillegg til før nevnte 
strekpunkter, vil jeg nevne: 
- Integrering. Vi bør drøfte 
oss fram til en felles forståelse 
av begrepet. 

Flerkulturelt samfunn. 
Hvordan kan vi bidra til dette 
- og hvordan synes vi det skal 
være? 
- Hvordan kan vi oppsumme
re vår innsats i og vårt bidrag 
til det norske samfunnet? 

Nytt og felles forum 
Det felles forum jeg forslår å 
opprette, kan bidra til at inn
vandrere kan arbeide sammen 
på tvers av nasjonaliteter, et
nisk bakgrunn og religiøs tro. 
Vi kan bli kjent med hveran
dre - hva vi kan, hvilke erfa
ringer vi har gjort, hvilke be-
hov vi har og hva vi drømmer .. . 
om. Og vi kan arbeide oss Juan Carlos Orieta er leder av RVs innva"'"n"'-d~re"--r...,~t..,__v~al=g---= 
fram til en felles plattform å FOTO: MERETE ROSENBERG 

jobbe videre fra. 
Erfaringene til kvinnebevegelsene gjen
nom Kvinner på tvers er nemlig veldig 
oppmuntrende. Kvinner kjemper fortsatt. 
Til tross for likestillingspolitikk og for
melle rettigheter som norske kvinner har 
oppnådd, er det fremdeles mye som 
mangler på reell likestilling. H er må jeg 
riktignok påpeke at under kapitalismen er 
det vanskelig å oppnå full likestilling en
ten en er hvit kvinne, svart innvandrer el
ler tilhører andre grupper som diskrimi
neres. Gjennom kvinnekampen er flere 
sider ved kapitalismen avslørt. Jeg tror at 
innvandrere som jobber på tvers kan gjø
re det samme. 

Utfordringen er samarbeid 
Utfordringene står i kø. Den nye - bor-

den debatten. Alt «fryserne» nå satt igjen 
med var valg av ledelse. 

Valg og valg fru Blom 
Det var en klar holdning i organisasjonen 
at Knut M. Olsen, en av de som hadde 
stått på «frys»-linja, var uaktuell som le
der. Harald Synnes var lederkandidat på 
mindretallets innstilling med støtte fra et 
stort flertall av fylkeslederne. Landsmø
tesalen forøvrig var også i klar favør av 
Synnes. Tidlig begynte Bondelagets re
presentant m.fl. å snakke om at «noen ik
ke forsto at NTEU var en front og ikke 
bare en medlemsorganisasjon». Under 
valgpunktet gikk Halvard Ingebrigtsen 
opp og trakk sitt kandidatur sammen med 
andre fra «sitt miljø», Bondelaget trakk 
sin representant, Lisbeth Holand sa hun 
var uaktuell som nestleder - hvis Synnes 
skulle bli valgt. Landsmøtet hadde da ikke 
mye valg og Lisbeth Holand ble valgt som 
leder, Knut M. Olsen som nestleder og 
Steinulf Tungesvik også som nestleder. 
De som var så opptatt av bredden hadde 
altså ingen betenkeligheter med å velge to 
nestledere fra Senterpartiet. Steinulf 
Tungesvik var den eneste i den nye leder
troikaen som hadde noe negativt å si om 
måten landsmøtet ble behandlet på. Fra 
RV ble Solveig Aamdal, I var Hellesnes og 
Arne Byrkjeflot (1.vara) valgt til styret, 

gerlige - «Sentrumsregjeringen» kommer 
til å skape vansker for utsatte grupper. 
D enne regjeringen er utgått av tre borger
lige partier som stort sett er for privatise
ring og derfor vil svekke velferdsstaten. 
Noe som bør bekymre innvandrere. La 
oss snakke sammen! Utfordringen går 
først og fremst til de som har tilli_rsverv 
innafor politiske partier, fagforeninger og 
lederne i nasjonale grupperinger. Tiden er 
inne for å skape et felles forum. Våre barn 
kommer til å spørre oss om hva vi har 
gjort for å bidra til et bedre og mer men
neskelig samfunn. 

Juan Carlos Orieta 

Terje Kollbotn valgt til Rådet, Margrethe 
Sanner valgt til valgkomiteen. 

Medlemmer uten innflytelse 
Det store organisatoriske spørsmålet et
ter dette landsmøtet er altså hvor lenge en 
kan opprettholde en initiativrik og aktiv 
medlemsmasse som til stadighet får i flei
sen at den ikke har politisk erfaring nok til 
å skjønne at i en front må du ha politisk 
bredde, samt så tydelig får demonstrert at 
det er helt andre som bestemmer i ei til 
EU. Det er også i ettertid mye frustrasjon 
å spore, særlig fra AP- og SP-miljøer. 

Nye grupper 
Det har vel aldri vært så mange Arbeider
parti-folk på et landsmøte i Nei til EU. 
AP-folk tar også i økende grad verv i or
ganisasjonen. Dette er folk som etter
hvert er lei av å måtte være representert 
av den mer passive Nei-sida i AP. Etter
som utviklinga i EU og i Norge (bl.a. 
gjennom EØS) kommer i stadig mer syn
lig konflikt med de opprinnelige sosialde
mokratiske idealer, vil det være et større 
potensiale i fagbevegelsen og i Arbeider
partiet. Her ligger en klar utfordring for 
Nei til EU. 

Kristine Mallø-Christensen 
EU- og internasjonal ansvarlig i RV 
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H ot slutten av valgkampen syklet 
jeg fra Gamlebyen og vestover. I 
krysset Åkebergveien, Grønlands

leiret, rett nedenfor K.K.-redaksjonen, 
stod en hvit bil og ventet på rødt. Bilen 
var på vei østover. I bilen satt to menn i 
slutten av tjueåra. På taket var det plassert 
høyttalere og på siden av bilen stod det 
Fremskrittspartiet med store bokstaver. 
Jeg må ha blitt indignert, for jeg ropte noe 
sånt som: «Dere burde skamme dere», 
hvor de så smilte og greip til mikrofonen 
og øste ut et eller annet slagord. Jeg syklet 
videre vestover for å dele ut RV's avis ved 
Nationaltheatret. De kjørte inn i Gamle
byen for å spre budskapet sitt. 

~

inere på dagen hang jeg opp pla
kater. «Straff Erling Folkvord», 
med bilde av en bekymret Fol

kvord som prøver å stikke av! forsvinne 
ut av bildet! Han? og de andre i RV-grup
pa som har mot til å stille opp, som har 
mot til å grave fram saker, konfrontere 
politiet, mot til å gå fullstendig på tvers av 
alle regler og former på Stortinget. Skulle 
de plutselig stikke av med halen mellom 
beina? Sammenlign det bildet av en be
kymret Folkvord med det flotte bildet av 
en smilende og lun Folkvord på forsiden 
av «Livet bak murene», eller det vitale bil
det av en uredd Folkvord på side tre i den 
samme boka. I slutten av brødteksten 
stod det: «Har du aldri stemt RV før, får 
du trøste deg med at valget fortsatt er 
hemmelig!». Så defensivt. Skal folk skjem
mes over å stemme RV? Det virker jo 
som om RV ikke tror på seg sjøl. Skal du 
selge et budskap, må du, hvis du ikke tror 
det sjøl, i det minste lære deg å tro, eller 
innbille deg at du tror. Dette er elemen
tært i teorier om markedsføring. (Begrept 
«marked» er en modernisert utgave av be
grepet «torg». Budskapet skal ut til folket 
og da må det «føres» på en eller annen 
måte, ikke minst i vår tid hvor informa
sjonstrøkket er så stort.) 

Jeg stemmer RV fordi RVs tidligere 
Stortingsgruppe og RVs represen
tanter har en integritet som jeg ikke 

finner andre steder og de virker å ha en 
genuin opptatthet _av å gjøre noe for un
derklassen mot makta. Fra mitt ståsted er 
det langt større avstand mellom Folkvord 
og Solheim enn mellom Solheim og Jag
land, og da spesielt når det gjelder form. 
Jeg har kikket litt i SVs program, og noe 

Sosialisme 

særlig mer byråkratisk suppe har jeg sjel
den sett. RV tar velgerene sine på alvor. 
RV inviterte folk fra underklassen til å 
diskutere hva RV skulle ta opp på Stor
tinget. RV er med på å løfte deler av an
svaret fra individets skulder og plassere 
det der det hører hjemme, på statens skul
der, uten å røre integriteten til det enkelte 
mennesket. 

Jeg er overrasket over hvor lite målret
tet venstresida virker, hvor lite dyna
misk tankegods som finnes. I ordbo

ka mi er «brainstormin~> oversatt med 
rabaldermøte, tenke-høyt-møte (for å løse 
et bestemt problem). Poenget er å få fan
tasien i arbeid. Under et møte skal abso
lutt «alle» forslag, uansett hvor idiotiske de 
lyder, skrives ned med det samme alvoret. 
Grunnen er nettopp at ingen skal få sper
rer, hele poenget er å vinne over vanetenk
ningen, indoktrinert tankegods, selvsen
suren, eller i en freudiansk terminologi, 
overjeg' et. Jeg skriver ikke dette som en 
motsetning til kamp og konfliktlinjer i po
litiske spørsmål. Se gjerne på dette avsnit
tet som metoden som ligger til grunn for 
denne artikkelen. D et jeg spør etter og det 
jeg søker er en visjon eller strategi for RV 

J eg betviler ikke at Lenin eller Mao 
har skrevet mye klokt. Men teoriene 
deres ble utviklet i gitte situasjoner 

og i gitte land. Mennesket har muligens 
ikke forandret seg så mye, men samfun
net har forandret seg betraktelig. Broren 
til Lenin ble hengt, folk i hans omgangs
krets ble drept. Mao var i krig. Er det spe
sielt rart at de mente at væpna opprør var 
nødvendig? Selvfølgelig ikke. Men å snak
ke om væpna revolusjon med utgangs
punkt i realpolitikken i Norge i dag, er 
konservativt og reaksjonært (sett fra et 
etisk perspektiv oppstår et ubehagelig di
lemma. I Kl< 2/ 6 1997 skreiv jeg « .. at det 
er umulig å sitte her på oljeberget å fortel
le undertrykte og utsulta folk hvilke me
toder de skal benytte for å oppnå livsnød
vendige behov vi tar for gitt». Går det an 
å være situasjonsbetinget ,revolusjonær 
uten å få en relativistisk verdensanskuel
se? Kan vi sette et skille mellom krig og 
fred? Dette har jeg ikke klart å svare på. 
Derfor et dilemma.) Klassekamp? Selv
følgelig. Det har ikke siden 1945, vært 
større og mer markerte klasseforskjeller I 
Norge og avisa Klassekampen har vel al
dri hatt mer støtte i navnet sitt sett fra en 

realpolitisk situasjon, enn avisa har i dag. 

I 
ndre Oslo øst var det en laber frammø
teprosenter under Stortingsvalget I 
høst. Tallene jeg her nevner, innbefat

ter ikke de 70 000 forhåndsstemmene. 
Om det er mulig å fordele disse stemme
ne i etterkant, veit jeg ikke. En analyse av 
hele tallmaterialet, ville gitt RV et b_idrag 
til hvor støtet skal settes inn ved neste 
korsvei. En sammenligning kan si noe 
om tendenser. I Gamlebyen var valgdelta
kelsen på 41.7%. Ved Hersleb skole (Tøy
en) 40.9%, Vålerenga 51.8%, Foss vgs. 
(Grunerløkka) 53.6% og Sagene skole 
50.4%. På Ullevål var den 69%, Bolteløk
ka (Bislett) 60.2%, Vinderen 65.7% og 
Uranienborg 63.1 %. Vi må anta at dette 
indikerer at det er flere hjemmesittere i 
indre Oslo øst enn noen andre steder, et 
sted hvor RV står sterkt. Spørsmålet er 
da, hvordan få folk som ikke stemmer, til 
å stemme RV? Og hvordan få arbeidsfolk 
og folk fra underklassen til å stemme RV? 

H vor stor er RV' s målgruppe? Hvor 
mange er det som utfra sin økono
miske situasjon vil stemme RV? 

Hvor mange ut fra sitt menneskesyn? 
Hvor mange ut fra klassetilhørlighet? RV 
fikk 1.6 prosent ved sist valg. Ny rekord. 
La oss foreslå et mål for RV F.eks. 5 pro
sent av stemmene ved Kommunevalget 
om to år og fem representanter på Stor
tinget om fire år. Hvordan vi skal få til 
dette, er ikke lett å svare på. Jeg har nevnt 
at RV må vinne tilbake sjøltilliten og stolt
heten og at RV må definere målgruppen 
sin og markedsføre budskapet sitt på en 
mer profesjonell måte. Hvis dette skal 
være mulig forutsettes det at RV rydder 
opp i kjølevannet. 

Jeg foreslår at AKP legges ned. Orga
nisasjonen tilintetgjøres, og RV over
tar alle aktiva. Det er flere grunner til 

dette. For det første, AKP er en gammel, 
treig og statisk organisasjon som har lidd 
nok. En opprettholdelse av AKP vil bare 
være en seigpining og jo raskere AKP leg
ges ned, jo raskere kan vi starte arbeidet 
med å konsolidere et «nytt» RV med ut
gangspunkt i det eneste saklige og huma
nistisk budskapet i Norge i 1997, en «fre
delig revolusjom>. En annen ting er, at sjøl 
om RV formelt er et frittstående parti, er 
Folkvord nestleder i AKP og RU med
lemmer kan velge om de vil ha RV eller 
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AKP som moderparti. Dette er en sam
menblanding som ikke er fruktbar. 

H 
agens mål er makt, nærmest for en
hver pris. Det er en umulig strategi 
for RV Folkvord skriver i «Livet 

bak murene» om det å være på Stortinget: 
«Det er omtrent på samme måte som for 
en fange som har sittet år bak lås og slå på 
grunn av en kriminell handling. Du lærer 
deg en del skitne knep i tida du sitter inne 
og skaff er deg en omgangskrets som le
der deg lenger ut på skråplanet når du 
kommer ut». Allikevel, RVs gruppe har 
holdt kontakt med oss på en måte som 
burde vekke oppsikt langt utover RVs 
kretser og selvfølgelig vil RV ta sjansen 
igjen. Vi trenger RV RV og AKP trenger 
en revolusjon. 

~ 
n liten historie-: For mange år siden 
spilte vi første runde i NM mot 
Forward. I dusjen snudde den sei

nere ishockeystjerna Ørjan Løvdal seg 
mot en kamerat av meg og spurte: «K an 
du si faen du , a». Det ble det snakket mye 
om i ettertid. Vi banna nok like godt som 
gutta fra Gamlebyen, men på glattisen 
spilte de ræva av oss. Forward vant 16-0. 
Og la det være klart, de slo oss ikke først 
og fremst p.g.a. individuelle ferdigheter. 
De hadde en langt bedre taktikk og en 
langt bedre lagånd. Vi var en gjeng indivi
dualister hvor alle og en skulle på skå
ringslista, noe som resulterte i at vi ikke 
fikk et jævlig mål. Ikke en gang et trøste 
mål. (Forward vant NM). 

b
et er ikke naturgitt å «slå hveran
dre i hodet». På venstresida virker 
det nesten som noen tror det er a 

priori. Det har ingen ting med marxisme 
å gjøre. Jeg vil påstå at det er mer naturgitt 
å samarbeide. «Å samarbeide er mer na
turgitt ennå konkurrere». At det finnes så 
lite forsonende stemning på venstresida, 
forstår jeg ingen ting av. Har dere virkelig 
lært diskusjonsstilen deres av Lenin? Eller 
er det Maos oppfordring om å se på indre 
motsetninger som drivkraften i den pro
gressive bevegelsen som driver kommu
nister? En indre monolog? Eller er det 
rett og slett for mange som har opplevd 
for lite trøbbel og faenskap i livet? Jeg 
nekter å tro at all kranglinga bare en kamp 
om taburetter. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 10-97 

V 
ar det ikke venstre opprøret fra 
slutten på 60-tallet som fikk pusha 
spørsmålet om den tred je verden 

inn i den politiske dagsorden? H vorfor 
hører vi så sjelden om de positive sidene 
fra dette opprøret? Venstresida trenger 
mer lidenskap. En rocker de aller fleste 
kan forholde seg til er N eil Young. H an sa: 
«It 's better to burn out, than it 's to ruso>. 
D et er bedre å brenne ut enn å ruste. Er 
ikke det kjernen I alt???? Kjærligheten, 
kunsten , politikken, livet .... for oss alle, fra 
flammen slår opp i oss rundt puberteten 
til den slukker ut ved siste åndedrag. Sjøl 
om det kan se ut som om den slukker i 
slutten av tjueåra hos mange av oss, ligger 
glørene alltid der. Målet m å være å ta ut
gangspunkt i en urokkelig verdensan
skuelse, og så reise en målrettet humanis
tisk vind som kan få fart i lidenskapen. 

__.orfatteren Merethe Lindsrøm var 
P nylig på TV, Bokbadet/ NRK. 2. D er 
I snakket hun bl.a om hvordan det er 

å skrive en novelle. Hun sa noe sånt som 
dette: «Du får en ide og så går du og ven
ter og venter, til du tar av. D a er det som å 
fiJ)) . Vel, 1eg skal prøve å lande. For en 
som vanligvis opererer med de begrens
ningene fantasien setter, er det ikke like 
lett når det er virkeligheten som er mate
rien. Men jeg må vel lande hvis jeg i det 
hele tatt skal ha noe håp om å overbevise 
en eller to. Og da helst folk med mer 
trøkk enn meg. 

I 
sted skreiv jeg at jeg var overrasket 
over hvor lite målrettet venstresida vir
ker. Jeg tror det skyldes at målet tilsy

nelatende ligger så jævlig langt framme. 
Her er vi ved et usedvanlig viktig punkt. 
Noe av det som kjennetegner kapitalis
men, er at målet er rett rundt hjørnet. Re
klame i kveld, kjøpe produktet i morra. 
Investere i dag, høste gevinst i morra. Når 
en kapitalist investerer penger, er det en 
investering i et nær framtidig individuelt 
penge-utopi. Men tro om ikke målet til 
kommunistene ligger nærmere enn 
mange av oss har for vane å tenke (i alle 
fall hva jeg har hatt for vane å tenke). 

J eg har opplevet at sjøl kapitalister 
blir salige i blikket når jeg har fortalt 
at alle i KK tjener det samme. Kød

der' u eller? Er det sant? D et er nesten så 
de ikke tror det og jeg har til gode å høre 
at noen har latterliggjort akkurat det. 

Sosialisme 

Anarkister på sin side, mener at det er helt 
rått. Jeg sprer det over alt og folk impone
res alltid. På Stortinget fikk RV ' s repre
sentant en industriarbeiderlønn på 197 
tusen. Resten av lønna gikk i partikassa. 
RV gruppa inviterte underklassen til dis
kusjon om hva som skulle bli tatt opp fra 
talerstolen på Stortinget. Jeg mener at dis
se eksemplene er en bit av utopier, og at 
vi i større grad må være opptatt av å vinne 
bit for bit av utopier, eller vinne utopi-mi
niatyr. Rett og slett breie oss ut. H ver RV 
stemme, hvert RV-medlem er en fri sk cel
le i et ikke helt friskt samfunn. RV er mor
fologisk. 

H 
ver gang jeg prater om RV til folk, 
kommer de rennende med Sovjet, 
Kina og faens oldemor. Men nær

mest alle liker Folkvord og RV sin stil som 
de kjenner spesielt gjennom han Geg veit 
at RV er så mange fler. Men ingen nevnt, 
ingen glemt. Hvordan man enn vrir og 
vender på det ender man opp med han når 
man søker en person å vise til). Og når jeg 
prater om at RV er humanisme i praksis er 
det jo umulig å være uenig (Sartre har 
skrevet en popularisert bok som på fransk 
heter «I ,' existentialisme est un humanis
me». På norsk er det oversatt til «Eksisten
sialisme er humanisme». D et er lite presist. 
D anskene har en bedre oversettelse: «Ek
sistensialisme er en humanisme». Uansett 
hva man måtte mene om eksisten sialis
men til Sartre, sa han at marxismen var 
den andre humanismen) . D et eneste de 
har til svar er at kommunismen er et umu
lig prosjekt. Jeg mener at RVs politikk i 
praksis og bl.a. KK.s lønnspolitikk viser 
det motsatte. Vi må bare sørge for å holde 
beina på jorda, og erkjenne at tross all fa
enskapen som skjer rundt omkring, finnes 
små biter av utopier. Håpet er å få disse 
utopi-delene til å bli flere og større. RV 
praktiserer kommunisme. D et er kanskje 
banalt at jeg sier dette til RV / KK-folk, 
men ikke til resten av samfunnet. RV 
praktiserer en humanistisk, antitotalitær 
kommunisme, mens 95 prosent av sam
funnet tror kommunismen er et mep.nes
kefiendelig, totalitært monster som spiser 
barn til frokost (er det rart at jeg stresser at 
RV må markedsføre budskapet sitt bedre). 
Marx sa at religionen er som opium for 
folket. I dag kan vi si at det tradisjonelle 
bildet av kommunismen er som opium for 
folket. Og opium skaper apati. Vi må 
trekk utopiet ned på jorda. Vi må se at det 

allerede er her, i miniatyr. 

i) et er rart, og om det ikke er godt 
for noe særlig det jeg holder på 
med h er, har jeg i det minste over

bevist meg sjøl om at jeg er kommunist. 
RV-kommunist. Jeg er faen meg RV-kom
munist. Ja, ja, verden er et rart sted. O g nå 
har jeg svaret klart når noen etter å ha fått 
vite at jeg er kommunist, spør: Hva? Er 
du kommunist? (For nettopp uten et svar 
har jeg hatt store problemer med å kalle_ 
meg kommunist.) Ja, jeg er RV-kommu
nist, og så viser jeg til det jeg har nevnt 
her og hvis noen har noen innvendinger 
så svarer jeg at RV-kommunismen er den 
eneste sanne humanistiske motkulturen 
for å vinne tilbake troa på at noe nytter 
her i verden. O g hvis noen spør m eg om 
AKP så svare jeg: «H vem? AKP? RV er et 
frittstående parti.» Så sp ør jeg: «Er du 
medlem av statskirka?» Så svarer hun kan
skje: «Ja, jo, men jeg hadde tenkt å melde 
meg ut.» Og da sier jeg: «Ja, hva veit jeg, 
kanskje Folkvord har det samme forhol
det til AKP som du har til statskirka. Jeg 
har ikke spurt han og det interesserer meg 
mitt i ræva.» (Strengt tatt gjør det ikke det. 
Men jeg tror denne korte dialogen hjelper 
meg mer, enn at jeg klarer å overbevise så 
mange. For å øke RVs oppslutning er jeg 
like overbevist om at AKP må legges 
ned.) 

i) et kommunistiske utopier er vak
kert. Himmelriket er ikke like vak
kert, men lettere for folk å tro på, 

da det lokker med evig liv. Hva man skal 
med det, kan man jo lure på. Fortsette å 
ruste? D et kommunistiske utopier har 
ingen direkte individuelle fordeler. D u må 
sette deg inn i teorien, tenke kollektivt, 
før du ser dem. Du må være i utopier før 
du ser det. D et er ingen penger inne i bil
det, ingen materielle goder, ingen flere tv

kanaler, ingen ting av det som er vårt 
samfunns sjekketriks. Muligens er det no
en som forbinder markedsføring med 
Hunger & Muskler ' s årlige kampanje nå i 
desember. Poenget er at RV driver med 
markedsføring. Hvorfor ikke prøve å bli 
litt mer profesjonelle? 

år det gjelder marxismen, er det et 
par ting jeg vil si. Darwin har i for 
stor grad blitt tolket utfra konkur

ranse elementet og i for liten grad ut fra 
samarbeidet i naturen. I alle fall har jeg 
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det inntrykket. Jeg skal lese biologen 
Stephen Jay Gould. En annen ting er at 
marxismen ikke er et system, men en pro
sess mot noe som i siste instans er et to
talt fravær av system. Og en prosess må 
tilpasse seg skiftende tider. H ovedpoeng
et er at det ligger en solid og urokkelig 
verdensan skuelse i bunn og at kjernen i 
marxismen blir diskutert utifra det. 

__.ør jeg gir meg vil jeg igjen stresse 
.I- A KP. Man kan få inntrykk av at de
l ler av AKP ennå ni.ener at det lik

som ligger i kortene at det må «gå med 
noen» under revolusjonene. Jeg har ikke 
peiling på hvor dypt Mao og Lenin sitter i 
AKP. Kanskj e de er grodd fas t. Fra mitt 
ståsted er det dessverre håpløst å oppleve 
at et parti som støtter Maos ideer om pro
gresjon gjennom utrensning,.ikke sjøl er i 
stand til å ta knekken på et partinavn. 
Først var det AKP(ml), så AKP. H va blir 
det neste? AK. .. A. .. Q ... D et er så mye 
prat om aktiv dødshjelp disse dager og 
hvis jeg kan være med på å ta livet av 
AKP-navnet, gjør jeg gjerne det. E n ting 
er jeg overbevist om. Hvis ikke RU even
tuelt tar tak i problem et (og jobber fram 
revolusjonære teorier tilpasset N orge i 
dag (puh .. ), eller om fem år (dere bruker 
sikkert så langt tid på å klare det, hvis dere 
ikke allerede er igang)), og kupper AKP 
sønder og sammen, så vil AKP lide en 
seigpining. Enten tar RU knekken på 
AKP, eller så visner AKP. (A prøve å slå 
høl i den muren som tilsynelatende om
ringer AKP, er høl i huet. Muren bare 
vokser. Kritikken må være sakelig. A klare 
dette tar kanskje mange år) . 

I 
dag har jeg for først gang i mitt liv meldt 
meg inn i et parti. Jeg er RV medlem. 
Det er jeg stolt av. V ær med å gi RV ditt 

bidrag til et lite løft framover i denne mer
kelige verden vi lever i. D ette er jo rein
spikka reklame alt sammen ( det -er noe å 
tenke på!). Men hva gjør det, så lenge man 
er overbevist om at budskapet kommer fra 
hjerterota eller fra en humanistisk verdens
anskuelse, og attpåtil tastet ned av en RV
kommunist. Hvis vi på den ene siden skal 
få AKP i bevegelse, og på den andre siden 
folket i bevegelse, holder det neppe med 
kunnskap og altruisme aleine. I den kam
pen trenger vi også politisk teft. 

Jan Åge Gundersen 
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Urfolkenes 
rettigheter 
-veien til 
frigjøring? 
Møteserie arrangert av Støtte
nettverket for urfolkene i samarbeid 
med AKP, RV og Rød Ungdom og 
Studieforbundet ny Verden. 
Mandag 12. og tirsdag 13. januar 18-
21. Lørdag 17. januar 10-16. (Sted 
kommer seinere). 

Indianerne i en rekke land har blitt under
trykt i århundrer. Støttenettverket for ur
folks rettigheter, som er et internasjonalt 
nettverk med grupper i ulike land, som 
Norge, har lenge ,slåss mot denne under
trykkinga. De vil gjennom denne møtese
rien gi oss en innføring i de spørsmåla 
denne kampen reiser, med mål om å ut
vikle samarbeid og gjensidig solidaritet 
mellom folk i Norge og indianerne. Vi er 
allerede sterkt utfordra gjennom at norsk 
storkapital, ved Kværner, er direkte i 
konflikt med mapuche-indianerne, gjen
nom Ralco-prosjektet i Chile. 

Problemstillinger som 
møteserien tar opp: 
1. Krever indianerne for mye? 
2. Står urfolks krav i motsetning til fat
tigbøndenes krav? 
3. Står urfolks krav i motsetning til arbei
derklassens krav? 
4. Hvilke allianser er det mulig å skape? 
5. Vil indianerne eie? Vil arbeiderklassen 
eie? 
6. Vil urfolk ha framskritt eller bærekraf
tig utvikling? Motsetning i dette? 
7. Er urfolk en minoritet eller et mang
fold? 

Dette er spørsmål som ikke bare er inter
essant for de som er opptatt av indianer
nes rettigheter. De berører også samenes 
kamp mot den norske staten. Og de fører 
oss inn i diskusjoner som er knytta til vår 
sosialismedebatt. 

Mandag 12.januar: 
Indianisme og marxisme. 
- kontroll av territorier, autonomi, klasse 
og nasion. 
Innledning ved Hernan Rojas. 

Tirsdag 13.januar: 
Ralco ( et prosjekt som bygger ut dammer 
i Chile på indianske områder) og situasjo
nen som har skapt alliansen mellom bor
gerskapet i Chile og de multinasjonale sel
skapene på indianske territorier. 
Innledning ved Hector Licanleo. Video. 

Lørdag 17.januar: 
Internasjonale utfordringer på forskjelli
ge nivåer: 
- Erklæringen om Menneskerettigheter 
for urfolk. 
- Miljøutfordringer. Biodiversitetsavtaler. 
Ressursutnytting av urfolksterritorier. 
Patentvirksomhet. kampen mot multina
sjonale selskaper. 
- Kulturutfordringen; intellektuelle rettig
heter, partnerskap og samarbeid. 
Innledninger ved Hernan Rojas og Hec
tor Licanleo.Video om sedvaneretter hos 
indianere. 

Aktuelt OPPRØR 10-97 

RV, SOS Rasisme og det antirasistiske arbeidet 
I høst ble det offentlig kjent gjennom en 
artikkel i Dagsavisen at Studieforbundet 
Ny Verden (SNV) vurderte å anmelde 
SOS-Rasisme pga misligheter knyttet til 
ferdigmelding av studietiltak. I alt skal det 
være snakk om over 30.000 kroner som 
SOS Rasisme urettmessig har fått utbetalt 
fra SNV pga feil opplysninger angående 
studietiltak. SNV har senere på et repre
sentantskapsmøte vedtatt å suspendere 
SOS-Rasisme og anmelde saken. 

Bitter strid 
Denne saken har ført til en voldsom de
batt og et turbulent landsmøte i SOS Ra
sisme. Aktivister i SOS Rasisme har enga
sjert seg både for og mot den sittende le
delsen som ansvarlig for f erdigmeldinge
ne av studietiltakene. Noen av disse akti-

også sam
tidig-
vært 
medlem 

av i RV, AKP og Rød Ungdom. AKP og 
RU har gjennomført ekslusjoner på bak
grunn av standpunkter og holdninger i 
saken. 

Landsmøtet i SOS Rasisme avviste kri
tikken av den sittende ledelsen. Den ble 
også gjenvalgt med knepent flertall. SOS 
Rasisme står dermed splittet tilbake - ikke 
etter ulike linjer for det antirasistiske ar
beidet - men pga ulike syn på organisa
sjonskultur. 

Er det gjort noe galt? 
Ledelsen i SOS Rasisme sier sjøl i forbin
delse med landsmøtet, at ingen forsvarer 
at SOS snyter penger fra staten. Det er 
tidligere påstått at mislighetene skyldes en 
aktivist som gjorde ferdig alle ferdigmel
dingene. Problemet er at økonomiansvar
lig og leder har gått god for ferdigmel
dingene. Hvilke tiltak organisasjonen har 
tatt i forbindelse med mislighetene er 
uklart. Etter vår mening ikke opptrådd 
troverdig i forbindelse med SNV-saken. 

Rød Valgallianses befatning med sa
ken så langt, har vært en kort oriente

ring fra undertegnede i både Dagligle
delsen og Arbeidsutvalget. Videre ble 
RVs representant i SNV bedt om å 
stemme for suspensjon og anmeldelse. 

RV som parti kan ikke akseptere at det 
trikses med studietiltak for å få utbetalt 
midler uberettiget. 

Hva gjør RV videre? 
Inntil politianmeldelsen fra SNV er ferdig 
behandlet, finner RV det riktig å legge på 
is vår politiske støtte til SOS Rasisme. 
Denne saken har konsekvenser for RV 
sitt anti-rasistiske arbeid fordi RV i flere 

sammenhenger har lagt vekt på den be
tydningen SOS Rasisme som organisa
sjon har for det anti-rasistiske arbeidet. 

I LMvedtaket «Veien videre» står det: 
Pkt 5 B) ..... «RV må satse mer krefter på å 
delta i organisert anti-rasistisk arbeid -
særlig i_ SOS Rasisme.» 
I Antirasistisk Manifest heter det: 
Pkt 4.2.2 ...... «Organisering og kampfor-
mer må alltid ta utgangspunkt i lokale for
hold, men på landsbasis mener RV at SOS 
Rasisme er den antirasistiske organisasjo
nen det er viktigst å jobbe i nå (1997).» 

På denne bakgrunnen vedtok Arbeidsut
valget i RV dette på sitt møte den 3.12. 97: 

«RV ønsker en brei antirasistisk beve
gelse i Norge. En bevegelse som kan 
samle aktivister fra forskjellige miljøer til 
kamp mot statlig rasisme, hverdagsrasis
me og nazisme. En slik bevegelse må ha 
røtter i arbeiderklassen og folkelige orga
nisasjoner, og bygges opp etter samme 
lest som Nei Til EU. SOS-Rasisme har 
vært en organisasjon en særskilt har øn
ska å satse på i dette arbeidet. Den siste 
utviklinga i SOS-Rasisme, hvor det har 
blitt avslørt økonomisk ukultur og mang
lende vilje fra ledelsen sin side til å ta et 
oppgjør med dette, gjør det vanskelig for 
RV å stille seg bak SOS-Rasisme sitt sen
trale ledd. Vi ønsker fortsatt å støtte opp 
rundt lokale initiativer og arbeid, men av
venter ei nærmere avklaring fra organisa
sjonen si side om holdninger til økonomi 
og strategi videre.» 

Finn Ola\/ Ro\iiorde:t. 

En historie fra virkeligheten ... 
Undertegnede tilhører gruppen av opp
rørte foreldre som om dagen ser sine 
barn hemningsløst bli utsatt for nykom
meren på skolefronten, Kristendoms
kunnskap med religions- og livssynsori
entering - eller KRL som det heter på 
kort. Etter å ha søkt om fullt fritak, fått 
avslag og deretter klaget lever vi nå i et 
slags vakum. Ukeplaner for minstemann 
inneholdende temaer som «skapelsesbe
retningen», «Jesus velsigner barna» osv. 
frembringer selvfølgelig en viss uro i det 
ateistiske hjem, og siden en utallige gang
er har hørt om at det er viktig med dialog 
mellom «heim og skole» forsøker en å 
snakke med læreren. En blir forsøkt bero
liget med at dette kan vel ikke være så far
lig, og at en må huske på at det å ta barna 
ut av undervisningen er i strid med loven. 
Siden en ikke har lyst til å gjøre ting van
skelig for barnet, tar en imot oppfor
dringen om å følge med på undervisning
en, som selvfølgelig viser seg å være akku
rat så forkynnende som en hadde fryktet. 
Og «dialogen mellom heim og skole» 
stopper litt opp, for å si det på den måten. 

Hvor ble virkeligheten av? 
Av dumhet eller fordi en har en utrettelig 
tro på at det må være mulig å få folk også 
med et kristent livssyn til å se at KRL er et 
overgrep, tar en det opp på konferanseti
men for midtimellombarnet. Dette bar
net har heldigvis rukket å få med litt mer 
ballast i form av kunnskap om norske og 
greske guder, og livssyn i tre år, men like
vel. Læreren synes det er trist at en er så 
negativ og mener at saker og ting vil stille 

seg i et helt annet lys hvis en bare får 
kjennnskap til læreverket som brukes. En 
får derfor låne med seg «Reiser i tid og 
tro», for 5.klasse med seg hjem. 

Boken er et sjokkerende møte med 
etnosentriske og tilbakeliggende hold
ninger. Det verste er likevel ikke religio
nen, men historiske feil og vridninger. 
Den er gjennomsyret av politiske stand
punkter som jeg ikke trodde var mulig i 
vår tid. Disse er ofte trukket ut av teksten 
og satt på siden eller rammet inn som 
«faktakort». Ett eksempel: «Vietnamkri
gen var en borgerkrig i Vietnam der USA 
hjalp den ene siden og Kina den andre si
dem>. Selv de mest konservative krefter i 
USA ville jo være mer kritisk til USAs 
rolle i Vietnam enn det som kommer 
frem her. 

Og til de såkalte «faktakortene» 
Et av faktakortene handler om korstoge
ne. «De kristne i Europa ville vinne tilba
ke Jerusalem. Det var byen der Jesus døde 
og ble gravlagt. Ekspedisjonene ble kalt 
korstog og krigerne korsfarere. Det var 
paven som satte igang korstogene. Krige
re fra store deler av Europa meldte seg 
for å bli med på det paven kalte hellig 
krig. To av de mest kjente var kong Sigurd 
Jorsalfar fra Norge og kong Rikard Løve
hjerte fra England. Mange av korsfarerne 
sultet og tørstet ihjel på reisen, men til 
slutt klarte de å erobre Jerusalem og lan
det omkring byen. Muslimene gikk til 
motangrep. Etterhvert ble korsfarerne ja
get ut av område etter område. Til slutt 
måtte de flykte fra den siste landstripen 

ute ved Middelhavskysten.» 
Det er vel nesten slik datidens paver 

kunne skrevet det! «Korsfarerne tørstet 
og sultet», «muslimene gikk til motang
rep», «til slutt måtte de (korsfarerne) flyk
te». Ordvalg som skal gi leseren sympati 
for korsfarerne. Men det står ingenting i 
«faktakorteb> om pavens trang til gull, om 
korsfarernes myrderier av «de vantro», 
enten det dreide seg om gravide kvinner, 
barn eller gamle. Historikere har opp
summert korstogene som en skamplett 
på hele den kristne kirke - med sine umå
telige grusomheter. Men det har ingen 

. plass i en lærebok i KRL! 
Et annet faktakort er viet undre. Her 

får 10-åringene lære at disse deles opp i 
tre kategorier; naturundre, helbredelses
undre og oppvekkelsesundre. Nyttig 
kunnskap må vite! 

Og her er det ikke mye motforestil
linger å spore. Faktakortet avsluttes også 
med; «Også flere av motstanderne til Je
sus trodde han kunne gjøre undre». Til og 
med de - tenk det! 

I tillegg til mildt sagt historiske mang
ler, kristen forkynning, og «de/vi - frem
stilling» i forhold til muslimer, er det be
merkelsesverdig hvor liten plass ikke-tro
ende får i boken. De er 'viet to sider og 
der har man også fått inn 2/3 side om ag
nostikere. 

Fytterakkeren, eller fyttegrisen som en 
helst sier sånn oppunder jul. Dette faget 
stinker! 

Kristine Mallø-Christensen 
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Lokalparti eller 
riksparti? 

«Over. 80Q .Bodøværinger snudde :cyggen til RV>t 
nemner TorgnyHasas I ein artikkel 9m valresultatet 
i .No;rdlahd J Opprør 8/97. Einaste trøst for oss i 
Bodø e,1; atvi t;apte meir enn 1200 stemmarved for
rige $tO+;t;ip.gsval.Stadig fa:rre.vender oss ryggen! 

Dette haodlat sjølsa.gt ◊m fg-i;$kjeijen mel19ro 
kommunevalo$ stottinra!Jot RV: Q~å i Boclø flkk 
vi i åt .. fleite sten1mar ved eit stor.ti:n~val enn nqeo 
gong før. Men likevel hette ¼ a:7 stemmetalet. frå 
kot:ntnq,nevalet -95 ... Problemet for RY er. at dette er 

. meir typisk enn einestaande. .. . - . . . . . , 
I 12 kpmtnunar oppnådde RV mellowfetn oi ni 

prosent ved siste kommuneval .. J 8 ay dei tåpte vi 
mellom 70 og 89 prosent av Stegµp.ane n9 ved stor
tin~valet. Det sk;jedcle. i Borre, Kragerø, Hattuner
fest; Bodø, Høyanger~ Nøtterøy, Risør q~ Sortland. 
Berre.'rromsø auka stemmetaletog Vågan heldtstil
linga, mens Odda greidde 3,4 og Alstahaug halvpar~ 
ten av stemmetalet frå kommunevalet, 

Noe av det mest gledelige ved dette valet er elles 
at kløfta mellom kommuneval. og stoi;cingsval pa ei 
lang rad plassat fylles igjen. Ja, i dei fire (fem?) st~r.: 
ste byane aukar qppslutninga betydelig jamført med 
kommunevalet! 

likevel sneier Hasas inn p;i ein viktig diskusjon fq;i; 
RV. Skal RV makte spranget og etable:te seg fullt Ut 
søm rikspolitisk alternativ, trengs det. oppslutniPg pa 
meir enn fem prosent i fleite fylke ved stortingsv.tl. 
Utvikling av lokalpolitisk styrke 1:iar. vore ei heilt sen
tral løftestang i RV sitt strev fora etablereseg rikspo
litisk. D et trur eg er ein riktig og nødvendig strategi. 

D a blir spørsmålet: Korleis utvl~e og k◊µ$oljde- ,, 
t.e1ok-al-$tøtte på dette nivået? Og viktigast: Korleis 
omsette lokal støtte til oppslutning om RV som riks
politisk alternativ? 

Ein diskusjon om dette vil kan hende få fram nyt
tige erfaringar og idear for a utvikle politikk og- ar
beidsmate, lokaltog sentralt. 

BrigfKristensetz 
Bød11Rtz' 

Hvem sin 
dagsavis, 
sa du? 

Jeg foreslår at Klassekampen s,kifter devi.se pa 
lørdagsnumrenes førsteside. <<VENSTRESIDAS 
DAGSAVIS>> holder ikke. Det er verken gjennom~ 
tenkt, konkret eMer dialektisk. Eller salgsfremmende. 
Jeg foreslå.i: at«VENSTRESIDAS DAGSAVIS>> byt
tes ut tned <<FOLKETS DAGSAVIS». Det ville væ~ 
re meningsfylt. Det vil faktisk kanskje være sant. Vil 
det ikke være. en fordel å forholde seg til realitetene? 
Hva er «venstresida»? Det er. et faktum at store deler 
av arbeidetklassen i dette landet stemmer pa Carl 
Ivar Hagens parti, og de andre borgerlige partiene, 
ved valg. Deter et faktum at store deler av arbeid,er
klas§en har hodet fullt. av borgerlige tanker året 
rundt, ar etter ar. Bl.a. nettopp derfor har de ikke 
meldt seg inn i RY. Bl.a. nettopp derfor aboqn.erer 
de ikke på .I<J~ssekampen. De tilhører faktisk ikke ~ 
<<ven.stresiæa~>. 

Men. de tilhører folket, i virkeligheten. Jeg griper ~ 
til Mao, og jeg fastholder athans dialektiske begrep
spar folket/ fienden.- er svært presist. Ivirkeligheten. 

KLASSEMKAMPEN-
FOLK:ETS DAGSAVIS 

OlaBQg 

Debtitt/i\imonser 

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 intemett! 
http:/ /home.sol.no/ ~sboku/revolusjon.html 
Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 

Regelmessig oppdatering 
- minst et par ganger i måneden. 

nstre o 

Utgitt av Revolusjonært Forbund. 
Nå kommer vi som månedsblad! 
Bestill abonneme,nt eller gratis 
prøveeksemplar fra: 

Venstre om! 
Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

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,) 
_., 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, 

Pris: 
kr 20,
kr 20,-

kr 40,
kr 30,-

kr 40,-

kr 40,

kr 20,-

kr 10,

kr 20,-

kr 30,

kr 50,-

mm:!99·~ 
U~1ll\"R ... ~Jef-æ'of;-

Bestill hefte 
om 

samerett og 
ressurskamp. 

Bi drags ytere: 

John Gustavsen 

Frode Bygdenes 

HeaikaSkum 

Svein Lund 

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

NYTT NUMMER! 

TIDSSKRIFT FOR MARXISTISK TEORI OG DEBATT 

Et nytt nummer av tidsskriftet for 
marxistisk teori og debatt er ferdig. 
Det innholder disse artiklene: 
- Kjersti Jacobsen: Innspill: Er spredt bosetting reaksjonært? 
- Kapitalen-gruppa: Teorien om jordrenta 
- Rolv Rynning Hansen: 

Arbeiderklassen pulveriseres og forsvinner fra distriktene 
- Frode Bygdnes: Hvem eier fisken i havet? 
- Svein Lund: Retten til ressursanene I samiske område 
- Rachel Haar$eth: Rovdyr, markedsliberalisme - og urban logikk 
- Solveig Aamdahl: Kampen om distriktene - før og nå 
- Rolv Rjtnning HanSf'ln og Frode Bygdnes; 

Statens nærings• og distriktsutviklingsfond 
- Ellen Meiksins Wood: Arbeid, klasse og stat i verdenskapitalismen 
- Johan Petter Andresen: Kapitalismen universal? 
- P6,f Steigan: Bruk hodet mot Hagen 
- Marte Ryste: Bokomtale - En generasjon av kvikksølv 
- Beker fra Monthly Review 

Bestill for løssalg av Erik Ness, tlf. 33180457/e-post:eness@onl.ine.no 

Røde fane kommer med 4 numme, i året. 
Vil du abonnere, send kr. 180 til: 
RødeFane, PB.124, Sentrum, N-3257 Larvik 
Postgiro 0804 220 8478. 
Skoleelever under 20 år: kr, 50. 

Ou finner Røde Fane$ hjemmeside på intemett på: 
http://home.sol.no/eoess/rf.htrn 

(RV-debatthefte, 64 s., Av Jørn Magdahl) 
___ stk. Antirasistisk manifest 
.. , stk. Studiehefte om Klassekampen 

Løpesedler: 
___ stk.EU, EØS 
__ _ 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 

Klistremerker: 
... stk, med folk mot makta 

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

Materiellista er ajourført: 23.10,97, 
Bestillingen sendes til: 
Navn 
Adresse 

kr 10,
kr 10,-

kr0,1 5 
kr0,30 
kr0,30 
kr0J5 

Gratis 

kr3,
kr 30,-

kr0,50 

kr60,-

Postnummer _____________ _ 

Poststed 

www.pdf-arkivet.no (2020)



• 
a1a 0 ese 

Historien viser at mannsdominans og autoritært styre ikke er en del av naturens evige orden. En fredelig, klasseløs verden er en del av vår fortid, 

og dermed en realistisk framtidsmulighet. Under Gu9innekulturen i eldre og yngre steinalder rangerte ikke kvinnene lavere enn menn, og de so

siale relasjonene bygget på samhold framfor rang. 

Vår stammor nøt på mange måter· større 
respekt enn kvinnene som lever på jorda i 

dag. Hun hadde ikke tid til å sitte i hulen og 
tvinne tommeltotter i påvente av at mannen 
skulle komme hjem med dagens fangst for så 
å tilfredsstille sine drifter. Når hverdagen er 
en evig kamp mot naturkreftene, blir kvinne
nes likestilling markert. H ennes evner og 
kunnskap er alt for viktig til å undertrykke 
henne, eller nekte henne å yte sin del. 

Roasalind Miles er blant de som tegner et 
helt annet bilde av tidlige tiders kvinner enn 
det vi er vant til å få presentert av mannlige 
kommentatorer og arkeologer. D e retter gjer
ne søkelyset mot den heroiske steinalderman
nen som bekjempet farer og jaktet ved hjelp 
av en kølle og sin maskuline styrke. I samme 
åndedrag får de argumentert for at vold og 
mannsdominans har vært en nødvendig del 
av menneskehetens eksistens siden tidenes 
morgen. Miles peker på at jakten var en sam
arbeidsprosess i gruppen som ofte besto av 
både menn og kvinner, og at stammen ikke 
baserte ernæringsgrunnlaget sitt på jaktbytte
ne. Tvert i mot var det kvinnenes sanking 
som holdt liv i dem. 

Sannsynligvis hadde kvinnene en særstil
ling i stammen. Over hele verden finner vi 
bevis på at kvinner i steinaldersamfunnet be
hersket de hellige ritualene, og at kvinnen 
med sin uforklarlige månerytme og makt til å 
avle nytt liv, var et hellig mysterium i seg selv. 
Det nye livet som fødtes av kvinnens kropp 
ble etterhvert satt i sammenheng med den 
nye avlingen som fødtes av jordens kropp. 
Dette var grunnlaget for dyrkingen av den 
store Mor. 

D a det primitive mennesket begynte å 
tenke symbolsk, fantes det bare en forklaring; 
kvinnen var primærsymbolet- en Gudinne. 

Makt som ansvar 
Så, da menneskene dukket ut av det «forhisto
riske mørket>> var Gud en kvinne, - og ikke en 
hvilken som helst kvinne. D e sumeriske bor
gerne dyrket henne med erotiske hymner til 
hennes flokete hår og frodige kjønnsåpning. 
D et komplekse Gudinnebildet rommet ikke 
bare den kjærlige livgivende moren, men også 
seksualitet og død. Overalt skaper hun liv, hun 
dreper og hun vekker til live igjen. Hun er lu
nefull , sanselig, og grusom som naturen selv, 
nådig og ubønnhørlig på samme tid. Gudin
nen var en mystisk ukontrollerbar faktor. Hun 
hersket over store deler av Lille-Asia, Middel
havsområdet, Kina, Afrika og Australia, men 
uansett skikkelse og navn fantes det bare en 
Gud, og hennes navn var kvinne. 

Kreta er den siste sivilisasjonen vi kjenner 
til som dyrket Gudinnens livsbejaende religi
on, og her ser vi for siste gang i den skrevne 
historien at det hersket harmoniske tilstander 
hvor deltagerne på livets arena var likestilte. 

Historien om Kretas sivilisasjon begynner 
ca. 6.000 år før Kristus, da en liten flokk inn
vandrere gikk i land på øya. I løpet av· de nes
te 4.000 årene forbedret de sin jordbrukstek
nologi og utviklet en livlig og glad kunst. 

I_ dette samfunnet hadde kvinner og menn 
en sideordnet relasjon. De utfylte hverandre 
og ga hverandre dobbel styrke. Samfunnet 
kjente ikke mannsdominans, vold eller rang
ordninger, og slektslinjen var materielineær. 

Den rikt teknologiske og kulturelt avanser
te sivilisasjonen var dypt forankret i en alle
stedsnærværende religion, og dødsangsten var 
helt utradert av en altomfattende livsglede. 

Hele levemåten var gjennomsyret av en 
brennende tro på Gudinnen Natur, og i et 
samfunn der den høyeste Guddom er kvinne, 
rettes søkelyset mot kvinnene. Fra dem hen
ter samfunnet sin struktur og rytme, og kun-

sten avspeiler et samfunn som ikke oppfattet 
makt som herredømme og undertrykkelse, 
men tvert imot hadde de en forestilling om 
makt som ansvar, - og i første rekke morsan
svar. Sivilisasjonen på Kreta falt for bare 
3.200 år siden og markerte en overgang fra et 
samfunn basert på likestilling til et samfunn 
basert på hierarki og rang. 

Da hadde resten av den siviliserte verde
nen lenge vært preget av erobringer og gjen
gjeldelseskriger. G rupper av nomadefolk som 
lenge bare hadde eksistert i jordas utkant
strøk, invaderte de fredelige jordbrukssam
funnene. Anført av prester og krigere, og 
styrt etter en hierarkisk herskermodell, kom 
de veltende inn over kontinentet fra bl.a. Asia 
og nordøst-Europa, og brakte med seg sine 
mannsguder som hersket over krig og fjell. 

Invasjonsfolkene brakte også med seg 
redskaper og våpen av bronse og kopper, og 
varslet på den måten om bronsealderen 

Krigene spilte en stor rolle for å fortrenge 
likestillingsmodellen til fordel for herskermo
dellen. N å var det menn, som hadde størst ev
ne til å ødelegge og var mest brutale, som kom 
til makten. I den nye ideologiske organisa
sjonsformen ble evnen til å ta liv verdsatt mer 
enn å gi liv. Kvinnen ble redusert til ektefeller 
og konkubiner for mennene og slavebinding 
av kvinner og svakere menn ble normalt. 

Degradering av kvinnen 
D egraderingen av kvinnene var et nødvendig 
trinn i mannsherredømmets historie. Kvin
nens posisjon hvilte ikke bare på hennes egen 
verdi, men også på mannens avmakt. Hun var 
i seg selv en del av naturens gåtefulle hemme
ligheter og mannen befrir seg fra hennes 
makt i det han gjør seg fri fra naturen. Ved å 
detronisere Gudinnen, og med henne kvin
nen, fullbyrder han seg selv. 

Overgangen til bronsealderen gir mannen 
nye redskaper til å dyrke jorda med. Han opp
dager nytten av eksakt teknikk, planlegging, 
handling og fornuft. Med fremveksten av pri
vat eiendomsrett gjør han også kvinnen og 
hennes barn til sin eiendom slik at familiens 
arbeidskraft, som er nødvendig for å kunne 
utnytte markene, helt og holdent blir hans. 

D en viktigste ideologiske revolusjonen 
var kanskje da den kvinnelige arvefølgen ble 
avløst av den mannlige. I tillegg til krigføring, 
og den samfunnsstrukturen som krig både 
forutsetter og skaper, er den patrielineære 
sam funnsstrukturen selve grunnsteinen i pa
triarkatet. 

Kvinnen selv har nå ingen rett til arv, da 
ville jo fedrenes gods bli overført til ekteman
nens familie, og omvendt fordi hun ikke eier 
noe, oppnår hun ingen personlig verdi. Un
der patriarkatet blir også hennes kyskhet nød
vendig. D et ville jo vært en forbrytelse å risi
kere å gi arverettighetene til en fremmed et
terkommer. Når familien og privateiendom
men er samfunnets absolutte grunnpilarer 
blir kvinnene bare en salgsvare. 

Da menneskeheten nådde så langt at love
ne ble skrevet ned, var patriarkatet etablert. 
Lovgiverne satte undertrykkelsen av kvinne
ne i system, og presteskapene fungerte som 
en integrerende del av statens makt. Religio
nen og den bibelske moralen tvang kvinnen 
inn i et seksuelt slaveri under mannen og 
opprettholdt et mannsdominert samfunnssy
stem med rigide rangsforhold. 

Kapitalismen, med sin vektlegging på kon
kurranseevne, grådighet, klassestruktur, og til 
dels voldsbruk, er i bunn og grunn bare en 
fortsettelse; av det tusenårige mannsherredøm
met. I våre dager bruker den rasjonelle man
nen den frie handelen som unnskyldning for å 
kunne utnytte, utbytte, forgifte kloden og lage 

bomber nok til å drepe oss alle 100 ganger. 

Visjon om økologi 
Krig er et nøkkelord for framveksten og ved
likeholdelsen av det vestlige patriarkatet. 
Krigssituasjonen forsterker mannsdominan
sen, mannsvolden og berettigelsen av å ha en 
sterk mann som leder. 

Alle forsøk på å heve kvinnenes status kan 
bare tillates å gå så langt, men · ikke lengre, 
hvis de andokratiske verdier skal holdes i live. 
En hver fundamental endring av kvinnenes 
situasjon må derfor forhindres, og historien 
viser oss at etter et oppsving med mer femini
ne verdier og likestilling, kommer en periode 
med enda sterkere og mer undertrykkende 
androkratisk kontroll. 

Krig kan forutsies ved en svekkelse av fe
minine verdier som tilknytning og samarbeid, 
og en glidning mot de verdier som historisk 
sett gir næring til vold og det andokratiske til
bakeslag, med økt militarisme og imperialis
me. I dag øker volden mot kvinnene ikke ba
re i litteraturen men også i det virkelige livet. 
Hvert 13. sekund blir en kvinne voldtatt og 
de moderne underholdningsmaskinene be
gynner å ligne de blodige sirkusforestillinge
ne fra Romerrikets siste dager. 

E r da krig vår eneste utvei? N ei, som 
mennesker kan vi lære av erfaringer og velge 
en ny framtid. 

En struktur, eller et system består av sub
systemer som former stadig større, og mer 
komplekse systemer. Trinnvise systemer ut
vikler seg gjennom høyere livsformer, celler 
blir til vev som blir til organer som danner 
mennesket som igjen danner egne sosiale sys
temer. På et høyere plan har vi biosfæren som 
omfatter hele planeten, et økosystem vi alle er 
avhengige av. Studier av den måten biosfæren 
regulerer den kjemiske sammensetningen av 
luften og av temperaturen på jordens overfla
te, har fått vitenskapsmenn og biologer til å 
antyde at disse fenomenene bare kan forstås 
hvis planeten blir betraktet som et levende, 
komplekst selvregulerende, selvorganiseren
de vesen i seg selv. Denne Gaiahypotesen, et
ter den greske jordgudinnen Gaia, er en re
nessanse av mytene fra oldtiden. Den får vår 
visjon om økologi til å strekke seg lengre enn 
miljøvern. 

Mann og kvinne 
Under Gudinnekulturen, ble naturen be-

traktet som en vennlig og ernærende og sam
tidig vill og ukontrollerbar kvinne. Senere har 
utnyttelsen av naturen og kvinnen gått hånd i 
hånd. Kanskje motsetningene i dag ikke er 
størst mellom øst og vest, men mellom de 
som knytter det hellige til naturen, og de som 
knytter det til en mannlig guddom som legiti
merer mannskontroll. 

Religionen er viktig, enten vi er ateister el
ler ikke, fordi religiøse gudsbilder, symboler, 
begreper og kosmologi er med på å sette ram
mene for kulturen vår, og dermed for forhol
det mellom mann og kvinne. Et barn som 
vokser opp i en tradisjonell, mannsdominert 
familie får hersker/ undersåttmodellen podet 
inn fra fødselen av. Denne modellen lar seg 
bruke til alle mulige varianter av sosial og 
økonomisk utbytting. Menn som er oppdratt 
til at de skal herske over kvinner vil også tro 
at det er deres plikt å erobre svakere menn og 
nasjoner. Derfor får organiseringen av rela
sjonene mellom kjønnene konsekvenser for 
den retningen vår kulturutvikling vil komme 
til å ta, - spesielt spørsmålet om den vil bli fre
delig eller krigersk. 

I et samfunn der jorda har høy verdi fører 
båndene mellom naturen og kvinnen til at 
begge oppvurderes. N aturen blir ikke bare 
noe som eksisterer der ute, vi blir alle en del 
av den og et økologisk system hvor alt leven
de er avhengig av hverandre. 

Myten om et livgivende univers er en vik
tig fortelling i den vestlige kulturen, fordi den 
er et bilde på hva som har vært, og hva som 
kan skapes igjen. 

Else Merete Thyness 
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