Den irske menneskerettighetsaktivisten
Bernadette McAliskey
kommer til Norge for
å delta på RVs sosialismestevne.
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OSIALISMESTEVNE'
Fra fyr tårn til fyrtøy!
Plenumsinnledninger:
Fredag kl. 18 - 21.00:As/ak Sira Myhre- «Sosialismen inn i et nytt århundre, problemer og utfordringer».
Bernadette McA/iskey (Irland) og Herbert Polifka (tidligere DDR og Tyskland) «Sosialisme og menneskerettigheter».
Sted: Centralkirken, St.Olavsgate 28 (visa vis Humanismens Hus)
Lørdag kl. 1O - 11.30: Kjersti Ericsson - «Feministisk sosialisme?»
Sted: Centralkirken, St.Olavsgate 28 (visa vis Humanismens Hus)
Søndag kl. 10 - 11.30: Representant fra COSATU, fagbevegelsen i Sør-Afrika, revolusjonær fagforeningsaktivist. «Sosialismen sett fra Sør»
Sted: Storsalen, Bygdelagssamskipnaden, Nordahl Brunsgate 22 (rett bak Blitz)
kl. 14 - 15.00:Avslutning i Storsalen.

SOSIALISMENS VISJONER

KRYDDER

Fra Kollontay til kontanstøtte.
Lørdag kl.12 - 14
Innleder: Cathrine Holst, student UiB , og
Hildur Ve, sosiolog.
Arrangert av Kvinneutvalget i RV
(Møterommet)

Fra Marx til Myhre
Lørdag 12.00 - 14.00
-Postmodernismen eller marxisme som
redskap fo r å forandre framtida ?

Miljø eller Industri
Lørdag 14.30 - 16.30
Innledere: Terje Kollbotn, faglig leder i
RV; Silje Schei Tveitdal, Leder av Natur
og Ungdom, Steinar Lem, Framtiden i
vårre hender.(Storsalen)
Med datamaskinen til paradiset?
Lørdag 17.00-19.00
Innleder: Tron Øgrim, skribent
Korte kommentarer: Janne Bromseth,
student,og Terje Valen , lektor og leder av
studieutvalget i AKP. (Storsalen)
Etniske, kulturelle og nasjonale minoriteter under sosialismen
Søndag 12.00 - 14.00
Innledere: Bemadette McAliskey, Irland,
Mahmut Algunerhan og Antonio
Trivelino,begge fra Innvandrerutvalget i
RV. (Halli)

Påmelding skjer til
Rød Valgallianse
Osterhaugsgt 27, 0183 OSLO
Tlf. 22 98 90 50
E-post: rv@rv.no

Innledere: Aslak Sira Myhre, leder av RV
Eivind Røssaak, freelancejournalist og
tidligere kulturredaktør i Klassekampen
( Halli)
f

Marked og plan. Sosialistisk økonomi.
Lørdag 14.30 - 16.30
Innleder: Peder Martin Lysestøl, sosialøkonom og fylkestingsrepresentant for RV
i Sør-Ttrøndelag. (Blåsalen)
Demokrati - mål eller middel
Lørdag 17.00 - 19.00
Innleder: Peter Wermouth, medarbeider i
den amerikanske avisa News&Letters,
som står på et marxistisk-humanistisk

Røo

VALGALLIANSE

Besok Rod Valgallianse på int erneH
hHp:\ \ www.rv.no

Hvem tror at norske arbeidere vil
gjøre revolusjon?
Lørdag 17.00-19.00
Innleder: Freddy Ridderhaugen, dansk

Maoismen
Lørdag 14.30 - 16.30
Innleder: Jørn Magdahl, lektor og tidligere leder i RV Korte kommentarer:
Kristine Mallø-Christensen fra
Revolusjon og Per Gunnar Skotåm fra
AKP (Halli)

grunnlag.(Blåsalen)

bygningsarbeider, Enhetslisten DK og
Inger Lisbet Hegland , leder av kvinneut-

Alltid en ny overklasse?
Søndag 12.00 - 14.00
Innleder:Jorun Guldbrandsen, leder av
AKP, og Bård Sandstad,Revolusjonært
Forbund. (Blåsalen)

valget i Fellesorganisasjonen (Halli)

SOSIALISMENS ERFARINGER

FRA KAPITALISME TIL SOSIA-

Hvordan betrakte den sosialistiske
historia?
Lørdag kl.12 - 14
Innledere: Per Clausen fra Enhetslisten i
Danmark, Herbert Polifka, tysk kommunist (KPD) og Asgeir Beil fra AKP
(Storsalen)

Pris: Stevnepass koster 300 kroner
for folk i arbeid og 200 kroner for andre. Hvis man ikke vil delta på hele
stevnet koster det 50 kroner for hvert
enkeltmøte.

I
Veien til sosialismen...
Søndag 12.00 - 14.00
Paneldebatt: Representant fra RV, SV,
AKP, NKP, RF, IS, Revolusjon
I
(Storsalen).

I

LISME
Parti og fagbevegelse
Lørdag kl. 12 - 14
I panelet: Eli Ljunggren, leder Hotell &
Resturant i Oslo Aud Oppedal, leder av
likestillingsutv. i LO Bergen,& Omland
Arrangert av Faglig Utvalg i RV
(Blåsalen)

Programmet kan bli justert i tiden
framover, men innafor rammene av
seminartitlene. Det kan bli tilleggseminarer med de internasjonale gjestene.

Ansvarlig redaktør: Lars Nygaard

MEDLEMSAVIS FOR

Trekk ved det norske samfunnet som
peker fram mot sosialisme.
Lørdag 14.30 - 16.30
Innledere: Håkon Kolmannskog og
Reidunn Wahl, redaktør av Sosialistisk
Arbeideravis. (Møterommet)

Alle seminarene avholdes i
Bygdelagssamskipnaden, Nordahl
Brunsgate 22.

Redaksjon:
Finn Olav Rolijordet, Maj Lindholt, Aslak Sira
Myhre

Adresse:
Osterhausgate 27, 0183 Oslo.
Telefon: 22 98 90 58
Telefaks: 22 98 90 55
E-post: oppror@rv.no

Grafisk utforming: Lars Nygaard

Rød Valgallianse, Osterhausgate 27, 0183 Oslo

Trykk: Avistrykk Oslo

Telefon 22 98 90 50
Telefax 22 98 90 55
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Fra Fyrtårn til Fyrtøy
- på iakt etter en moderne sosialisme.
Mesteparten av det vi har kalt sosialisme er prega av sentimental kjærlighet til en gammel tradisjon, ikke konkret analyse av framtidas muligheter. Hvis vi skal skape en sosialismevisjon som kan bidra til å forandre samfunnet, finnes ikke løsninga i Sovjet mellom
1917 og 23, men i konkret analyse av framtidas muligheter. En moderne sosialisme er
en sosialisme som handler om digitalteknologi, og som viser at en har-forstått feila fra
historia gjennom hva en sier og gjør i framtida.
Interessen for Erik Damman og hans snille venners Forum for systemdebatt viser at det i Norge
på slutten av århundret finnes en utbredt mistillit
til det økonomiske og muligens også det politiske systemet vi lever under. På tross av eneherredømme de siste 10 åra og ingen fornuftig utfordrer på enda lenger, har ikke kapitalismen klart å
gjøre befolkninga til entusiastiske tilhengere.
Tvert imot finner vi blant ungdom og langt inn i
den utskjelte «feite etablerte 68eD>-gruppa en

nesiske fengsla kan skape avsmak og frykt for
· sosialisme, og det har det også gjort. Uavhengig
av de materielle forutsetningene i Kina eller
Russland, og de framgangene man har fått i forhold til dem, så har det vil det være umulig å forespeile arbeidsfolk i Norge et sånt samfunn som
det positive alternativet til dagens kapitalistiske
Norge, og bevegelser som har prøvd det har fått
legitimitetsproblemer.
Den andre årsaken heter i klassikersprå~

gn.mnlegende tvil om hvorvidt Adam Smith (el-

ket

ler Jens Stoltenberg) bar løsninga pl verdens
problemer. Globaliseringa med tilhørende turbokapitalisme og økt utplyndring bidrar til at en
del stiller grunnleggende spørsmålstegn ved
samfunnsordninga vår.
Paradoksalt nok er oppslutninga om sosialismen i en sånn situasjon på et historisk lavmål. 7-8% stemte i fjor høst på partier med sosialisme i programmet, og enda færre støtter i realiteten opp om disse programmene. Ideen om et
alternativ til kapitalsimen, hvor arbeidsfolk kontrollerer produksjonen og hvor en aktivt bekjem-

til norsk dagligtale handler det om

ondsinna propaganda. O v at vi har en

norsk og internasjonal offentlighet som iherdig
propaganderer sosialismens død og kapitalismens nødvendighet. Gjennom kulturindustrien
og massemedia spres de herskendes tanker i stor
stil, og enhver kollektiv ide eller bevegelse blir
angrepet og knust av et velsmurt hegemoniapparat. Dette rammer ikke bare ideen om sosialisme,
men enhver progressiv bevegelse. Ideen om at
kvinnepolitiskeframskritt ligger i fransk undertøy og pornofilmer kommer fra det samme apparatet, og bidrar til at unge jenter isteden for å se

mel tradisjon, enn konkret analyse av de muligheten produksjonsforholdene gir oss. Når folk
får en ide om at sosialisme er en gammeldags ide
som tilhører et industrisamfunn hvor alle arbeidere har ekte sot i ansiktet og gasslykter i neven,
så skyldes det også at det er i sånne samfunn vi
henter eksempler og analyse fra. Den marxistiske bevegelsen er svært lite marxistisk i den forstand at vi finner fasitsvar i fortida. Dette finner
en uavhengig av folks standpunkt til Stalin eller
biatoria. Det vilalge · ~ -

framstår som at •varet pa\ sosialismens utfordringer ligger i Sovjet en gang mellom 1917 og
1923. Denne historiedyrkinga rammer ikke bare
de som kaller seg revolusjonære, det preger etter
mitt syn i enda større grad venstresida i SV og
AP i tillegg til sterke krefter i Senterpartiet.
Når disse på svært mange områder progressive gruppene skal holde opp et alternativ til
Brundtlandsk markedsliberalisme, enten det er
Jagland eller Bondevik som presenterer det, høres alternativet mistenkelig ut som. «Grav opp
Gerhardsen, bygg blokker i Grorudalen og innfør
bilimportkvoteD>. Norge på 50-tallet
blir det speilet en prøver å sette det alternativet samfunnet inn i. Dette er fyrtåmsideologi som bidrar til å sikre at
venstresida ikke fanger opp i seg det
voksende mistilliten til kapitalismen
som kan påvises i Norge i 1998.
Fortida vil aldri komme tilbake
igjen, rammene for Gerhardsen-samfunnet er fjerna for alltid, og den homogent sammensatte arbeiderklassen
vil aldri komme tilbake (til VestEuropa) igjen.
Marxismen er en dynamisk
ideologi som kan brukes til analysere
mange forskjellige samfunnsformer og
forhold. Vår oppgave nå er å analysere
det samfunnet vi lever i dag og gi en
konkret analyse av den virkeligheten
som finnens rundt oss.
Utifra dette må man så utmeisle en visjon for framtida som handler om hvordan digitalteknolgien kan utnyttes til folk sitt beste,
hvordan man kan løse miljøproblema uten å ta
fra folk vaskemaskinen, hvordan sult og krig
kan forhindres og hvordan folk kan få bestemme
over sine egne liv. For at en slik samfunnsvisjon
skal ha troverdighet må vi være i forkant av utviklinga, i spissen for å forstå teknologien og ny-

VNET
I

per alle former for undertrykking, framstår ikke
engang som en utopi blant folk i Norge.
Sosialisme har gått fra å være betegnelsen på arbeidsfolk sine drømmer, til å bli et banneord som
betegner et gledesløst tvangsamfunn.
Det er flere årsaker til at denne paradoksale situasjonen har oppstått.
For det første har sjølsagt det dårlige eksempelets makt bidratt til å ødelegge visjonen. Et
gløtt inn i de østeuropeiske diktatura eller de ki-

et kollektivt problem, slanker seg i hjel til rytmene fra Spice Girls.
De to førstnevnte forklaringene er de
mest populære når en litt trist situasjon skal forklares. Jeg tro at det er en tredje årsak som er
langt mere utslagsgivende for framtida til sosialismen, blant annet fordi det går an å gjøre noe
med den, nemlig vår sosialistiske tradisjon.
Det som blir kalt sosialisme er langt
mere prega av sentimental kjærlighet til en gam-
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organisering. Vi må lage en visjon som viser at vi
har lært av fortida, bare gjennom hva vi gjør og
sier om framtida kan vi komme oss vekk ifra
skremmebildene av et partistyrt kontrollsamfunn.
Det er ikke og vil aldri være, mulig å gi en
fasit på hvordan et slikt samfunn konkret vil se ut,
og det er heller ikke ønskelig. Jeg tror likevel det
er mulig å skissere en del rammer for hva et slikt
samfunn må inneholde til forskjell fra vårt, og jeg
tror det er riktig å bruke tid på å diskutere praktiske løsningsmodeller helt ned til det minste lokale
nivå. Jeg vil skissere en forutsetning og 6 hovedpunkter en moderen sosialisme etter mitt syn må
inneholde.
Forutsetning: Et sosialistisk samfunn betinger samfunnsmessig kontroll med produksjonsmidlene. Det vil si at arbeidsfolk har tat kontroll
med økonomien og lagt den under folkelig kontroll. Eiendomsretten til maskiner, fabrikker, produkter og kapital er ikke forbeholdt ei gruppe kapitalister, men er gjort kollektiv. Dette er en forutsetning fordi uten en slik makt over økonomien vil
det være umulig å forandre samfunnet til noe bedre, rett og slett fordi en vil stå uten de nødvendige
redskapene. Samtidig vil en sånn endring etter mitt
syn nettopp gjøre det sosialistiske samfunnet til det
lure samfunnet, fordi den menneskelige fornuft
kan overalt rolla til den kortsiktige profitten i samfunnsplanlegginga. Uten en slik endring vil all tro
på et grunnleggende endring ende som idealistisk
tankespinn.
Rammer: Et sosialistisk samfunn må være
et grunnlegge de økologisk samfunn, hvor økologi
står over økonomien i samfunnsplanlegginga. Ikke
fordi fisken har et særlig verneverdig sjeleliv, men
fordi det er en grunnleggende betingelse for menneskehetens videre eksistens. Det må utvikles økonomiske-økologiske regnskaper over all verdens
naturressurser, og disse må leges til grunn for uttak
av alt fra olje og gass til luft, skog og vann.
Teknologien må utvikles for å sikre et ikke-ødeleggende forbruk, og nyvinninger og reorganiseringer
må ha dette perspektivet som overordna.
Utbyttinga av naturen under kapitalismen og sosialismen er først og fremst betinga av profitt-interessen, derfor vil bortfallet av denne igjen være en
forutsetning for radikal endring. En slik endring
muliggjør en reell debatt om det menneskelige forbruket på lokalt og internasjonal basis, og kan hjelpe oss til å skape et reelt bærekraftig framtidsamfunn
Et sosialistisk samfunn må være et grunnleggende demokratiske samfunn. De rettighetene
som folk har kjempa fram under kapitalsimen, ytringsfrihet, organisasjon og stemmerett, rettsstaten
og den frie fagbevegelsen må styrkes og gis et reellt innhold. Retten til å organisere partier og formulere kritikk av sosialismen og til og med agitere
for kapitalisme må være til stede. Et slikt demokratisk system kan ikke vente til et parti eller ei
gruppe skal ha ført oss gjennom en nødvendighetenes jammerdal, men må etableres som en følge av
en sosialistisk revolusjon. I tillegg må demokratiet
utvides til å gi folk reell innflytelse over egne liv,
ut over å legge en lapp i en urne annenhvert år.
Det parlamentariske systemet i vesten er ikke et
fungerende demokrati, noe som synliggjøres gjennom folk sin voksende avmakt overfor det politisk
spillet.
Et sosialistisk

samfunn må være et samfunn hvor ingen velferd er
privat. Hvor den hjelpa folk trenger er et kollektivt
ansvar fra fødsel til død. Hvor sjukehus, barnehage, skole og aldershjelp er noe samfunnet sammen
tar ansvaret for, og hvor den kollektive sektoren
stadig utvides. Stadig nye funksjoner kan legges
inn til det som er «gratis», kollektivt og mulig.
Grunnleggende matvarer og bolig er ting det vil
være naturlig å gjøre til et kollektivt ansvar i et sosialistisk Norge. Der den sosialdemokratiske staten bygger ned den kollektive sektoren, vil sosialismen bygge den ut. Ikke etter prinsippet om å
fordele nøden, eller å tvinge alle til likhet, men
gjennom å sikre et differensiert og gratis tilbud,
styrt av folk for folk.
Et slikt samfunn betinger at deltagelse i
den samfunnsmessig nødvendige produksjonen er
pliktig. At alle bidrar med sitt for å sikre den kollektive sektoren, og hvor alle bidrar til å opprettholde produksjonen av industrivarer, service og
matvarer. Gjennom å reorganisere arbeidsmarkedet med henblikk på arbeidskraftas mulighet framfor hvordan en kan kjøpe seg best mulig arbeids- ·
krafta billigst mulig, vil en ta ut et langt større produksjonspotensiale enn i dag. Den pliktige deltagelsen vil antageligvis begrense seg til kanskje 4
timers arbeidsdag, noe som vil snu opp ned på hele
vårt forhold til det pliktige arbeidet.
Et sosialistisk samfunn må være
et samfunn hvor det ikke finnes en privat eiendomsrett til kunnskap. Dette vil bare bli viktigere

pen, forpliktelsesløst, til alle verdens avkroker,
fortest mulig.
Et sosialistisk samfunn må ikke minst
være et samfunn hvor det private er nettopp, privat. Hvor kulturen, enten det er hvilke aviser som
gis ut, hvilke bøker som leses eller hav en bruker
1
fritida si på, er styrt av individets behov. Den stats
og partistyrte kulturtanken må rives ned og erstattes av en frihetlig'kultur, hvor folk får nyte godt av
reelle valgmuligheter utover kapitalismens zappevalg. Målet er menneskets frigjøring, og en god
begynnelse er å gi folk de 20 timene av døgnet de
ikke deltar i samfunnsmessig nødvendig produksjon.
Det ovenstående er bare reske skisser til
hva et sosialistisk samfunn må inneholde, og gir
ingen fullendt analyse av hvordan det lure samfunn kan se ut. Et slikt samfunn har også internasjonale betingelser, og vil måtte organisere langt
mer enn det er plass til å skrive her. Det er likevel
viktig å tenke tanken, å komme med utspill nåe
tanken er tenkt. For å overvinne kapitalismens systemtvang og ideologiske tvangstrøye, må flere enn
de mer eller mindre kloke hoder i RV være med;
venner må utfordres. Vanlige folk må tørre å tenke
tanken, hvis, hvis jeg fikk bestemme, hvordan vil
samfunnet sett ut. RVs sosialismestevne er et forsøk på å gi denne utfordringa, og å trekke flere inn
i debatten. Sosialismen bor verken i Sovjet, Kina
eller hodene til menn med skjegg på plakat.
Sosialismen bor i hodene til folk som drømmer,

e~r hvert som «fUDDskaps~et» utvikler
seg. Utdanningsinstitusjonene må tilrettelegges for

folk som slåss og i framtida. Vi vil kritisere systemet, men kritiker som samtidig "ikke er positivt for

at alle alltid skal ha mulighet til å hente den kunnskapen de trenger, og å bidra til kunnskapsutviklinga. Alle må få tilgang på all tilgjengelig kunnskap gjennom utbygging av internettet og dets muligheter. Copyrighten og patentordningene må fjernes, retten til å eie kunnskap må oppheves totalt.
Svaret på utviklinga av et samfunn hvor produksjon blir digital og internasjonal, må være å tilgjengeligjøre den høyest mulig utvikla kunnska-

noe annet blir ikke annet en avansert teateranmelder. I Oslo denne helga har du sjansen til å være
med på noe mere. Vel møtt.

På tide med en forandring?
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FULL STØTTE TIL STREIKEN PÅ PAKKE-TRANS
Arbeiderene på Pakke-trans
i Oslo la ned arbeidet da det
viste seg at bedriftsledelsen
ikke ville følge traiffavtalen.
De fikk full støtte fra RV-ledelsen.
I lengere tid ble det forsøkt å få til en skiftordning ved
bedriften som er til å leve med for arbeidsfolk. Men et
krav om å få vanlig dagskift og kveldsskift ble ti1 slutt
møtt med et tilbud fra bedriften om å arbeide dagskift
fra kl 12.00 - 20.00 og kveldsskift fra 14.00 - 22.00.

40 arbeidere ved Pakke-Trans i Groruddalen
bestemte seg for å forkaste dette forslaget fra bedriftsledelsen og gå til streik og blokade.

besøkte aksjonistene og uttrykte støtte, og RV-ledelsen
deltatt aktivt i
med leder Aslak Sira Myhre i spissen,
blokaden.

liar

Rettferdig aksion

Viktig sak

Det er ingen tvil om at dette er rettferdige krav og en
rettferdig aksjon. Men ikke alle rettferdige aksjoner er
lovlige i dette landet. Arbeiderne på Pakke-Trans har
hele tiden vært avhengige av arbeidersolidaritet fra grasrota for å klare å gjennomføre blokaden - noe som er
helt avgjørende for å vinne fram med kravene. Og solidariteten uteble ikke: både fagforeninger og enkeltpersoner har uttrykt sin støtte til arbeiderenes krav og aksjon.
Rød Valgallianse har støtte arbeiderne ved
Pakke-Trans fullt ut. Chris Hartmann, leder i Oslo RV,

Dette er en viktig prinsipiell sak for hele fagbevegelesen. Bedriftsledelsen skal ikke få ture fram som de vil
bare fordi det er fredsplikt mellom lønnsoppgjørene.
Rød Valgsllianse har oppfordret alle fagforeningsaktivister til å støtte arbeiderne ved Pakke-Trans
og mobilisere til blokaden.

.

LARS NYGAARD

Lytter
borger·- Seminar om «Etniske, kulturelle og
skapet når arbei- nasionale minoriteter un_
d er sosiaderklassen snak- lismen>>.
ker?
- Men er ikke dette selvsagt?
Innvandrerutvalget i RV har
Vel, kanskje har det vært ansvaret for et seminar med
slik ei kort periode i land denne noe tunge tittelen.
som har prøvd å bygge so-

Men seminaret,skal bti

spennende, det gir en av
sialismen. Men når arbeiinnlederne, Antonio Trivilino,
derklassen i Norge snakker
sterkt uttrykk for.
i dag er det få som lytter.
Språket vil fortsatt spille en viktig rolle for folk sin
Kanskje noen lytter litt nå -identitet
også etter at sosialismen er innført, sier Trivilino
til
Opprør.
Antonio Trivilino er utdannet språklærer og er
under tariffoppgjøret, men
opprinnelig fra Italia. Han bodde en periode på Island før
stort sett blir arbeiderklas- han kom til Norge.
- Hvorfor er språk viktig?
sen i Norge oversett.
- I det sosialistiske samfunnet vil mange motsigelser fra
Ja, stort sett blir jo arbeiderklassen prøvd fjernet som
klasse i samfunnsdebatten. Vi har ikke lenger klasser,
men sosiale sjikt og noen veldig rike og noen «som faller utenfor». Men vi vrange sosialister og kommunister,
vi mener nå fortsatt at arbeiderklassen eksisterer og ønsker at den skal ta makta. Men hvordan komme dit,
hvordan få arbeidsfolk til å kjenne egen identitet, organisere seg og kjempe mot kapitalismen?

I

Et seminar på Sosialismestevnet vil ta opp dette. Hvilke
mål har fagbevegelsen? Når tariffoppgjøret er over, hva
da? Hvorfor blir sosialismen så lite diskutert i fagbevegelsen? Trenger arbeidsfolk i Norge en slik diskusjon?
Og hva skal vi nå med sosialistiske partier? Er ikke en
sterk fagbevegelse nok i seg sjøl?
Slike spørsmål vil bli diskutert på seminaret «Parti og
fagbevegelse». Debatten er lagt opp med et panel bestående av kvinner fra fagbevegelsen. I skrivende stund er
disse klare til panelet: Eli Ljunggren, leder i
Hotel&Restaurantarbeiderforneingen i Oslo og Aud
Oppedal, leder av likestillingsutvalget i LO Bergen.
Salen tar 50 folk, det kan bli trangt, kommer du?
FINN OLAV R0LIJORDET

det kapitalistiske samfunnet forsvinne. Men nasjonal
opprinnelse vil ikke forsvinne. Folk vil derfor fremdeles
ha behov for en språklig identitet. Språket vil være en
sentral verdi både for menneskets selvbilde og for hvordan andre oppfatter deg. Jeg mener at minoritetene bevarer sin identitet gjennom språket. I det sosialistiske samfunnet må derfor bl.a. morsmålsopplæringen fortsette,
sier Trivilino.

- For mange er det selvsagt. Men det har ikke alltid vært
slik. Dessverre er ikke erfaringene fra det fascistiske
Italia enestående. Under Mussolini ble minorietetene undertrykket ved at språket ble tatt fra dem. Noe lignende
skjedde i Sovjet og Kina. Jeg skal si noe om det i min
innledning. »
Språklæreren er også opptatt av å se språk i en klassemessig sammenheng.
«Språk er også knyttet til verdensoppfatningen.
Se bare på hvordan Bibelen er av de første bøkene som
forefinnes på et språk. Språklig identitet er viktig for å
kunne erverve kunnskap. I det sosialistiske samfunnet
skal alle øke sin kunnskap - også minoritetene», avslutter
Antonio Trivilino fra RV sitt Innvandrerutvalg.
Mahrnut Algtinerhan, kurdisk flyktning i Norge , vil også
holde innledning på seminaret. Han skal snakke om minoritetsrettigheter i de sosialistiske samfunnene. Rød
Valgallianse sin gjest fra Nord-Irland, Bernadette
McAlisky, vil delta på Innvandrerutvalget sitt seminar og
kommentere innledningene og formodentlig trekke trådene til sin hovedinnledning om menneskerettigheter.
Alt i alt et seminar som skulle være mat for hjernen for
noen og enhver.
FINN OLAV R0LIJ0RDET

r.-----------------------------------------,

:Bli med i RVs Faglige Nettverk!

1Ja, ieg vil gierne bli med i nettverket for å få informasion om faglige

:kamper, bidrea med informasion, knytte kontakter på tvers m.m.
I

:Navn:
I
-----------------------------:Adresse: ______________
I
:Postnr.:___ Sted:
:Forbund:

I
------------------------1
'
L _________________________________________
J

www.pdf-arkivet.no (2020)

6

OPPRØR 4•98

Vi skal klare
5,5 millioner!
Mai er måneden da det organiserte
venstre skal bevise hva vi kan. I år
må vi vise at vi skjønner at vi har et
flaggskip,

Klassekampen.

Skipet

trenger kapital, ikke mindre, ikke
mere - bare fem tusen fem hundre
nye aksjer. Skjønner vi hvor viktig
denne avisa er for venstresida?
Bakgrunnen for å være så realistisk optimistisk ligger i det
første ordet i overskriften: Vi. Det viser seg nemlig at KKvennene er mange fler enn det organiserte venstre tror.
Det er rett og slett mange som liker at ytterste venstre (RV
og AKP) har stått og står bak ei så bra avis.
Det er artig å se fysiske lover gjelder også for
l.Gasse\<larnpens aksjeprosjekt: Det er overraskende få som

skal til for å få en stor snøball til å begynne å rulle. Noen få
hundre ildsjeler kan drive et støttearbeid for dagsavisa som
monner, som gir 5,5 millioner kroner i fullmakter til
Klassekampen innen 3.Juli.
Det er ikke sånn at en politisk bevegelse som vår,
skal være «lykkelig som liten». Men den skal heller ikke
undervurdere mulighetene. Den lille bevegelsen har i
praksis bevist at den i politisk forstand kan gå på vannet.
Men den må ville det!
Nå er spørsmålet: Vil vi ha dagsavisa
Klassekampen? Ikke på sparebluss - bokstavelig talt men som et flaggskipet? Da må vi trå til ganske mye fram
til 3.Juli.
Folk har oppdaga at Klassekampen er en spesiell
avis. Det er ikke alle som liker den, men de har fått med
seg at den er:
- helt usedvanlig
- motstrøms
- småfolks avis
- «folks-som-vil-noe» sin avis

Har RVerne og RV-laga skiønt det?
Har vi skjønt at RV nesten hadde vært usynlig i det riksdekkende media uten KK? Har vi skjønt at KK gjennom å
synliggjøre sakene våre - og organisasjonen vår - er en
forutsetning for at et lite parti som RV tross alt er ganske
synlig?
Mange RV-medlemmer har skjønt det, og er med
og selger på noen av de femti stedene som har gatesalg.
Enkelte RV-grupper har kjøpt en aksje eller flere . Men
svaret på om RV har skjønt det, er NEI. Det er hele fylker
med flere RV-lag som ikke har kommet igang med aksjesalget. Det hederlige unntaket i RV er Moss som nå har
diskutert og planlagt siden midten av mars, og som sender
et opprop med brei tilslutning fra lokale faglige tillitsvalgte
og andre med tillit lokalt til tre hundre av avisas venner.
De har nedsatt en ringegruppe som hver uke vil ringe og
spørre disse om de vil kjøpe aksjer - og om de vil abonnere.
Og apropos det siste: Det er abonnentene som er
grunnlaget for KK. Hvis det er sant at en tredel av RVs

medlemmer ikke abonnerer på Klassekampen, må RVlaga og vi som enkeltmedlemmer ha verveblokka med oss
på møtene, og sørge for at de aller nærmeste abonnerer på
den eneste avisa med et grunnsyn som er vårt.

Hvorfor nå?
Det er historiske grunner til at økonomikampanja ble en
kampanje for aksjeutvidelse . Aksjesalg er en uvant måte
for avisas venner å tilføre avisa penger på. Antakelig er
KK-vennene blant dem som har minst sans for kjøp og salg
av aksjer, og som eier færrest.
Det er flere meninger om KK-aksjer. Derfor er
det også flere grunner til at folk kjøper aksjer:
- Noen gjør det fordi avisa rett og slett
trenger penger.
- Andre ser betydninga av å utvide eier-grunnlaget, få komme på generalforsamlinga og stemme.
- Andre håper på at avisa kommer seg så
pass ovenpå økonomisk at den har muligheter til å satse på
spesielle områder.
Hver grunn er god nok fordi hver aksje er kapital
avisa må ha.

www.pdf-arkivet.no (2020)

Hvorfor 5.5 millioner?
På grunn av oppsamlete underskudd, har Klassekampen et
akutt behov for å styrke sin egenkapital. Dagens økonomiske situasjon fører til en vanskelig likviditetssituasjon som
igjen medfører økonomisk ulønnsomme disposisjoner. Det
er alltid dyrt å være fattig.
Den statlige pressestøtten er under debatt, og er
blitt redusert med 7,5% siste år. Ytterligere innstramminger er under utredning. For å møte en framtid med lavere
statlige overføringer, er det nødvendig å styrke egenkapitalen vesentlig.
Aksjeutvidelsen er også nødvendig for å kunne
gjennomføre sarrftnenslåinga med Kommandittselskapet
som Statens Mediaforvaltning har pålagt avisa.
Kommandittselskapet har en negativ egenkapital på 3 millioner. Sammenslåinga som er nødvendig for at avisa skal
få statsstøtte, et subsidieelement på ca. 700 kroner pr. årsabonnement.
5.5 millioner er målet for aksjekampanja fordi
det er så mye penger avisa trenger. Dette vil - sammen
med at hovedaksjonæren, AKP, gir bort 1000 aksjer til
Klassekampen - føre til at AKPs eierandel kommer under
50%.

OPPRØR 4•98

Dyrt å være fattig
Realitetene i en situasjon med liten egenkapital er en elendig likviditet - det vil si avisas mulighet/evne til å betale løpende utgifter. Det gir dårlig rom for nysatsing, fornying
og investeringer. Finnes det en åpning for avisa gjennom
ny profil og orientering, så har avisa i dag ikke ressurser til
å gjøre noe med det. Sjøl en liten satsing ved å ansette
noen distriktskontakter på brøkdels stillinger, har avisa
ikke råd til nå.
Utsiktene framover med endringer i bransjen og
omlegging av statens politikk for støtte, tilsier at det kan
være vanskelig å bringe avisa i driftsmessig balanse de første åra - sjøl om dette er et uttalt mål. Både redaksjon og
administrasjon har som mål at avisa skal gå i balanse.
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- Mange har mulighet for å refinansiere hu
set, det vil si øke lånet med 10 tusen.
Det går an å gjøre kombinasjoner av dette.

De tunge
Noen venner av avisa har ganske god råd. Det å få en bevegelse i dette sjiktet til å støtte Klassekampen, kan være
avgjørende for om vi kommer i mål. Når det gjelder «rike»
enkeltpersoner, er det folk lokalt
som kjenner til det best, og som må
ta diskusjonene. Vi tror flere av avisas venner vil være villig til å kjøpe
aksjer for over 10 tusen kroner - og
at de vil gjøre det hvis de blir diskutert med.

Hva kan et RV-lag gjøre?

Begynn med de nærmeste

Det finnes ikke noe hokus pokus i vanlig politisk arbeid, ei
heller når det gjelder å få solgt 5.500 aksjer. Men det finnes en formel som slår til:
Antall aktivister X antall timer X 5 = antall aksjer.
Formelen gjelder ringing på KKs venner, og erfaringene er følgende:
- På to timer får en i gjennomsnitt 5 aksjer.
- Det er nesten ingen sure i den andre enden
av telefonen. Maks en pr.kveld.
- Mange synes det er ganske trivelig når man
først er kommet igang med ringinga.
- Det er best å være flere sammen, minst to.
- Hvis det er noen som hater å ringe, kan de
hjelpe til med å skaffe telefonnummer og koke kaffe.
Å lage en ringegruppe som ringer fast en gang i
uka, er hovedmetoden. Man når mange, man får erfaring og man veit at for eksempel tirsdag mellom 18 og 20 er det
ringedag. KK får to timer, en dag i uka. det er ikke all verden, 200 mennesker som tenker så systematisk gjør at vi
kommer i mål. Det betyr 30 ringegrupper som sammen
med dem som gjør litt mindre (og 50-60 propeller som holder på nesten hel~ tida) gj~ at Yi gir på yannet - igjen.

Erfaringa er at man begynner med
seg sjøl - og så de nærmeste. Først
da er kampanja igang, snøballen har
begynt å rulle.
Dagsavisa Klassekampen
ble starta for 26 år siden med utgangspunktet: Folk som ikke hadde
mye penger, ga så det svei. Men så
fikk de ei avis!
I dag er aktivistene for KK
en del færre. På den annen side:
Noen er adskillig mer etablert og kan
tillate seg større bidrag. Men: Hvis
lavtlønnete overlater kampanja til
noen få med fyldige lommebøker,
går dette definitivt ikke.
På samme måte må radikal
ungdom sette av noe av pengene de
skaffer seg på sommerjobber, til å
kjøpe aksjer for. Å overlate kampanja til foreldregenerasjonen fører til at
vi ikk kommer i

ål.

Er 1000 kroner for mye?

Fylkesmålsettinger

For de fleste av oss er tusen kroner mange penger. Men er
det mye for mange av oss å betale det i to avdrag i to puljer over et halvt år? Se på mulighetene:
- Du kan dele opp betalinga i to. Frist for å betale inn minimum første halvdel er 15. september 1998.
- Frist for å betale inn restbeløpet er I .April
1999.
Det beste for Klassekampen er sjølsagt om alt blir
betalt inn med en gang, men det er størrelsen som er mest
interessant.
Vi tror de aller fleste - også skoleelever og studenter - kan kjøpe en aksje eller flere hvis de skjønner at
det må til, og synes KK er viktig nok.
Sjølsagt er noen fullstendig blakke, og ser ikke lys
i gjeldstunellen. Andre ser litt lys og kan være med å spleise, eller delta i den kampanja som RV sentralt har satt
igang

Dette er den vedtatte målsettinga på
5,5 millioner som er brutt ned fylkesvis:

Mange kan kjøpe aksjer for 10 tusen!
Vi tror denne påstanden er riktig. Det betyr ikke at det er
mange KK-venner som har 10.000 i kontant, på bok. Men
vi tror mange kan skaffe 10 tusen.
- De fleste får feriepenger.
- Mange får tilbake på skatten.
- Det er mulig å ta opp et vanlig lån.

Oslo 2.350.000
Østfold 110.000
Akershus 280.000
Hedmark75.000
Oppland 75.000
Buskerud 75. 000
Vestfold 250.000
Telemark75.000
Agder90.000

Postgirokonto 0805 22 511916
Merk talongen «Til aksiekiøp».

Admiralen: Redaktør Jon Michelet

Rogaland 350.000
Hordaland 440.000
Sogn &Fjordane 110.000
Møre & Romsdal 175.000
Sør Trøndelag 350.000
Nord-Trøndelag 110.000
ordland 220.000
Troms 300.000
Finnmark 75.000

Ned fra gjerdet
Avisa greier ikke å overleve uten støtte fra leserne.
Akkurat nå er vi pressa til å ta et løft på grunn av fusjonen
som er pålagt KK. Målet er å komme i driftsmessig balanse.
De som tror at KK eksisterer uansett, tar feil. Det
er mulig å slå aviser - selv med en revolusjonær formålsparagraf - konkurs!!!!!
Det viktigste argumentet for Klassekampen er avisa sjøl.

Aksjetegninga skjer slik
Inngåelse av fullmakter med enkeltpersoner hvor de binder seg til å kjøpe aksjer i KK og gir styreformannen fullmakt til å forestå den fysiske aksjetegningen. Denne kontrakten finner du her.
Styret i KK tilbyr navngitte enkeltpersoner og organisasjoner/firma å tegne aksjer. Det skjer ved at de som
har tegnet kontrakt, tilbys aksje, og får sin aksje når beløpet er betalt inn forhold til avtale.
Selvsagt blir selve aksjebrevet en fin sak som det
for eksempel går an å henge opp på veggen eller gi bort i
presang.
Rød Valgallianse har dratt igang en egen kampanje for å samle inn penger til aksjekampanjen.

RV sentralt har sendt ut de skiema og prospekt som
rengs for å kiøpe aksioer til alle lokallag og stedskonakter. Henvend deg til RV-ledelsen der du bor.
Ønsker du at RV skal kiøpe aksier for deg kan du
ende inn små eller store bidrag til:
Rød Valgallianse
Osterhaugsgt. 27
0183 OSLO

Landsstyret har oppfordra alle lokallalag og medlemmer
om å.både tegne seg for aksjer og delta aktivt i aksjeutvidelseskampanjen.
For de som ønsker at RV skal stå som ihendehaver av aksjer, eller for de som ikke har råd til å kjøp en en
hel aksje (1.000 kr) er det mulig gi penger til RV sentralt
som vil kjøpe en del aksjer.

Noen viktige frister:
I.Inngåelse av avtale om aksjekjøp foregår fram til 3.juli
1998.
2.Det er mulig å dele opp betalinga av aksjene i
to. Frist for å betale inn minimum første halvdel er 15.september 1998. Det beste for Klassekampen er om alt
blir betalt inn med en gang.
3.Frist for å betale inn restbeløpet er I.april
1999.
ERIK NESS

Du kan også ta kontakt med RV på:
Telefon 22 98 90 50, eller
E-post rv@rv.no.
Kampanjeledelsen på Klassekampen treffer du på:
tlf. 22 05 95 77 fax: 22 05 95 87
E-post: aksjekampanje@klassekampen.no
Erik Ness (leder)
Tlf. 33 18 04 57
E-post: eness@online.no
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Gier tariffoppgiøret til eit
klasse- og kvinneopprør!
1.mai 1998 er prega av det
pågåande tariffoppgjøret
det siste hovedoppgjøret før
0

ar

2000.

Forventningane

mellom fagorganiserte arbeidsfolk har vore store, ikkje minst mellom lågtløna
kvinner.
Lønsskilnadene har auka i samfunnet dei siste åra - mellom toppsjefar og vanleg tilsette, mellom menn og kvinner - og mellom borgarskapet og den norske arbeidarklassen. Moderasjonsprofetane i leiinga i sovel NHO,
Arbeiderpartiet, LO, og i den nye mellompartiregjeringa
har mista meir og meir truverde. Streikeviljen og kampberedskapen er stor i mange forbund.- både i privat og offentleg sektor.
Vi i Raud Valallianse ser på tariffoppgjeret som
ei styrkeprøve mellom samfunnsklassane. Medan borgarskapet og deira stat freistar å karre til seg mest mogleg
av verdiskapinga og rikdomane i samfunnet, stør vi alle

arbeidskampar der fagorganiserte kvinner og menn krev
ei meir rettvis fordeling. Betring av løns- og arbeidsvilkåra for det store fleirtalet i samfunnet er både ein fagleg
og politisk kamp. Etter RV sitt syn er det mest spanande
med dette oppgjeret i kva grad hundretusener lågtløna
kvinner kan få gjennomslag for ei løn å leve av . Dette er

den viktigaste kvinnekampen nett no i Norge .Vi har reist
parola «Ingen under 200 000». Mange stør dette kravet.
Men skal det få gjennomslagskraft, må heile fagrørsla
stille seg bak og vise aktiv solidaritet på tvers av forbundsgrenser der det bryt ut streik.
I motsatt fall fryktar vi at både lønns- og kjønnsskilnadene berre vil halde fram å auke.
I offentleg sektor vil store grupper lågtløna
kvinner bli møtt med at kommunane og staten har ikkje
råd til eit slikt løft. RV vil då minne om at stortingsfleirtalet har vedtatt at fleire hundre millionar av oljefondet
skal investerast i aksjar i andre delar av verda dei komande åra. Solidariske kommune- og fylkestingspolitikarar
frå RV og andre parti bør på førstkomande møte gå inn
for støtte til lågtløns- og likestillingskrava ved dette oppgjeret , og krevje at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett
gir full kompensasjon for desse krava til kommunane og
fylkeskommunane.
I dei innleiande rundane i oppgjeret - på verkstadoverenskomsten og i byggfaga - måtte NHO kjøpe
seg arbeidsfred for 3 kroner i generelt kronetillegg. Det
er ikkje sikkert medlemane i Fellesforbundet er like be- ·
geistra som forhandlingsleiinga . Det vil vise seg i uravrøystinga i modten av mai. Men uansett bør ikkje 3 kroner timen til menn i kjeledress og hjelm (som kan ta ut
meir i lokale tillegg seinare) bli brukt mot eit skikkeleg .
lågtlønsopprør. Det bør ikkje minst vi mannfolk i
Fellesforbundet vere med på å avvise.
Alt no er det grunn til å åtvare mot bruk av
tvungen lønsnemd (voldgift) i ein del forbundsområde.
Ulike Arbeiderpartiregjeringar har gjennom
fleire tiår vist manglande respekt for streikeretten ved ta ·
initiativ til bruk av lønsnemd i Stortinget « når vitale
samfunnsinteresser står på spill» .Den borgarlege mellompartiregjeringa er truande til å gjere det same , ikkje
minst i konfliktar i offentleg sektor.
Deler av media har alt starta sin opinionspå-

verknad gjennom skrekkoppslag om korleis uskuldige
tredjepart vert råka av ein streik. Å utvikle brei fagleg,
politisk og økonomisk støtte i opinionen både før og under ein streik, blir dessto viktigare. Den vellukka hotellog restaurantstreiken for to år sidanvar eit føredøme i so
måte. Gjennom ein planmessig opptrappingsstrategi i
streiken og ein offensiv mediastrategi ,vann dei hjertene
til store delar av folket og tvang arbeidsgjevarane til eit
streikeresultat i overkant av det dei kravde . Det nyttar å
velje kampens veg og stole på klassesolidariteten !
Lukke til med I.mai-dagen og ein fortsatt heit tariff-vår !

TERJE KOLLBOTN

I

••
I tog eller på arbeid 1 .mai.
Dei son:, ikkje stiller på lokale

trudde nærast at dette alt var vedtatt og skulle gjelde frå
I.mai i år i Odda. Andre trudde dette var ein forsinka
I.april-spøk. Faktum er at forslaget skulle diskuterast på
demokratisk vis og bli vedtatt eller avvist på årsmøtet.
Sidan mange har oppfatta det slik at eg som leiar i LO i
Odda og Omland sto bak og støtta dette framlegget, sidan
eg var med på å offentleggjere det og sende det ut til debatt , vil eg gjeme klårgjere mitt personlege syn på forslaget.
Eg gjekk imot innhaldet i dette forslaget på representantskapsmøtet i mars og vil gjere det same på årsmøtet. Stortinget vedtok i 1947 å gjere I.mai til ein offentleg høgtidsdag på line med t.d. nasjonaldagen og dei
kirkelege høgtidsdagane. Det var ein siger for fagrørsla
at Stortinget i 1947 viste denne respekten for arbeidarklassen sin internasjonale demonstrasjons- og solidaritetsdag sidan 1889.
LO kan etter mitt syn ikkje krevje formuleringar
i Hovedavtalen som strir mot ei norsk lov (til og med ei
Mange var med rette frustrert over den sviktande opp- lov fagrørsla sjøl har kjempa fram).
slutninga om arrangementa ifjor, og at I.mai-toga fleire
Med unntak av dei 5 krigsåra 1940-1945 har
andre stader vert avlyst i år utan særleg debatt.
fagrørsla og andre solidariske krefter i Norge hatt retten
Istadenfor å stemme over dette forslaget på mø- til å demonstrere for felles krav og ha arrangement for
tet i mars, gjekk LO i Odda og Omland inn for (etter . store og små på denne dagen. I Odda har det vore I.maiframlegg frå underteikna som var møteleiar) å sende arrangement heilt sidan 1908. Etter at I.mai vart ein offramlegget ut til debatt både innad i fagforeningane og i fentleg fridag i 1947, har fagrørsla fått betre høve og tid
media fram til årsmøtet. Den 6.april hadde sovel til å samle folk til solidariske markeringar på dagen.
Hardanger Folkeblad som radio og TV store oppslag om Gang på gang har det vist seg å vere behov for retten til
dette framlegget. Eindel misforsto oppslaga i NRK og demonstrasjonar på I.mai . Seinast for to år sidan gjekk

1.mai-arrangement, skal stil-

le på arbeid som normalt.

Dette vart fremma som eit

benkeforslag då represen-

tantskapet i LO i Odda og
Omland handsama

årets

1.mai-program i Odda.

www.pdf-arkivet.no (2020)

over tusen i tog frå Norzink til Odda sentrum bak m.a.
parolar mot utskiljing og privatisering og for forsvar av
lokalsjukehuset. I år vil både parolar mot privatisering,
for styrking av offentleg sektor, for ei kraftavklaring for
industriarbeidsplassane og parolar i samband med årets
tariffoppgjer stå i sentrum.
Sjølsagt er det ei utfordring både for leiinga i
LO i Odda og Omland og andre delar av LO at oppslutninga frå medlernsrekkjene er for svak - både på I.mai
og på møter og andre aktivitetar elles i året. Men å gå inn
for einslags tvangsmobilisering («i tog eller på jobb»)
trur eg er feil svar på eit reelt problem. Korleis har forresten dei som har fremja forslaget tenkt å gjennomføre
og kontrollere det ( med stemplingskort i toget , eller ? ).
Eg vil heller gå inn for å initiativ til ein brei og
fordomsfri debatt både i dei lokale klubbane og fagforeningane og elles i h,bile LO etter årets I .mai om korleis
vi kan fornye og vitalisere I.mai-dagen fram til 1999, då
LO er 100 år. Sam~tundes vil eg åtvare mot at delar av
LO både sentralt og lokalt ser på l .mai som ein slags
samarbeidsdag mellom LO og Arbeiderpartiet. Skal vi
auke oppslutninga om I.mai-dagen , bør vi samle oss om
å gjenreise l .mai som ein felles demonstrasjons- og solidaritetsdag på tvers av partipolitiske skilleliner.

TERJE KOLLBOTN
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Langfredagsavtalen og
demokratiet i Irland
Langfredag ble partene i fredsforhandlingene enige om et forslag til
avtale. Og bare for å gjøre det klart:
det er ingen avtale ennå, den er ikke
godkjent hverken av alle partiene
som d~ltok, eller av folkeavstemningen. Det vi har fått er et forslag til løsning, og knapt det. Fredsprosessen
er ikke over, løsningen på Irlands
engelske problem er ikke funnet.
Det er lett å se hva denne avtalen ikke gir
oss, og venstrekritikerne av Sinn Fein og fredsprosessen har heller ikke kastet bort tiden før
de gikk mot den.
Denne avtalen gir ikke et foref?.t Irland. Den
gir ikke britisk tilbaketrekning. Den gir ikke
umiddelbar løslatelse av fangene. De to første
har vel heller ikke mange trodd skulle kunne
komme ut av forhandlingene, så lenge det bare
var Sinn Fein av de nasjonalistiske partiene
som reiste disse to kravene. Det siste er en
skuffelse. Avtalen sier at fangene fra de organisasjonene som slutter fred skal slippes løs raskere enn dommene deres tilsier, senest i løpet
av de neste to årene. Det er lang tid. Og det som
trenges når freden kommer er et generelt amnesti for alle politiske fanger og krigsfanger. Et
amnesti også for de som slapp ut for flere år siden, slik at de kan ~egge fortiden bak seg, og
ikke resten av livet ha en dom på rullebladet.
Viktigheten av et slikt amnesti viser seg for tiden i Sør-Afrika, hvor man har problemet at en
rekke ANC-folk, medlemmer av regjeringspartiet, ikke kan få stillinger i politiet og diplomatiet fordi de har blitt dømt for voldsbruk voldsbruk i ANCs tjeneste.
Sinn Fein har ennå ikke tatt stilling til
Langfredagsavtalen. På tross av alt mediaståket
rundt den tiende april ble det heller ikke krevd.
Det de har sagt, er at de skal legge den frem for
partiorganisasjonen og landsmøtet, som så skal
ta stilling til den. Det kommer til å ta tid. Gerry
Adams har bedt republikanere av alle avskygninger om å ta bryet med å studere avtalen
grundig, og ikke bare vurdere hva som står i
den, men også hva som ikke står. Vurdere den i
lys av om den kan bringe Irland videre mot den
republikanske bevegelsens mål gjennom to
hundre år, et fritt og forent Irland.
Kan den det? Jeg vet ikke. Faktisk vil jeg
ikke ta stilling til det før jeg har fått studert den
nøyere, og fått diskutert den med de den virkelig angår. Men det er helt klart mange positive

elementer, selv
om det også er
elementer jeg
misliker sterkt.
Det er positivt

;!!ets;~ ;~~e
i

Bernadette Devlin McAliskey avbildet på et veggmaleri i Nord-Irland

Irland og NordIrland skal ta menneskerettene med i lovverket.
Faktisk betyr det at Nord-Irland, denne religiøse apartheidstaten som i alle år etter delingen
av Irland har blitt styrt med unntakslover og
militærmakt, Nord-Irland vil bli en av de statene i Europa som har sterkest garantier for at
menneskerettene skal overholdes. Det blir langt
bedre enn i Storbritannia, som fortsatt ikke en
gang har en skrevet grunnlov, langt mindre
menneskerettene med i lovverket!
Verre synes jeg det er at Republikken Eires
grunnlov skal endres, slik at det nasjonale territorium ikke lenger defineres geografisk, men
bare som menneskene som bebor Irland. Det
betyr at i internasjonal juss blir det nå bare en
stat som gjør krav på Nord-Irland som sitt territorium,
Det
forente
kongedømmet
Storbritannia og Nord-Irland. Det gjør slutt på
Nord-Irlands status som omstridt territorium,
og legaliserer faktisk den britiske okkupasjonen av en del av Irland. Bare formalisme? Ikke
i forhold til FN og internasjonale konvensjoner.
Men det er for tidlig å dømme om helheten i
avtalen. Ikke minst fordi deler av den er uklar
og selvmotsigende. Deler kan bety akkurat det
man vil de skal bety. Noe som jo forsåvidt forklarer hvordan David Trimble kan erklære at
den bevarer unionen, mens Gerry Adams mener den åpner for fremtidig gjenforening. Det
er: hva som blir gjort for å oppfylle den, som vil
avgjøre om dette er begynnelsen til slutten for
Irlands nesten 900 år gamle engelske problem.

Berna d ette MCAl•IS key
k Omme r ti I Norge
Den kjente irske menneskerettighetsaktsivisten
Bernadette Devlin McAliskey kommer til Norge 8.
til 10 Mai, i forbindelse med RVs sosialismestevne.
McAliskey har gått under navnet Irlands Jeanne d'Arc,
og har kjempet for Katolikkenes sak mot den britiske
kolinimakten og for menneskerettigheter og sosialisme
i alle år. Hun har vært medlem av Europa-parlamentet
og det britiske underhuset. Da hun satt i underhuset i
1969 - 74 var hun det yngste medlemmet siden
William Pitt på 1700-tallet.
I 1981 ble hun skutt og alvorlig såret, i et attentat mot hjemmet, av ekstremistiske protestanter. Og
datteren hennes satt lege i fengsel for angivelig å ha
vært med på en bombeaksjon i Tyskland . Det var tidlig
klart at hun ikke hadde noe med saken å gjøre , og på
tross av at hun var høygravid var hun klassifisert som
en «svært rømlingsfarlig fange » - det var planer om å
la henne føde i håndjern!
Bernadette kommer til Norge for å delta på RVs
sosialismestevne: Hun skal innlede om sosiarisme og
menneskerettigheter på fredagen , og delta i debatten
om minoriteter på søndagen.
LARS N YGAARD

KENNETH J ACKSON
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Ingen grenser
for kapitale·n !
Hans-Peter

Martin,

redaktør

av

"Globaliseringsfellen", sa på et møte

Der

Spiegel

og

medforfatter

av

boken

Oslo 3.april at "før muren falt var det en kamp

mellom to systemer. Nå står den rå kapitalismen igjen som seierherre. Fordi det ikke er
noe klart synlig alternativ, er det unødvendig for Vesten å bevise at den kan lage en kapitalisme med et menneskelig ansikt."
Nå arbeides det med en avtale i OECD som vil gi ubegrenset rett for investorer til å ture fram som de vil, med
alle rettigheter. MAI-avtalen (Multilateral Aggreement
on Investment) er den totale globalisering - kapitalismen i vår tid.
OECD består av 29 land (alle EU-landene;
Norge, Sveits, Island, Tjekkia, Ungarn, Polen, Tyrkia,
Australia, USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Mexico og
Ny Zealand). 477 av i alt 500 av verdens største transnasjonale selskaper har hovedkontor i et OECD-land. Det
sier noe om betydningen til disse landene. De fleste av
disse transnasjonale selskapene er organisert enten i
International Chambers of Commerce (ICC), the US
Council for International Business (UNSCIB) eller The

Roundtable of Industrialists (ERT). ERT er jo godt kjent
i EU-sammenheng som arkitekten bak gjennomføringen
av Det indre marked og Den økonomiske og monetære
union (ØMU).
MAI-avtalen er OECDs første internasjonale
traktat. OECD arbeider ellers etter en modell med "konsensus" . Arbeidsgrupper opprettet med eksperter fra flere
land kommer med forslag til medlemslandene. Det er en
oppfatning av at OECD-landene står på et felles ideologisk grunnlag for økonomi og politikk, og resultatet av
disse arbeidsgruppenes produkter blir også ofte lover og
avtaler i medlemslandene. Pr. i dag har OECD over 200
arbeidsgrupper og komiteer i "arbeid".

All makt til investorene.
Kapitalens behov for en internasjonal spilleplass uten
sjenerende nasjonale, sosiale eller faglige hindringer krever stadig nye tiltak. MAI-avtalen er på en måte EØS-av-

talen skrudd opp noen hakk. Når det gjelder å gi kapitalen ubegrenset bevegelsesfrihet vil den gå utenpå (og
overordnes) Det indre Marked, NAFTA, WTO og andre
avtaler som er planlagt, som et amerikansk stormarked
(som vil omfatte hele det amerikanske kontinent) eller
fellesmarked mellom Canada, USA og EU (New
Transatlantic Marketplace).
MAI-avtalen fastslår i korthet følgende rettigheter for utenlandske investorer:
1. De skal ikke diskrimineres, men tilbys de
beste forhold.
2. De skal få status som stater i internasjonal
handelsrett.

vil gjenstå - borgerskapets tradisjonelle maktapparat vil
fremdeles være under nasjonalstatens kontroll.

Ikke noe du blir kvitt k japt!

MAI-avtalen kan først sies opp etter 5 år, og da vil de selskapene som har 'investert i løpet av hele perioden være
sikret ikke-innblanding eller endring i vilkårene de neste
15 årene. Her kan en virkelig snakke om at bordet fanger!
Tidsplanen for MAI-avtalen var at den skulle vedtas på
OECD-toppmøte i Paris 27-28.april. Det viste seg at det
ikke var mulig å komme fram til enighet om en avtale.
For å forsere mulighetene for en avtale ligger det også
innbakt at de enkelte initiativlandene kan holde noen sek3. D e kan saksøke m y ndig he ter for å få fjernet torer utenfor, for Norges del er det for eksempel snakk
regelverk som de oppfatter som diskriminerende.
om noen regler innenfor fiskerisektoren (blant annet del4. De kan saksøke myndigheter om erstatning tagerklausulen i forbindelse med fiske). Det er også noen
for hva de oppfatter som ekspropriering.
regler i forhold til sammensetting av styrer i aksjeselDet uttalte målet for OECD og andre er å få et skap. Hvordan disse unntakene vil bli behandlet er vanforutsigbart investeringsregime. Nå finnes det en rekke · skelig å si. For OECD er det viktigst å rydde unna alle
bilaterale avtaler som ifølge kapitalen gjør internasjonal hindringer som raskt fører til en avtale. Unntakene vil
investering uoversiktlig og det er selvfølgelig et problem ikke vær mye vei:dt i det lange løp. De kan nemlig tas opp
at nasjonalstater i de bilaterale avtalene faktisk har en i MAI ett for ett. Hvis det ikke oppnås 2/3 flertall for
viss bestemmelsesrett.
dem, vil de bli forkastet!

Nasjonalstaten exit

Knusing av fagbevegelsen

Resultatene av MAI blir mange. Blant annet vil myndighetene komme i konflikt med flere internasjonale avtaler,
blant annet klimakonvensjonen. Myndighetene blir bundet til ikke å vedta nye lover som strider mot MAI. I tillegg må lover og regler som allerede gjelder og som strider mot MAI fjernes .
Det er nesten ikke et område som vil bli beholdt
under nasjonal kontroll - det vil det
ikke finnes muligheter for. Nasjonale
verktøy for styring
enten det dreier seg
om sosiale eller miljømessig spørsmål
for sv inner .
Favorisering av egen
industri blir umulig.
Gjennom MAI-avtalen omgjøres nasjonalstaten til en servil
tjener for de multinasjonale selskapene. En organisme
som skal sikre dem
maksimalprofitt. Og
da er det selvfølgelig
helt naturlig at det
stort sett bare er militær og politi som

MAI-avtalen er en faglig fallgruve. Et av siktemålene
ved den frie kapitalbevegelsen er jo nettopp å innskrenke
fagbevegelsens makt, hindre arbeidernes kampkraft.
MAI vil undergrave streikeretten. Nasjonalstaten blir ansvarlig overfor investeringsselskapene ved en streik. EUkommisjonens forslag i forbindelse med transportstreiken i Frankrike, hvor Frankrike skulle gjøres økonomisk
ansvarlig for at streiken hindret den frie flyten av varer,
og derfor brøt med reglene for Det indre Marked, dette
vil bli institusjonalisert i MAI-avtalen.
For fagbevegelsen vil motstanderen i større og
større grad være enorme multinasjonale selskaper med
adskillig større ressurser på alle måter enn mindre nasjonale bedrifter.
Globaliseringen vil føre til større konkurranse
fra lavtlønnsland, noe som igjen vil gi lønnsmessige konsekvenser i vår del av verden. Det mest sannsynlige vil
bli lavere lønn og da særlig for ufaglært arbeidskraft.

www.pdf-arkivet.no (2020)

Offentlig sektor
De siste årene har vi sett hvordan stadig nye samfunnsområder i Europa legges ut til fri markedstilpassing. Med
bant annet EØS-avtalen som drivkraft konkurranseutsettes og utskilles statlige oppgaver som for eksempel eldreomsorg og søppeltømming også i Norge. MAI-avtalen vil
ytterligere sette fart i markedsliberalismens inntog på
nye områder. Og da vet vi alle at det rammer i stor utstrekning kvinner, båue som arbeidstakere i offentlig sektor og som brukere av velferdstjenester.
I EU er det bare Storbritannia som har økt sosi-
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albudsjettet. Årsaken til dette er at de har m~ttet bygge
100 nye fengsler! I California brukes det mer penger
på fengelsvesenet enn på utdanning. Med stadig økende arbeidsløshet er jo fengselet et kjekt sted å oppbevare folk.
I Tyskland gikk inntekten pr. innbygger ned
for første gang siden 1945, arbeidsløsheten stiger, bevilgninger til sosialbudsjettet går ned.

Resten av verden
MAI skal sikre den internasjonale monopolkapitalen

tilgang til markeder og ressurser i den tredje verden,
uten at landene der kan komme med betingelser av
noen art, for eksempel i form av teknologiutvikling og
ansettelsespolitikk. Avtalen umuliggjør også favorisering av nasjonal industri og skjerming av spesielle sektorer.
Til sammenligning kan en jo tenke seg hvor
norsk petroleumsindustri hadde vært uten at denne
sektoren var blitt skjermet og norsk oppbygging favorisert. Denne muligheten skal altså nektes land i den
tredje verden i dag. For land utenfor OECD vil det
også være snakk om å godta en allerede vedtatt avtaletekst. Det skal liten fantasi til for å tenke seg hvordan
et land som ikke ønsker å inngå avtalen vil bli behandlet av IMF med flere. Påleggene og sanksjonene vil stå
i kø!
U-landene har selvfølgelig pro*stert mot
MAI-avtalen. De fleste mener at avtalen innebærer en
innblanding i andre lands anliggender. Det var oppe i
WTO for å få til en liknende avtale (MIA) - noe som
ble stoppet av India og Malaysia. De kunne likevel
ikke hindre at det ble opprettet en arbeidsgruppe i
WTO.

Protester
En viktig hendelse - ihvertfall for å få utsatt avtalen var Europaparlamentets tilslutning 11.mars til KreisslDorfler-rapporten fra De grønne. Den tar opp en hel
rekke motforestillinger i forhold til nasjonal selvråderett, miljøspørsmål, arbeids- og sosialspørsmål. Den
fikk overveldende tilslutning med 437 for, 8 mot og 62
avholdende. Et forslag fra Sosialistgruppen om ikke å
gi tilslutning til avtalen i sin nåværende form, fikk
også stort flertall.
I samtlige OECD-land foregår det arbeid mot
avtalen. I forbindelse med OECDs toppmøte i Paris vil
det internasjonale nettverket mot MAI-avtalen ytterligere styrke seg gjennom det alternativet toppmøtet og
også planlagte aksjoner.

for at Norge kan si ja, altså en betinget motstand mot
avtalen. Hvordan det skal være mulig å få til en "snill"
avtale ut av noe som er laget for å gi kapitalen mest
mulig bevegelsesfrihet og profittmuligheter, er en
gåte.

Vandana Shivas ti bud for økonomisk globalisering og konsermakt:

Globalisering

FOR BORGERE:

De siste årene har investeringer over landegrensene
økt tre ganger mer enn varehandelen. Miljøkrav, konsesjonsvilkår, reguleringer, nasjonale bestemmelser,
favorisering av nasjonal industri er alle hindringer for
den totale globaliseringen som er den transnasjonale
kapitalens mål. For å omgå dette prøves det både med
handelsblokker, frihandelsområder og MAI-avtale.
Samtidig som det jobbes for en MAI-avtale
er det også arbeid på gang for stadig større handelsblokker. De skal både bane vei for den totale globaliseringen - men er også et uttrykk for forskjellige styrkeforhold imperialiststatene imellom, og interessekonflikter mellom de multinasjonale selskapene. Det
er også på denne bakgrunn en må se forslaget fra EUkommisjonen om et transatlantisk indre marked (New
Transatlantic Marketplace) for 2010. Verdens største
frihandelssone er under oppseiling i Sør- og NordAmerika, hvor regjeringsdelegasjoner fra 39 land i
Santiago i april møttes for å diskutere dette.
En ting som er typisk når forskjellige representanter for kapitalen behandler temaer som handel
og investeringer om dagen, er ordbruken. Samtidig
med "den sosialistiske verdens" fall har kapitalistene
overtatt vokabularet. WTO-sjefen Ruggiero snakker
om revolusjon, om en verden, om kamp mot diskriminering. Og det han mener da er et revolusjonerende
handelssystem fritt for hindringer av alle slag, om en
verden underlagt monopolkapitalismen, om regelverk
som gjør det umulig for nasjonalstater å legge nasjonale, sosiale eller politiske vurderinger til grunn for økonomiske handlinger.
Vi som er motstandere av denne politikken på
den andre siden, kaller det for ny-liberalisme, mar-

1. Du skal ikke ha rett til mat, vann eller et
trygt miljø.
2. Du skal ikke ha rett til arbeid eller økonomisk trygghet.
3. Du skal ikke ha en identitet eller moral utover rolla som konsument på det globale markedet.
4. Du skal velge en regjering, men regjeringen
skal ikke verne deg men de store selskapene.

kedsliberalis.,me, turbokapitalisme eller globalisering.
Men den utviklinga vi ser i verden i dag er ikke noe

nytt, den er bare sluppet mer fri. Kapitalismen må utvikle seg på denne måten for å overleve.
Globaliseringa med sitt groteske uttrykk gir grobunn
for viktige alllianser med folk som tror at kapitalismen
kan se menneskelig ut - et aksjonsfelleskap. Men den
eneste redningen ut av globaliseringa og turbokapitalismen er i kampen for sosialismen. Verden trenger et
nytt samfunnssystem. Kapitalismen er for jævlig!

FOR REGJERINGER:

1. Du skal gi opp alle funksjoner som verner
innbyggerne dine, og alle plikter den nasjonale
konstitusjonen krever av deg.
2. Du skal se det som din fremste plikt å gi frihet til transnasjonale selskaper og fjerne frihet
fra folket.
3. Du skal ta den naturlige rikdommen fra landet og folket ditt og gi den til de transnasjonale
selskapene.
FOR FINANS- OG NÆRINGSLIV:

1. Hvis du er liten og lokal skal du forsvinne og
gi plass til de transnasjonale selskapene.
2. Hvis du er global skal du kreve absolutte retter i hvert land til å komme og gå etter hva som
lønner seg.
3. Du skal ødelegge miljø og jobber for å mak-

simere profitt og avkastning. Alle regjeringer
og borgere må ha som sin høyeste plikt å hjelpe deg med å nå dette målet.
(Fra møtet i Forum for Systemdebatt 11. mars 1998)

KRISTINE MOLLØ-CHRISTENSEN

Hva med Norge?
Hva med Nei-regjeringen da? Den må da være imot en
slik avtale som rommer så mye av den polariseringen
mellom marked og nasjonal selvråderett, riiellom marked og velferdsstat som griper rett inn i EU-debatten.
Det er ikke mye motforestillinger mot avtalen fra
norsk side. Utenriksminister Knut Vollebæk mener sågar at "noe av ideen med MAI er å hindre markedskreftenes frie spill" (Nationen 28.02.98).
Hans-Peter Martin etterlyste også på møtet
om "Globaliseringsfellen" Norges avvikende stemme i
OECD. Den har nemlig selv om Norge sa nei til EU,
ikke latt seg høre. På tross av at arbeidet med MAI-avtalen har pågått i flere år, og også de norske forhandlingene, har ikke noe informasjon tilflytt offentligheten før like i det siste. Da begynte protestene, blant annet i Europa, å bli så tydelige at det var vanskelig å
holde det kun innenfor de departementale vegger lenger. Dessverre har ikke den nåværende regjering vist
noen andre takter i forhold til den forrige når det gjelder å informere om MAI-avtalen, på tross av forsikringer i valgkampen om hvor viktig offentlighet er.
Senterpartiets landsstyremøte 14. og 15. mars
avviste heller ikke MAI-avtalen. Det krevet utelukkende utsettelse av behandlingen av avtalen.
SV har krevd at regjeringen "må sikre utvetydige bestemmelser som hindrer at eksisterende miljøstandarder svekkes av MAI-avtalen, og som gjør det
mulig å innføre nye og strengere standarder." Men SV
har også hevdet at innholdet i MAI-avtalen må endres

MAI-avtalen hindrer beskyttelse av miljøet

www.pdf-arkivet.no (2020)
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De internasjonale handelsorganisasjonene, med EU, IMF og ?ECO i spissen, søker stadig nye veier for å legge forholdene til rette for kapitalen. Qet går blant annet
hardt ut over forsøkene på å opprettholde velferdsstaten. Vi må jo opprettholde
kon ku rranseevnen ...

Debatten om hvordan vi skal møte drastiske kutt i
budsjettene til kommuner og fylkeskommuner de
nærmeste årene er nå i gang. Et eksempel er
Vågan, der helsetilbud og skoler foreslås nedlagt.
Striden om sykehusstrukturen er et annet eksempel.
Andelen av nasjonalproduktet som brukes
på offentlig sektor er nå nede i 42.5% (forsvaret
inkludert). Dette er en reduksjon fra 52% i løpet
av 6 år. Det er 5.5% under gjennomsnittet for EU
og 18.3% mindre enn Sverige. Når NHO framstiller det som om kommuneøkonomien er den
sektoren som har vokst mest (hva med direktørlønningene?), tar de med på inntektektssida den
store økninga i egenandeler på sjukdom og tekniske tjenester som kommunene har gjennomført for
å finansiere nye pålagte oppgaver.
Hvem er det som setter dagsorden for
kommunene i Norge?
I sarnmenslutninger~ed navn som
OECD, IMF, G7 og EU meisler verdenskapitalen
ut sine strategier for uhemmet ran av naturens rikdommer og fruktene av menneskers arbeid.
Kjerna i disse planene, som skal gjennomføres av
regjeringer og kommunestyrer, er

* at folkevalgte organ fratas

inntly
telsen over økonomiske spørs
mål, og
* at offentlige utgifter skal ned!

At barn i posthus, og skoler i distriktene legges ned, det er likegyldeg for kapitalen. Folk betyr ingenting, så lenge de ikke lager bråk.
Nå samles gribbene om Norge, med sin olje, fisk og vannkraft. Der utsikten til utbytte er stort, blir grådigheten tilsvarende.
Derfor kom angrepene på velferdssamfunnet samtidig som oljeinntektene vokser til himmels. At kommunestyrene skal få enda større
frihet til å øke skattene til befolkningen, sier sitt om hvilken rolle
lokal-demokratiet er tiltenkt i denne prosessen.
I kapitalens verden er distriktspolitiske virkemidler ulovlig
konkurranse-vridning og i strid med EØS. Derfor har EFfAs overvåkingsorgan ESA nå gitt regjeringa ordre om å fjerne tiltakene for
Finmark og Nord-Troms. EØS-avtalen er først og fremst et ledd i
strategien med å overføre styringa med økonomien fra Stortinget til
markdedet (storkapitalen).
Neste trekk er en verdensomspennende avtale kalt MAI.
Den går i korthet ut på at et hvilket som helst selskap kan stevne regjeringer for retten som legger hindringer i veien for selskapets investeringsplaner.
Norge er et I-land, India et U-land. For hundre og femti år
siden var India rikt og Norge fattig. Begge ble invadert av engelsk
kaital. Historiske tilfeldigheter gjorde at Norge seinere som fritt

land kunne vedta konsesjonslover som ga tortinget råderett over
naturresursene i landet.
Samtidig vokste det fram en radik arbeiderbevegelse,
som i kamp mot kapitalen fikk gjennomfø ordnede lønns- og arbeidsforhold, og som presset staten til å b e penger på sosiale tilnnlaget for vår veltak. Det er disse forholdene som har lagt
ferd. India derimot, har fra engelskmennenes inntog og seinere
IMF vært underlagt det kapitalens tyrani sJm nå påtvinges alle
land.
I
I Norge går markedsliberalistene Ftemskittspartiet,
Arbeiderpartiet og Høyre i spissen for å frata folkevalgte organ
økonomisk makt og for kuttene i offentlige budsjett. Vi så dem på
barikadene i mars da regjeringa stakk fingrene i oljeproduksjonen.
Hvor lenge skal vi se rolig på at pengemakta raserer landet?
Hvor lenge skal vi finne oss i at folkevalgte representanter danser
med storkapitalen? Dersom statens budsjettrammer krever kutt i
helse- og skole- eller andre nødvendige velferdstilbud, da må vi
forlange av kommunestyrene og fylkestingene at de nekter å adlyde.
GUNNAR AARSTEIN,
Nordland RV
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Faglig ullgdomskurs i Trondheim
- Faglig politikk er et undervurdert emne både blant ungdom
og i RU. Dette kurset knyttet klassekampen helt konkret til
den enkelte deltageren, sier Pål Hellesen som ved siden av
å studere blant annet er redaktør for Trondheims Radio RV.
Sammen med sju andre ungdommer
har ban nettopp deltatt på et todagers
faglig ungdomskurs, arrangert av RV
og RU.
- Hvorfor er den faglige politikken
undervurdert?
- Vi har en diger arbeiderkl~sse i
Norge, allikevel er det få som ~efinerer seg som arbeiderklasse. Dermed
blir det også mindre bevissth!!t om
betydningen av å ha kamporganisasjoner for arbeiderklassen, - det gjelder også for ungdom.
Pål Hellesen er godt fornøyd
med kurset.
- Selv om vi ofte diskuterer klassekamp både i RV og RU, blir det gjerne noe abstrakt, som vi bare har tanker og teorier om. Gjennom kurset ser
du at klassekampen angår deg og at
det er mye vi kan gjøre for aktivt å påvirke den.
Nå vil Pål Hellesen mobilisere til RU-aktivitet i forhold til tariffoppgjøret.
- RU kan vise solidaritet med de
streikende gjennom å komme med
støtteerklæringer, delta med streikestøttearbeid, og ved å ta det opp på
skolene slik at elevrådene vedtar støtteerklæringer. Og selvfølgelig kan
Radio RV bli et aktivt streikemedium.
Hvis Hellesen får den sommerjobben han har søkt på, vet han
hva han skal gjøre.

- Da skal jeg organisere meg.

Partipolitisk
fagbevegelse

uavhengig

Målsettingen med RVs faglige ungdomskurs er å skolere fram nye, framtidige fagforeningsaktivister gjennom
opplæring i blant annet lov- og avtaleverk, og ved studier av ulike historiske konflikter. Kursopplegget har en
fast, felles politisk og pedagogisk
kjerne, men de lokale arrangørene
kan tilpasse dette til hvert enkelt kurs,
avhengig av bransje, antall deltakere
og andre hensyn det er nødvendig å
ta. I utgangspunktet er kurset beregnet på ungdom med ingen eller liten
erfaring fra faglig arbeid.
- Kurset har til hensikt å skolere ungdom i hva fagbevegelsen står for, fagbevegelsens historie, og hvilke rettigheter ungdom har i arbeidslivet, enten
de er i full jobb, i lære eller i deltidsjobb. Vi legger vekt på at det er deltagerne selv som i stor srad skal snak-

ke og løse oppgaver, sier faglig leder i
RV og kursleder i Trondheim; Terje
Kollbotn.
Han forteller at kurset også
tar opp temaer som uenighetene i fagbevegelsen når det gjelder valg av
strategier.
- Sosialdemokratene har sitt syn på
fagbevegelsen, mens vi i RV har et

helt annet syn. Vi mener blant annet
at fagbevegelsen må være partipolitisk uavhengig, og at makta skal ligge
på grasrota, ikke på Youngstorget,
hos toppene i LO eller i forbundene.

\
Kampen for sosialismen
Kjersti Witt Knudsen var en av kursets to kvinnelige deltagere.
- Hvorfor meldte du deg på faglig
ungdomskurs?
- Det er liten informasjon i media og
ellers i samfunnet om å organisere
seg som ung. Selv om jeg har hatt
sommerjobber, og arbeider deltid ved
siden av studiene, har jeg ikke engang
visst hvilken fagforening jeg skulle
melde meg inn i.
- Hva er den viktigste informasjonen
du har fått ?
- Kanskje den at fagbevegelsen er
den viktigste kraften i kampen for sosialismen.
- Hva kommer du til å gjøre, etter å

- Jeg kommer til å være mer interessert i tariffoppgjøret i år enn det jeg har vært før, sier student og deltidsansatt ved en kommunal institusjon,
Kjersti Witt Knutsen.

ha deltatt på dette kurset?
- Jeg skal organisere meg i Norsk

Kommuneforbund, jeg skal få vennene mine med samme type assistentstillinger til å melde seg inn i samme
forbundet og jeg skal begynne å gå på
personalmøter på arbeidsplassen min,
sier Witt Knutsen.
ELSE MERETE

THYNEss

Pål Hellesen er student og sommerjobbsøker. -Det er viktig for ungdom å få innblikk i fagforeningsarbeid, sier han.

Rød kommuneplan?!
Som RV' ere har vi vært vant til
å ha to perspektiver på livet:
Kampen i dag og drømmesamfunnet om 100 år.

Kan Rød

kommuneplan være en tredje
dimensjon mellom sosialismen
og dagskampen?
I Trondheim kommune har det blitt satt i gang en prosess som har som mål å utvikle en ny kommuneplan
fram til februar neste år. Nå i vår foregår arbeidet innad
i folkevalgte organer, og til høsten skal debatten ut på
høring blant folk i byen. Målet er å utvikle - og endelig

vedta i bystyret - en overordna plan for hvor byen skal
gå, og hva byen skal være i år 2010, altså om 10-15 år.
Prosessen er i alle fall så langt åpen, alt kan settes under
debatt - fra hvordan byen skal styres, til fargen på lyktestolpene på Nordre. Da planprosessen ble vedtatt i bystyret sa RV at vi vil delta aktivt i arbeidet om den nye
kommuneplanen så lenge prosessen er åpen, men at vi
hopper av på timen hvis det blir lagt lokk på debatten.
Hvorfor skal RV være med på en reformistisk
prosess initiert av Marvins etterfølger? For det første gir
prosessen en unik mulighet til å skaffe kunnskap om
byen vår og utvikle politikk som kan være nyttig til både
valg og arbeidsprogram. For det andre vil det som måtte
blir vedtatt av gode ting i planprosessen være en taktisk
god ballast å ha i dagskampen seinere. Og sist men ikke
minst kan kommuneplan arbeidet ha en god indremedisinsk virkning på RV, slik at også vi har visjoner mellom
i dag og sosialismen, altså en tredje dimensjon.
Samtidig får vi forhåpentligvis sarnlet alle deler og ressurser i RV til en felles idedugnad for å utvikle politikk.
Felles RV prosjekt? Sør- Trøndelag RV legger
opp to parallelle løp i forhold til prosessen . Det ene er at

vi skal delta aktivt i arbeidet med kommuneplanen, det
andre er at vi skal lage en egen Rød kommuneplan som
skal være ferdig neste vår. Vi trenger å skape nye visjoner om sosialismen, og dette kan være et utgangspunkt
for et felles løft i RV. Vi vet at det foregår lignende arbeid rundt omkring i RV-Norge, blant annet i Odda hvor
de har kommet mye lengre enn i Trondheim. Derfor
kommer en oppfordring til ledelsen i RV om å ta initiativ til å sammenfatte dette arbeidet, og arrangere en
konferanse til høsten om hvordan vi kan utvikle Rød
kommuneplaner. Her er det mye å hente for å utvikle
politikk både i valg og arbeidsprogram. De som er interessert i å utveksle erfaringer, kritisere eller sette i gang
arbeid med Rød kommuneplan - ta kontakt med oss!

ANN KRISTIN ALSETH,
Styret i Sør - Trøndelag RV
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Hverdag og visioner
Visjonene våre symboliserer en ønsket framtid og dermed fargelegger de også den veien vi går på. De
blir ledetråder å handle etter, og de gir livene våre mening utover det daglige. Visjonene får oss til å jobbe selv om vi ikke alltid skjønner hvorfor. De får oss til å påta oss tillitsverv i foreninger, skrive leserinnlegg i aviser, reise oss 'i forsamlinger, og snakke fanden midt imot. Visjonene våre får oss til å føle samhørighet og solidaritet. Opprør har snakket med tre kvinner om deres hverdag, - og hvilke visjoner de
har om sosialisme. Felles for dem er ønsket om et rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

- Krev offentlige løsninger på private problemer
- Kapitalismen baserer seg på at arbeidet som gjøres i hjemmet skal utføres gratis.
Dette arbeidet tilfaller stort sett kvinner. Vi må bli kvitt kjønnskontrakten som dikterer
at uansett om kvinner er i arbeid, har de like fullt ansvaret for familien. Hvis vi ikke får
verdsatt og likestilt det som foregår hjemme med det som foregår på jobben, er det
umulig for kvinner å oppnå likestilling i arbeidslivet, sier Mai Gythfeldt, reprotekniker
og lærer ved Sogn videregående skole.
\

- Selvfølgelig skal vi knytte kvinnekrav til tariffavtalene,
men vi må ikke glemme privatsfæren, fortsetter hun.
Mai Gythfeldt var vararepresentant for RV på Stortinget
fra 1993 til 1997, og var med å reise flere spennende saker, blant annet sekstimersdagen.
- Sekstimersdagen har to store fordeler for kvinner, sier
hun. For det første vil sekstimersdagen gi dem full lønnskompensasjon for alt arbeidet de utfører, for det andre vil
det gi menn mer tid til familien.

Støttet kravet om likelønn
Mai Gythfeldt har vært aktiv i Oslo Grafiske
Kvinneklubb
og
Grafiske
Kvinners
Landssammenslutning (GKL) i femten år.
- Vi har hatt en sammenhengende, rein kvinneorganisering i grafisk bransje i 65 år, forteller hun.
I dag er den grafiske bransjen mannsdominert,
men sånn har det ikke alltid vært. Rundt århundreskiftet
var det nesten femti prosent kvinner innafor trykkeriene.
De kunne f.eks jobbe som ufaglærte påleggersker, eller
som faglærte typografer.
- Da arbeidet ble mer automatisert ble de ufaglærte mennene omorganisert, de ufaglærte kvinnene derimot, ble sparket ut. De faglærte kvinnelige typografene
mistet jobbene sine da kravet om lik lønn med menn kom
opp. Det passet de mannlige typografene bra å støtte kravet om likelønn. For hvem ville vel ansette en kvinne når
de fikk en mann for den samme prisen, spør Gythfeldt.
I bokbinderiene derimot godtok kvinnen dårligere lønns- og arbeidsforhold, så der ble de værende.

Sagtom
likestilling
Kvinner m6 lære at
ingen gir deg makt.
Du bare tar den.
Ros&AMNE BARR
Kvinnefrigjøring er
frigjøringen av det
feminihe i mannen
og det maskuline I
kvinnen.
(ORIA KENT

Historien om menns
motstand mot kvinnefrigiøringen er
konskie mer interessant enn selve frigjøringen.
V11G1N1A Woou:
Hvo de gode gomle
dagers bestemor ongår, så døde hun
stort sett i barselseng
EBBA HASLUND

Skolere tillitsvalgte
- Hvilke saker jobber dere med i dag?
- Vi jobber med saker som likelønn, sekstimersdagen
og svangerskapspermisjoner. Erfaringen vår er at kvinner som går ut i permisjon ikke mister jobbene sine,
men derimot arbeidsoppgavene.
En annen sak de har jobbet mye med er seksuell trakassering. For ca. fem år siden kom rapporten
«Bøllen og blondinen på norske arbeidsplasser». Der
ble grafisk bransje uthengt som eksepsjonelt ille.
- Den rapporten grep vi begjærlig. Nå har forbundet vedtatt en handlingsplan mot seksuell trakassering. Først og fremst skolerer vi de tillitsvalgte; hva er
seksuell trakassering og hvordan går vi løs på det? Og
så hjelper vi folk å ta opp saker, men det er ikke lett.
Det er ikke så lenge siden gutta på trykkeriet satt og så
på pornofilmer under kveldsskiftet. Bare det å få tatt
opp at det kan få negative konsekvenser og at også
menn vil tjene på at det endres, har vært en lang prosess. - Tenk å få utløst kvinners evne til å organisere i et sosialistisk samfunn, sier Mai Gythfeldt.

Forandre samfunnet
- Hvilken visjon har du om et sosialistisk samfunn?
- Først og fremst må vi bli kvitt kjønnskontrakten som ligger under det kapitalistiske systemet; en kontrakt som dikterer at uansett om kvinner er i arbeid ute,
har de like fullt ansvaret for farnilien. Så lenge vi har det
ansvaret vil vi alltid være annenrangs arbeidskraft.
Gythfeldt mener at vi ikke kommer bort fra at
hovedoppgaven for kvinner er i hjemmet, før det blir en
hovedoppgave for alle.
- De oppgavene kvinnene har, må bli verdsatt i
samfunnet. Nå sliter kvinner seg ut og lager sine egne

Uansett hva kvinner
foretar seg så m6 de
giøre det dobbelt så
bra som menn for 6
bli ansett som halvparten så dyktige.
Heldigvis er det ikke
særlig vanskelig.
CHARLOffl WHITTON

Det later til at særlig
kvinnen blir mer radikale med alderen.
En vakker dag kommer kanskje en hær
av gr6hårete kvinner til 6 to over verden.
GLORIA STEINEM

- Det er bore to
mannfolk igfen i
partiet, Klora Zetkin
ogieg
ROSA LUXEMBOURG

Kvinner som ønsker
la bll likestilt med •
menn, mangler ambisjoner
TIMOTHYLEARY
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private løsninger i stedet. Ta f.eks barnepass. Ca 75 prosent av kvinner som har født barn går ut i full jobb når
ungen er et år. Allikevel er det nesten ikke barnehageplasser for denne gruppa. Mange baserer seg på private
dagmammaer, andre organiserer jobben rundt mann og
barn, ved hjelp av skift- eller deltidsløsninger.
- Kvinner er rett og slett kjempegode til å se
helheten og til å organisere familien slik at den tross alt
fungerer. Tenk å kunne utløse den kraften i et sosialistisk samfunn.

Et hovedproblem for
olle yrkeskvinner er
at hva de virkelig
trenger, er en kone.
TERESA GoRMAN

Det er svært fli iob-..
ber spm egentlig w
krever en penis eller
en vagina. Alle andre jobber burde
være åpne for olle.
fLORYNCE KENNEDY

Pippi Langstrømpe
hor betydd mer for
likestillingen i Norge
enn all verdens offentlige utredninger
ÅsE KLEVELAND

Er du ikke forut
for din tid lente, ,,
kommer den aldri
BERIT

As
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- Gi oss mer fritid
- Teknologien øker profitten for arbeidsgiverne, som får færre folk å betale lønninger til.
Arbeiderne skal derimot være nøysomme. Jeg skulle gjerne gjort noe med fordelingen
av godene i samfunnet, sier. Kjersti Langseth. Hun har vært klubbleder på Tiedemanns
Tobakksfabrikk i tre år.
Tiedemann har tradisjonelt vært en kvinnearbeidsplass,
men i de siste årene har dette snudd. Det henger sammen
med den teknologiske utviklingen.
- Vi trenger snart flere mekanikere til å vedlikeholde og reparere maskinene enn folk til å produsere ved
dem. Og det er mannfolk som utdanner seg til mekanikere. Jeg skulle ønske at flere jenter valgte utradisjonelt,
sier Langseth.

av ti år har arbeidsstokken blitt halvert. Der det før jobbet
to, jobber det nå en. Maskinene blir mer og mer effektive,
og krever færre og mer spesialiserte folk til å betjene
dem.
Dette ser Langseth som positivt, - og litt trist.
- Det er fint at slitsomt arbeid blir automatisert. Samtidig
er det leit å se at arbeidsplassene blir borte.

«Prosiekt Likestilling i bedriftene»

- Hva synes du peker fremover i samfunnet vårt?
- Det er bedre å være kvinne i dag enn før.
Kvinner kan forsørge seg sjøl, være politisk aktive og
styre sine egne liv, uavhengig av menn. Nå er det flere
jenter enn gutter som tar lang utdanning.
Langseth mener at også barna har fått det bedre.
- Unger har godt av å være i barnehage og de har godt av
å ha fornøyde mødre. Jeg tror ikke «gårsdagens» hjemmeværende husmødre hadde mer tid til ungene sine, så
opptatt som de var med hus- og klesvask. Jeg tror faktisk
at foreldre i dag prater mer med ungene og er mer sammen med dem, selv om begge jobber.
Langseth refererer til en dansk undersøkelse
som konkluderte med at yrkesaktive mødre ikke trenger å
ha dårlig samvittighet, fordi ungene har det bedre nå enn
før.
- Endelig. Jeg burde spikret opp det oppslaget
på veggen. Vi kvinner har dårlig samvittighet for alt,
men så har vi faktisk fornøyde unger.
- Hva synes du er negativt i samfunnet?
- Vi burde hatt mer fritid. Under lønnsoppgjøret ser vi at

Fornøyde unger
Kjersti har nettopp blitt gjenvalgt som leder av JL
Tiedemann Arbeiderforening. Foreningen rommer ca.
halvparten av de som jobber på Tiedemann, fortrinnsvis
mekanikerne og produksjonsarbeiderne.
- Det unike i denne fagforeninga er at vi har tre
jenter i ledelsen enda arbeidsplassen har flere menn enn
kvinner, sier hun.
- Hvilke saker er det foreningenjobber med?
- Vi prioriterer likestilling og kompetanseoppbygging.
Akkurat nå jobber vi aktivt i et prosjekt om likestilling,
satt i gang av NHO. Det har som målsetting å få flere
kvinner inn i ledelsen og å heve kompetansen til de som
jobber i bedriftene.
- Kompetansehevinga er rettet mot alle, fortsetter hun, - men de som allerede har fagbrev, som f.eks
mekanikerne, får utallige tilbud om kurs. For de ufaglærte damene derimot finnes det nesten ikke tilbud. Det prøver vi å rette opp.
Kjersti vender tilbake til teknologien igjen.
- Den teknologiske utviklingen har gått så fort at i løpet

- Jeg tror ikke vi skal være så redde for å snakke
med folk om politikk og ideologi, Sier Kjersti
Langseth.
samtidig som folk gjeme vil ha mer penger i lønningsposen, brer det seg et ønske om lengre ferier og kortere arbeidstid.
- Hvordan er din sosialismevisjon?
- Jeg ønsker meg et samfunn uten rasisme og med en mer
rettferdig fordeling av godene. Jeg er bekymret for det
samfunnet vi har i dag med den offentlige fattigdommen
og den private rikdommen.
Foreløpig tror Kjersti Langseth på å jobbe i det
små.
- Gjennom fagforeningene har vi en mulighet til å påvirke noen. Da føler jeg i hvert fall at jeg får gjort litt, avslutter hun.

- Folk må kiemP.e
- Jeg kommer fra et diktatur hvor alt var privatisert. Det er lett for meg å se hva som kan
komme til å skje med Norge i framtiden . Hvis du for eksempel privatiserer helsevesenet
kan de rike fritt velge legebehandling, mens de fattige ikke får hjelp, sier Maria Badilla.
- Dessuten blir ofte kvaliteten på det kommunale tilbudet
forringet når du privatiserer, fortsetter hun.
Hun synes det er vanskelig å få nordmenn til å forstå dette.
- De fleste tenker mest på seg selv, ikke på hele
samfunnet. Hvis de tjener godt tenker de at privatisering
kanskje ikke er så ille.

Mer valgfrihet
Maria er fra Chile. Hun kom til Norge for første gang i
1985. Nå jobber hun som på hjelpepleier på
Ammerudhjemmet og Stovner sykehjem.
- Jeg liker meg godt i Norge, men jeg er heldig
som har en fast jobb. Det har ikke alle utenlandske kvinner.
- Hva er bra med det norske samfunnet?
- Kvinner har flere muligheter, enn i Chile.
Her får for eksempel enslige mødre støtte til å klare seg
selv.
- Er det noe du ikke synes er bra med det norske samfunnet?
- Ja, selv om vi har såkalt likestilling, har kvinner liten reell makt her i landet. Det står mye i loven om
kvinners rettigheter, men jeg synes ikke vi har reell makt
i forhold til mannfolk. Sekstimers arbeidsdag og gratis
barnehage, ville kanskje gitt kvinner mer valgfrihet.
Maria Badilla synes kvinnene her er alt for passive når det gjelder sin egen situasjon.
- De synes de har det bra og vil ikke kjempe
for å få det bedre. Nå er det for eksempel en stor diskusjon i Europa om EU. I EU blir kvinnenes situasjon verre. Norske kvinner tenker mest på materielle ting.

Ta a nsvar selv
Marias drivkraft for å melde seg inn i RV var innvandrerkvinners situasjon i Norge.
- Som utenlandske kvinner må vi sloss dobbelt.
Vi må sloss mot kvinnediskriminering og mot rasisme.
Vi er uønsket. Selv de av oss som har utdannelse, har allikevel en annen farge og et annet språk.
- Men utenlandske kvinner er ikke flinke nok til
å kjempe imot. I likhet med norske kvinner er de alt for
passive. Det finnes kanskje en liten gruppe som ønsker å
gjøre noe for situasjonen sin, men de fleste gjør ingenting.
Maria Badilla peker på at det bor flere tusen
utenlandske kvinner her i landet.
- Hvor mange av dem er involvert i politikken,
spør hun?
- Kvinner, enten vi er fargede eller ikke, må
reise oss og kjempe for våre rettigheter som mennesker.
Da får vi det kanskje bedre.

Peker framover
- Hva er din visjon om et sosialistisk samfunn?
- Jeg har en visjon om et samfunn som behandler folk rettferdig uansett hvilken rase eller kjønn de tilhører.
På den ene siden ser hun at det folk kjemper for
forandrer seg fra land til land. - I latinamerikanske land
kjemper folk mot sulten. Her i Norge kjemper vi for eksempel mot EU, privatiseting, og kontantstøtte.
På den andre siden har alle det til felles at de må
ta ansvar for sin egen situasjon og kjempe for at den skal
bli bedre.
- Enten vi bor i Afrika, Sør-Amerika eller
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- Ingenting er gratis, sier Maria Badilla. - Hvis du vil
ha et mer rettferdig samfunn, må du sloss for det selv.

i Norge må vi sloss for rettighetene våre. Det er ingen
som kommer til deg og sier: Vær så god, her har du sosialisme, - ikke før, ikke nå og ikke i framtiden. Det er ikke
noe som er gratis. Vi må selv kjempe for våre barns framtid og mot nazismen og fascismen.
Maria synes det er lettere å snakke om dette i
den tredje verden enn her.
- Der opplever folk sulten hver dag. Her i Norge
føler folk seg tryggere.
- Ser du noen positive tegn i tiden. Er det noe
som peker framover?
- Ja, ikke alle er passive. Du har noen som
kjemper.
ELSE MERETE THYNESS
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Kommunevalget 1999
- to skritt fram for RV
I forkant av hvert kommunevalg kommer diskusjonen om felleslister, hva skal RV gjøre, skal RVere gå inn på lokale opprørslister, hvor mange lister må vi ha? RV-lister, felleslister, enhetslister?

...

Jeg har sjøl tidligere reist debatten om at RV burde gå
inn i ei byliste utifra svakhet, skiftet mening i løpet av
debatten og allikevel opplevd at RV tapte den politiske
kampen i forhold til bylista. Andre har erfaringer med
å lykkes.
Debatten nå er reist av Bjarke Friborg, RU-leder i Bergen, ved et intervju i Klassekampen der han
tar opp spørsmålet om RV skal ha fellesliste med SV i
Bergen. Videre har Einar Gullord tatt opp tråden i
Opprør 1-98 der han setter fokus på bygdelistene.
Endelig var Bård Sandstad fra RV i Bergen ute med
innlegg i KK den 7.4.98 om nye allianser på venstresida.

Valget 97
RV gjorde sitt beste valg noensinne ved siste stortingsvalg. Godt over 40.000 stemmer - men ikke gjenvalg i
Oslo (mangla 600 stemmer), og sånn sett et dårlig valg.
Valgresultatet viser allikevel store muligheter for RV. I
flere kommuner ville RV kommet inn i kommunestyret
med resultatet fra stortingsvalget. Dette gjelder blant
annet i Hordaland og Rogaland. Vi er inne i flere fylkesting og i noen fylker er vi i ferd med å ta mandat nr
2 til fylkestinget.

Hvorfor suksess?
RV gjorde et godt valg av flere grunner: I mange år har
RV gjort en respektabel jobb i de kommunestyrene vi
har sittet i, vi har gjort en kjempejobb med vår ene representant på Stortinget, gjennomslag for politikken,
dyktige førstekandidater, bra trøkk i valgkampen
mange steder og ikke minst: Aslak sin innsats som partileder på TV. RV har appellert til
nye velgere. Vi må heller ikke
glemme innsatsen
til
Rød
Ungdom i skolevalgkampen 6.8%.

Foreløpig har det ikke skjedd noen endring i de politiske forholdene som gjør at en slik strategi må revurderes.

Felleslister nå
RV deltar i listesamarbeid noen steder. I Vest-Agder
gikk vi inn i samarbeid med Miljøpartiet De Grønne.
MDGs Birte Simonsen sitter på fylkestinget, RVs
Einar Holum er I.vara. Hva som skal skje med dette
samarbeidet i 99 er til diskusjon i Vest-Agder RV. I
Balestrand i Sogn&Fjordane er det fellesliste mellom
RV og SV med RVeren Åge Eitungjerde i kommunestyret. I Østfold er det et samarbeid med NKP på fylkeslista. Ved valget i 95 stilte flere NKPere opp på RVlister uten at det ble sett på som et formelt samarbeid
mellom RV og NKP.

Fagbevegelsen

RVere og SVere i fagbevegelsen står side ved side i det
daglige arbeidet i foreningene og nå i tariffoppgjøret.
' Samtidig går det noen skillelinjer. Blant annett på LOkongressen stemte ikke alle SVerne med opposisjonen
Solidaritetslista
Solidaritetslista på Notodden ble en valgsukssess, 22% i alle saker. SV sin faglige politikk spriker alltid melog 9 representanter. I .kandidaten Morten Halvorsen, lom opposisjonspolitikk og støtte til AP. Hva har f.eks
RV, ble også trukket frem som m ulig ordfører. Foruten Kristin Halvorsen sin støtte til søndagsåpne butikker
RV, deltok SV og utbrytere fra AP samt flere sentrale betydd for SVs posisjon i fagbevegelsen? På Stortinget
folk i den lokale fagbevegelsen. Denne lista skiller seg er heller ikke SV konsekvente i forhold til sentrale
dermed kvalitativt fra de andre felleslistene. Den re- krav fra fagbevegelsen som kvinnelønna og f.eks enpresenterer et større oppbrudd i arbeiderklassen og er dringene i Postverket. I denne sammenhengen er imidikke først og fremst et samarbeid mellom profilerte po- lertid poenget mitt at så lenge det ikke oppstår en bevelitikere på venstresida. Både Solidaritetslista og erfa- gelse innafor venstreopposisjonen i fagbevegelsen for
ringene med de andre listene vil bli grundig dekket i å bygge et nytt alternativt sosialistisk revolusjonært arbeiderparti, så er det ingen grunn til å gå bort fra å bygkommende nummer av OPPRØR .
ge RV. Opposisjonen i fagbevegelsen hører hjemme i
RV og på RV sine valglister.

Hva skier nå?

Utspillet til bergenserne representerer ikke noe enestå-

Hva skal giøres i
kommunestyrene?
RV sin målsetting er å kombinere arbeidet i kommunestyrene med politisk arbeid
utafor - i fagforeninger, velforeninger og andre organisasjoner. Vi ønsker at folk
kkal se en helhet og bruker
også kommunestyret til kapitalismekritikk og agitasjon
for sosialisme. Noen ganger
får vi til denne kombinasjonen. Er dette SV sin linje?
Noen steder - ja. Men det er
ikke partiet sin hovedlinje. I
kommunestyre etter kommunestyre opplever du SVere
som kjemper en glimrende
verbal kamp, men oftest så
bittert alene. Lite gjøres for å
knytte det som skjer i kommunestyrene til folk sin
kamp utafor. RV og SV har
to ulike strategier for arbei-

Inn igien på Tinget?
Ingen har uttrykt at RV ikke skal
ta sikte på å komme inn igjen på
Stortinget i 2001. I noen av valgoppsummeringene fra partiledelsen er det fokusert på at å komme
tilbake i 2001 må komme som en
følge av at RV har gjort et løft på
landsbasis. Sjølsagt kan man tenke seg en reprise fra 93 med alle
ressurser brukt i Oslo, men for
den nåværende partiledelsen er
«linja» at RV skal vokse i hele
landet ved valget 99 og dermed
være et klart alternativ ved stortingsvalget i flere fylker enn Oslo.

ende. Over hele landet er det folk i SV som tar kontakt
med RV for å diskutere felleslister. Dette er bra og vi
oppfordrer RV lokalt til å følge opp slike framstøt med
konkret diskusjon. For hva er bakgrunnen for utspillene? Er venstresida i SV frustrert over ledelsen? Eller er
SVeren like sliten som 40-åringene i RV og vil ha mer
arbeidskraft på kommunevalglista? Eller har RV og SV
veldig lik praksis i kommunestyrene - hvorfor drive
valgkamp mot hverandre? Eller er det rett og slett slik
at en rekke SVere har nærmet seg RV sin politikk og
kunne like gjerne gått inn i RV? Bare lokale diskusjoner kan avklare politikken i slike henvendelser.

~

Aslak Sira Myhre:
Karismatisk type.
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det i kommunestyret. Dette er en av de grunnleggende forskjellene mellom de to partiene. Trolig er det viktig for delfatten om
felleslister at OPPRØR får fram erfaringer RV bar , ed SV i
kommunestyrearbeidet.

By og bygdelister
Disse listene har betydd at mye av det folkelige eng uementet
har kommet inn i kommunestyrene og i mange tilfeller representerer et noe «friskere» element enn SV. Men erfaringend med byog bygdelistene er veldig sammensatte. Av det positive ~an nevI
nes:
-velges inn på lokale kampsaker, er engasjerte
- bygger på politikerforakt - men ikke forakt
politikk
- bryter opp det etablerte partimønsteret og siper velgerbevegelser.
Av det negative kan nevnes:
- representantene har ulike ideologiske ståsted
- gruppa splittes ofte i løpet av valgperioden, r orutsigbare
- mangler helhetlig politikk, ikke systemkritiske
Mange som sympatiserer med RV deltar i disse listene. RV sentralt har aldri forholdt seg til dem. Disse listene bar nå inngått et
samarbeid seg imellom. Kanskje skal vi vie dette litt åler oppmerksomhet.

(or

I
I

La debatten gå

Vi trenger en bred debatt om mulighetene for RV ved kommunevalget. Vi trenger en debatt for å avklare hva som skal til for å få
folk til å stille opp igjen på listene våre. Debatten om fdlleslister
med SV mener jeg bare er en liten del av denne debatten.
Foreløpig skjer det for lite der ute i arbeiderklassen til at det er
interessant.

Politikken i høysetet
Ved stortingsvalget i 1997 stilte RV opp 4 hovedsaker: For velferdsgodene - økte overføringer til kommunene, mot rasismen,
mot EUÆØS og for 6 timersdagen. Disse sakene er fort~att aktuelle. Men utviklinga går fort. Siden da har vi fått kontantstøtten
og trusselen om nedleggelse av barnehager. Vi har fått ~AI-avtalen som vil hindre enhver politisk styring av markedet. Den
økonomiske unionen ruller fram. Tusenlappen til pensjonistene
ble spist opp og kommunene skal sjøl finansiere store deler av
«eldrepakka». Markedsøkonomien presser seg på og flere og fleASl_ifiserer.
re
kommuner
konkurranseutsetter
og
Renovasjonsarbeiderne i flere kommuner privatiseres.
Kildesortering innføres, men alle kommunale av~er øker.
Oljefondet vokser til 200 milliarder - like mye som k9mmunesekt~ren i.~ele N?rge. Hv~m andre enn. RV tar opp en \slik helhetlig politikk utifra arbeiderklassens mteresser? Hvem andre
enn RV står konsekvent på kampen mot markedsliberilismen?
Hvilke saker skal RV kjøre i valgkampen 99? Hvem slr.tter seg
til dem? Hva er den viktigste. saken i 99 - privatisering?
Hvordan slåss mot privatisering-på ei RV-liste og s~en med
fagforeningene eller noe annet? Den som skal argumentere politisk mot RV-liste må raskt presentere sin trylleformular 1:o r kamp
mot kapitalismen her i OPPRØR.

FINN OLAV R0LU0RDET I

Kongsberg
Tiltak mot den organiserte
Nazismen blir stoppet av
justisdepartementet
Kongsberg, som er nabokommune til Øvre
Eiker og Hokksund, hjemstedet til Boot Boyslederen Ole Krogstad, ønsker åta fatt i naziproblematikken på mange måter. Etter forslag
fra yeslemøy Fjerdingstad, RV, har Utvalg for
miljø og utvikling tatt inn følgende i de lokale
politivedtektene: «Nazistiske og rasistiske ar-

Liste over materiell som kan bestilles fra RV.
Sendes til: RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98 90 55.
Materiallista er ajourført: 22.4.98.
Bøker:
Pris:
......... stk. Livet bak murene
Red: Erling Folkvord. RV på Stortinget. 160 sider. Paperback.
.......... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting - to år på Stortinget.
Red. Aksel Nærstad. RV-bok, 240 sider, paperback. 1995.

kr 40
kr 10

Hefter:
.......... stk. Arbeiderkamp mot privatisering i Argentina
kr
Av Juan Carlos Orieta. Rapport fra studiereise, 60 s, egen kopi
.......... stk. Ny Golfkrig?
kr
Klipphefte om Irak-USA-konflikten redigert av Kristine Mollø-Christensen
.......... stk. Om kontantstøtten
kr
Klipphefte redigert av Maj Lindholt
.......... stk. Lærdommer fra forsøk med sosialistisk økonomi
kr
Av Peder Martin Lysestøl. Debatthefte, 16 sider, egen kopiering
.......... stk. Om statsbudsjettet 1998
kr
Av Finn Olav Rolijordet. RV-hefte, 16 sider, egen kopi
kr
.......... stk. For en helhetlig eldreomsorg
Av Peder Martin Lysestøl/Kjell Stephansen. RV-hefte, 26 sider, egen kopi
.......... stk. Anti-rasistisk Manifest.
kr
.......... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål
kr
Av Jørn Magdahl. Debatthefte, 64 sider, trykt
..........stk. Fortsatt kamp mot EU! Nei til den utvida EØS-avtalen!
kr
Av Solveig Aamdal. RV-hefte, 58 sider, trykt
.......... stk. RV krever 6-timers dag nå!
kr
Av Nina Aakernes og Rune Soma. RV-hefte, 26 s., egen kopi
Studiesirkel
.......... stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram.
.......... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram.
Av Jørn Magdahl. Arbeidshefte, egen kopi. Revidert pr desember 97.

40
10
1O
1O
1O
1O
1O
50
30
20

kr 20
kr 20

Løpesedler
... ...... .stk. Ve rveløpeseddel med postgiro

gratis

.... ...... stk. Sosialismestevnet 1998 - fra fyrtårn til fyrtøy (program)

kr0,50

Plakater:
.......... stk. Rød Valgallianse (logoen i plakatversjon)
.......... stk Sosialismestevnet 1998

kr 5
gratis

Buttons:
.......... stk. RV-flagget - trenål. _

kr 30

Lydavis:
.......... stk. Kassett om RV ved Erling Folkvord og Kaia Storvik

kr 50

Noe av materiellet fra valgkampen kan fortsatt skaffes.
RV skal sende bestillinga til:
Navn
Adresse
Postnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Poststed

11101

nazisme

rangement forbys».
Problemet er at Justisdepartementet har
gitt klart uttrykk for at endringsforslaget ikke
vil bli godkjent. Er det da sivil ulydighet viss
vedtaket kjøres igjennom i kommunestyret og
lensmannen må følge det?
Vil Justisdepartementet da gripe inn?
Vil politi fra andre distrikt bli satt inn for å sikre et naziarrangement eller vil lensmannen
måtte se bort ifra sine egne lokale vedtekter?
Det lokale selvstyret omfatter mindre og mindre - nå også begrensninger i kampen mot nazismen.
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Retten til innsyn
-Forslaget til lov om midlertidig innsynsrett er for dårlig, mener Erling Folkv~rd. Unntakene er for mange og
lovteksten for vag. Innsynsretten reduseres til et begrenset innsyn for et sneyert antall, hvis lovutkastet vedtas av Stortinget. Utkastet er skuffende på bakgrunn av reaksjonene etter at rapporten til Lundkommisjonen
I

kom. Kravet til Storting og regjering er: Klar lov - reelt innsyn! Folk må få se hele mappa!

Folkvord er blant dem som vet hva det vil si å til å mistenke en person for forbrytelse mot sta- ,
være overvåket. Han står også stadig på barrika- tens sikkerhet og selvstendighet (straffelovas kadene for å få rydda opp i «mappesaken». Som pitel 8) eller forbrytelse mot statsforfatningen elstortingsrepresentant
fikk
han ler Kongen (straffelovas kapitel 9).,
/
3. Hvis det er virkelig grunn til mistanke
Lundkommisjonens rapport et par dager før mediesirkuset startet.
om «politisk motivert sabotasje eller vold (terro- ,
- Å, lese rapporten, i ro og fred før jeg risme).
- Disse tre unntakene er viktige, undermåtte mene noe offentlig, var en sterk opplevelse.
Å se andres vurderinger av tiltakene til overvå- streker Folkvord. De innebærer nemlig at hvis/
kingspolitiet var sterkt nok i seg selv. Men enda -overvåkingspolitiet faktisk er på spor etter en virsterkere var det å se svart på hvitt at de hadde kelig spion eller bombemann, skal de ha rett og
gjort alt det vi mente de hadde gjort - og mer til. plikt til å jobbe uforstyrret på sporet etter å ha/
Omfanget var mye større enn vi hadde tenkt oss. overbevist en domstol om dette.
Men lovforslaget ble bare lagt ved pro-I
Det var guffent. Selv nå er det tungt å snakke om
. to.kollen. Den breie stortingsfronten, som ikke e
overvåkingen. Det gjør så mye ...
- Hva gjør det med normale mennesker udelt begeistret for innsyn, satset tøyelige begre
å måtte regne med at tredje person lytter på tele- per og mye skjønn, noe som gjenspeiles i lovut
fonsamtaler, leser brev, noterer hvem som kom- kastet - noe som har resultert i nyskapningen
«begrenst innsyn». De åpnet også for at det ikke
mer på besøk og så videre?
Det er taust en stund. Spørsmålet vekker skal være domstols.kontroll i hver enkelt sak hvo~
følelser og tanker det ikke er lett å gi innsyn i. innsyn avslås.
Etterhvert kommer det stille: - Det gjør så mye
med forholdene mellom enkeltmennesker ...
Lovfesta « licence to kill»?
Alt det private ... Det går an å ta for- Er en først misfornøyd med et lovutkast, er de
holdsregler i _politisk sammenheng. Men alt det ikke lett å plukke ut hvilken paragraf som det et
andre ...
mest behov for å endre. Både RV og AKP har
Husker du den unge SUFeren som var fremmet endringsforslag til flere paragrafer i sine
notert som mistenkelig fordi han gikk kledd i høringsnotatet.
I
gummistøvler og noe som ifølge POTs informant
Men Erling Folkvord kommer til at det
likna·en uniform og ikke sov på hybelen mer enn viktigste må være å oppheve bestemmelsene on;i.
et par netter i løpet av noen måneder? - Han var beskyttelse av fremmede tjenester. - Paragraf 2,
kanskje bare lykkelig forelsket? - Ja, kanskje, Unntak fra innsynsretten, inneholder en farlig
men slikt ble altså notert - og brukt. Vi tenker blanding av presise, ufravikelige ord og tøyelige,
også på alle opplysninger som finnes i private fir- tvetydige begrep som kan få nye innhold alt etter,ma, i Rotary, i Lions hos namsmyndighetene som det synes politisk opportunt, understreker
det er mange som har opplysninger om folk. Ble han, og viser til «Det skal ikke gis innsyn i dokude brukt av noen? Gitt til noen? En sak er å mis- ment eller en opplysning i et dokument når siktenke at opplysninger blir samla - og så få bekref- kerhetsmessige eller personvemmessige hensyn
ta dette - men uten å vite annet enn at det var tilsier at det gjøres unntak fra innsynsretten.
smått og stort, likt og ulikt, kanskje bare alt noen Innsyn skal alltid nektes hvis slikt innsyn vil gi
kom over ...
kjennskap til kilder eller navn på tjenestemenn i
En kan bare ane kvalene og smertene de overvåkingspolitiet, kan skade forholdet til samføler, de som har levd med usynlige tittere til ar- arbeidende tjenester eller forøvrig gi kjennskap
beidsliv, politisk aktivitet og i den private sfæren. til overvåkingspolitiets lovlige metoder på e'n
De synes de har fortjent å få vite alt som er blitt måte som kan forhindre gjennomføringen av
notert om dem, og egentlig vil de vel helst vite overvåkingstjenestenes oppgaver.» (Utheva her.~
hvordan informasjonen er samlet og hvem som
Folkvord spår at denne snedige begrepshar hjulpet til med innsamlinga.
.kombinasjonen kommer til å få vide følg~r.
«Sikkerhetsmessige hensyn» er et enda mer tøyelig begrep enn det gamle «rikets sikkerhet». Det
Bare tre unntak
I mai 1996 leverte RV et lovforslag (Dok. 8-93 er himmelvidt forskjellig fra «rikets sikkerhe~ i
(1995-96)) til Stortinget om innsyn. I forslaget dag», som høyesterettsdommer Ketil Lund innvar det bare tre unntak fra innsynsretten. Disse tre førte. Når innsyn skal nektes der «sikkerhetsmessige eller personvemmessige hensyn tilsier» dJt,
er imidlertid viktige:
1. Ingen skal kunne få opplysninger som og det er ikke er meningen å ha domstolskontr1ll
er innsamla om andre enn seg selv. Dermed må med hvordan dette praktiseres, hvis ikke de som
o
t•
endel dokumenter sladdes hvis de inneholder far avslag saksøker staten pa egen regmng og ns1ko, da legges det opp til en flyende og glidende
opplysninger om flere personer.
2. Innsyn gis ikke hvis det er reell grunn rettstilstand. Personlig og politisk skjønn hos de
O
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tre personene som regjeringa utnevner til
Behandlingsorganet skal avgjøre nærmest egenrådig hvem som skal få innsyn.
- Det er også mildt sagt betenkelig at
regjeringa ønsker å lovfeste at du ikke skal få innsyn i saken din selv om du - også ifølge
Behandlingsorganets oppfatning - har vært.ulovlig overvåket, dersom innsyn i forbrytelsen mot
deg «kan skade forholdet til samarbeidende tjenesteD>. Dette betyr at kriminelle handlinger som
norske tjenestemenn i har gjort i Norge skal holdes hemmelige og straffefrie, dersom for eksempel CIA, Mossad eller MI6 ønsker at de skal holdes hemmelige. Dette er - i ytterste konsekvens lovfesting av at enkelte statlige tjenester skal ha
«licence to kill» for å si det som 007 James Bond.

Skal informantene gå fri?
Informanter har vært rekruttert siden den 2. verdenskrigen sluttet. Kvaliteten på informantene
kan vel ha vært variabel. Og er det riktig at de
skal gå fri - alle sammen? La oss ta et eksempel:
En svensk statslønna agent og informant infiltrerte de svenske og norske miljøene av
Palestinaaktivister mellom 1969 og 1973. Han
har offentlig vedgått medvirkning til drap eller
drapsforsøk. Men han er .ikke blitt straffet i
Sverige. Lundkommisjonen avdekket at også
overvåkingspolitiet brukte informanter til å kartlegge pro-palestinsk solidaritetsarbeid i Norge.
Mossad kan ha brukt noen av disse opplysningene i terroraksjonene sine.
Så hvis Mossad skulle gi beskjed om at
det kan skade forholdet mellom overvåkingspolitiet og Mossad at en palestinaaktivist får innsyn,
skal innsyn avslås ifølge lovutkastet. Slik utkastet
er skrevet, er det ikke nok å sladde navnet til informanten. Det er Mossad som skal ha det siste
og avgjørende ordet. Justisminister Aud Inger
Aure viser at hun ikke deler oppfatningen til tidligere visepresident Edvard Grimstad som i stortingsdebatten om Lund-rapporten 17. juni 1997
sa at «det har aldri vært noen risiko å legge fram
sannheten».

Meningsregistrering fortsetter
Så lenge det ikke kommer en eneste justisminister som kan si klart fra om at det foregår ikke og
det skal ikke foregå overvåking av for eksempel
valgkampen til RV, må vi regne med at meningsovervåkinga fortsetter, hevder Folkvord. Vi stilte
spørsmålet før valgkampen i 1997, men daværende justisminister kunne ikke bekrefte eller avkrefte dette. Og da må vi regne med at det er et ja.
For å få slutt på disse uverdige politistatmetodene må vi gjenta, gjenta og gjenta at politisk meningsovervåking er forbudt. Vi må presse
på for å få tydelige lovhjemler, og synliggjøre og
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avsløre hvert eneste tilfelle som oppdages. Framover blir det viktig å avdekke
eventuelle samspill mellom næringsinteresser og de som disponerer metodene. Det blir særlig viktig nå når norsk
næringsliv investerer i andre land. En
konkret påminnelse er at Norges Bank
ønsker innsyn i de ansattes bankkonti
og personlige økonomiske forhold for
å forebygge kriminalitet. Slik informasjon kan brukes til så mangt. Det blir
også viktig å verne innvandrergrupper
og folk som har driver solidaritetsarbeid.
- Jeg må fortelle om en ganske interessant episode angående kurderne: Det kurdiske eksilparlamentet
hadde møte i Oslo høsten 1996 - nærmere bestemt på Norrøna Hotell.
Justisministeren avslo å svare ja eller
nei da jeg stillte spørsmål om POTs
overvåking av de kurdiske eksilparlamentarikernes møter og samtaler. Hun
henviste imidlertid til ansvaret for deres sikkerhet. Men hadde det bare vært
kurdernes sikkerhet POT var opptatt
av, måtte det da vært naturlig av politiet å ta direkte kontakt med eksilparlamentets ledelse for å drøfte samarbeid
om sikkerhetstiltak? De gjør jo det når
beskyttelsesverdige politiske gjester
kommer til Norge, for eksempel da politiet arresterte og banka opp demonstranter i gule T-skjorter under et kinesisk topp-besøk. Når norske overvåkere - med skiftordninger i stedet blir innlosjert på eget rom på hotellet innimellom de)c~i;diJ!$e E~sen_qip_e,~'!';, JcaJJfde( te.!_lkes l}.t .
det var litt mer enn qe kurdiske politikernes sikker~
het de på diskret vis skulle bry seg om.
\
- Det endelige oppgjøret med 9g bruddet
med den gamle tradisjonen er ikke tatt. Sterke krefter i samfunnet ønsker å kunne fortsette med kart~!
legging av mennesker, grupper og meninger for
bruke informasjonen når det er formålstjenlig. Fo
Arbeiderpartiets ledelse på Youngstorget har de
vært viktig å ha oversikt over og kontroll med de
fagligpolitiske aktiviteten 9å grunnplanet. Det e~
det samarbeidet mellom overvåkerne p~
Youngstorget og i de hemmelige tjenestene h~
handla om, i Odda, på Hydro, i Sydvaranger, i Moi
Rana og på hundrevis av bedrifter ellers. Husk p
at den personalsjefen på Jernverket som sto i spis
sen for yrkesforbudet mot Atle Hiller, han var «ut
danna» i kommunistutestengning gjennom de hemmelige tjenestenes ulovlige samarbeid med han ~
den tida han var personalsjef ved Sydvaranger.
j
For næringstoppene vil det være det viktig å ha
kontroll på sine ansatte og omgivelsene for å beskytte sine investeringer og fortjenester.
Vi må kjempe mot lovforslag med gummistrikkformuleringer som kan strekkes ut i det
meningsløse og gi folk en falsk trygghetsfølelse av
at overvåkinga er et avsluttet kapitel. Lufta blir
ikke renere før de som har vært overvåka av meningspolitiet får se hele mappa si, sier Erling
Folkvord.

NKP faller utafor
Lovutkastet gjelder overvåkinga mellom 8. mai
1945 og 8. mai 1996. De 49 åra faller sammen med
perioden Lundkommisjonen gransket. Dermed blir
registreringa av norske kommunister i Sverige i
tida fra oktober 1942 til mai 1945 holdt utafor.
Folkvord tror regjeringa er redd det som kan komme fram.
- For, sier han, som et resultat av historikeren Lars Borgersruds forskningsarbeid i inn- og
utland vet vi at dette var et samarbeid mellom
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Londonregjeringa og svenske myndigheter, blant
annetavdeling C ved Forsvarsstaben.
Svensk politi samarbeida svært nært med
Ge_stapo ~g sø~~~- for at list,fne !'?ver norske kommunister ble sendt fortløpende til Berlin. Gestapo
hadde sikkert nytte av slik informasjon i sin intense
kamp for å rulle opp blant annet den kommunistleda Osvald-gruppa i Oslo-området. 30. mai 1995
reiste Oslo Faglige Samorganisasjon et minnesmerke over Osvald-gruppa på Oslo S. Marit
Nybakk - samorg. leder dengang - skriver i forordet til Lars Borgersruds bok «Nødvendig
motstand» at «Osvald-gruppa var først og fremst
våre jenter og gutter: bygningsarbeideren fra Oslo
øst, mureren fra Gamlebyen, rørleggeren og jernbanemannen fra Drammen. Den kalde krigen har
skjøvet dem ut i isolasjon og lagt mistenksomhetens lys over deres virksomhet.» Hun avslutter med
å si at «fagforeningskamerater takker dem for det
de gjorde for oss.»
- Dette er vakre, og sikkert velmente, ord.
Men sannheta er aitså at «mistenksomhetens lys»
ble systematisk retta mot de kommunistiske motstandsfolka allerede mens krigen mot nazityskland
sto på, mens den kalde krigen var et eqda ukjent
begrep. Og de som gjorde det, det var den norske
London-regjeringa, understreker Folkvord. Den
sannheta vil regjeringa Bondevik nekte oss innsyn
i. Og for ordens skyld: Det standpunktet støtta også
de øvrige stortingspartiene - utenom RV- da Lundrapporten ble drøfta i Stortinget i juni 1997.
På denne bakgrunnen kan det stilles noen
spørsmål ved at NKP ikke fikle høringsnotatet med
lovukast fra Justisdepartementet. Da det ble kjent
forleden, sendte RV et skarpt brev til departementet. Men en kan jo undres over at de ble glemt - siden høringsinstansene omfatter «Registrerte politiske partier».

Lysestøl-saken

Erling folkvord og Jørn Magdal

Trondheim.
Lysestøl var på den krever å få se mappene sine.
tida mest kjent for innsatsen
til støtte for palestinerne.
Han hadde skrevetei bok om deres historie og starta dette arbeidet på ei tida da det nærmest ble sett
på som kriminell virksomhet. Peder Martin
Lysestøl sjøl trodde den gangen, ifølge
Klassekampen, at overvåkinga skyldtes en kombinasjon av palestina-akitiviteten og at han var kjent i
AKP- og RV-sammenheng gjennom flere år. Men,
som han sa: - Hvis det (palestinerstøtten) er tilfelle,
hør alle Jern- og Metall-tillitsmennene som nylig
besøkte PLO sjekke opp telefonen sin. For ikke å
snakke om DNA- og AUF-medlemmene som har
besøkt palestinerne.
Peder Martin Lysestøl har kjempet iherdig
for å få svar i mer enn atten år.
I månedsskiftet april-mai 1998 får han
vite hva han får innsyn i. Folkvord er spent på om
Lysestøl får se den innholdslista som er første dokument i mappa hans. I så fall vil han få se hvor
mange dokumenter den har inneholdt og omtrent
hvor mange han eventuelt blir nekta innsyn i.
Lysestøl-saka er jo ellers av en slik karakter at hans
innsynskrav sikkert omfatter flere dokumenter fra
1970-tallet enn de som hele tida har tilhørt personmappa som POT har på Lysestøl. Justisminister
Aures svar til Lysestøl blir i alle fall en slags «vareprøve» på hva andre kan ventes seg når de søker
om innsyn.

Lov vedtas i juni
Stortinget skal behandle lovutkastet før sommerferien, sannsynligvis i første halvdel av juni.
Er det for mye å håpe på at enkelte demokrater skal kunne skjære gjennom grumrnistrikkformuleringene og sikre folk mer reelt innsyn?
Folkvord svarer ikke på det. Kanskje han kjenner
dem for godt etter de fire årene «bak murene»?

Lysestøl-saken ble avslørt i Klassekampen 8. desember 1979. «Kjent AKPer avlyttes -Direkte lin- .
je til SIPO - Her er beviset» skrek forsida mot leserne. Og beviset var avbildet: Direkte telefonkabel
fra Peder Martin Lysestøls bolig til politihuset i
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OPPRØR 4•98

Carl Fredrik Berg har reist gjennom Asia, og srkiver om inntrykkene sine fra Indonesia,

Nepal og India Han skriver om motstand og undertrykking i en verdensdel preget av
voldsomme kontraster. Opprørtrykker her det første av tre reisebr~v

Jeg følte at et mål var nådd da jeg stod og glante opp på den enorme
marmorbygningen. Større og vakrere enn jeg hadde forestilt reiste
den seg foran meg. Ikke noe bilde jeg har sett har klart å vise s~nnheten om dette byggverket. Et bilde forteller visstnok mer enn tusen
ord, men selv det holder ikke her.
Men det skjedde noe merkelig under besøket mitt. Selv hvor
betatt jeg var av bygningen, brukte jeg mer tid på å studere noe annet
enn den. Nesten hele tida, fra jeg kjøpte billetten min til jeg var ute
igjen, brukte jeg til å undersøke
andre menneskers oppførsel under deres besøk. Å glo på andre
mennesker er en uvane jeg har,
men det var nok ingen som merket at deres skritt ble voktet med
argusøyne, for alle andre sugde
til seg inntrykkene de hadde betalt for.
Den før ste oppdagelsen
jeg gjorde i studiet av de besøkende var en litt merkelig forskjell på utenlandske turister og
indere. I parkene, museet og de
mindre bygningene som omkranser hovedbygningen, traff jeg
bare på utenlandske turister ingen indere. I min grunning over
denne forunderlige oppdagelsen,
konstruerte jeg meg en hypotese
som kunne forklare forskjellen på
inderne og de andre turistene:
«Utenlandske turister har betalt
mer for å komme hit, og ønsker
da å få mer valuta for pengene de
brukt på reisen ved å se på mer
enn bare hovedbygningen».
Tilfreds som jeg var over denne
hypotesen, gikk jeg og satte meg
utenfor inngangen til et av verdens store underverker: inngangen til Mumtaz Mahal gedigne
gravstein.
Jeg har lært at en ekte forsker aldri skal slå seg til ro med
en vedtatt sannhet. Han skal alltid
lete etter nye fakta som kan utfor-

dre eksisterende hypoteser. Siden j~g allerede hadde satt igang med
et forskningsprosjekt, følte jeg meg presset til å fortsette. Og snart
var det flere underlige oppdagelser som krevde sine svar.
Alle menneskene som gikk rett opp til hovedbygningen, tok
den sedvanlige runden rundt kista og knipset noen bilder før de forsvant - det er slike mennesker jeg må innrømme at jeg ikke har alt for
mye til overs for. Pent kledd, gjeme synlige klesmerker og med ei
lommebok som ganske sannsynlig hadde noen flere centimeter tyk;k:else enn gjennomsnittet. Jeg
begynte å nynne på en sang av
DeLillos: «Noen tenker kun på
penger, som de faktisk ikke
trenger. Jobber både natt og dag i
et evig statusjag». Teksten funka
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ikke helt, men melodien gikk

greit. Alle som fulgte denne vel
oppgåtte ruta, virket ikke som
om de nøytt det. Det så ut som
om de gjorde sin plikt. Besøket
var kanskje bare enda et objekt i
statussamlinga deres?
Men hvorfor tilhørte alle inderne denne gruppa? Jeg sang
videre og funderte på om den indiske kulturen dyrker status mer
enn den vestlige. Dette anså jeg
som svært tvilsomt. Kanskje var
det rtoe eget ved indiske mennesker? At jeg hadde tenkt den siste
tanken gjorde meg flau. Nå begynte jeg å bruke rasisme for å
forklare ting jeg ikke skjønte.
Skremt over utviklinga av tenkinga mi, dro jeg fra stedet .. Jeg
turde ikke å fortsette når filosoferinga begynte å ta slike retninger. Men løsningen på spørsmålet lyste ganske klart mot meg
straks jeg kom utenfor portene,
og de første tiggerne spurte meg
om noen rupees. I India er det
bare de rike 'statusmenneskene
som har råd til å se sitt eget lands
' mest berømte bygning: TAJ
MAHAL!!

