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RV har som målsetnad å stilla lister i 11 0 parlamentarisk arbeid fungerer ikkje dette
kommuner i Noreg ved neste kommune- og arbeidet alltid so godt som det kunne ha
fylkestingsval. Dette gjev oss ei rekkje utfor- gjort. Korleis skal vi trekkja nye folk til detdringer. lkkje berre når det gjeld det kon- te arbeidet? Korleis skal vi sørgja for å halkrete arbeidet med å samla inn namn . Det da på RV som eit revolusjonært parti som
gjev oss ei rekkje politiske utfordringer. · ikkje drukner i sakspapir frå dei borgarlegSjølv om RV har 23 år lang tradisjon med demokratiske organa? I dette nummeret av

opprør trykker vi ein del stoff som vi vonar
kan bidra til å setja søkjeljos på nokre av
desse problema . Dette er sjølvsagt ikkje
nok. Fram mot landsmøtet og valkampen
oppmoder vi dykk alle til å koma med innspel til Opprør. La hundre blomar biørna!
LES OPPRØR
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TRO IKKE MAI ER DØD!
Det at Frankrike trakk seg fra forhandlingene i OECD om Den multilaterale investeringsavtalen er svært positivt. Både på bakgrunn av at begrunnelsen faktisk var at en ikke ønsket en avtale som utelukkende tok hensyn til investorenes interesser, men selvfølgelig ikke minst at dette
stanset prosessen med en MAI-avtale f OECD. Avgjørelser i OECD er
som kjent basert på konsensus-prisippet. Men landene som utgjør OECD
ønsker fortsatt en multilateral investeringsavtale.
Frankrike og EU-kommisjonen har tatt sterkt til orde for at multilaterale
investeringsregler bør forhandles og vedtas i World Trade Organization
(WTO). Og dette er et syn den norske regjeringen har støttet.
Kampen mot et «MAI-innhold» i WTO kan bli vanskelig. Det er ikke
sannsyn.lig at alt som lå i MAI-avtalen blir overflyttet. Dette gjelder bl.a.
reglene rundt definisjonen av ekspropriering . og selskapers status .som.
stater i internasjonal handelsrett. Men de transnasjonale selskapene med
sine lobbyorganisasjoner som European Roundtable of lndustrialists og .
International Chambers of Commerce vil presse på for å få så mange re~tigheter på fnvestorsiden som overhodet mulig. Rettigheter som vil gå på
bekostning av rettighetene til fagbevegelse, urfolk, kvinner, og landene i ,
Sør. Resultatet vil bil ytterligere makt flyttet over fra folkevalgte organ og f
til de multinasjonale selskapene både direkte og gjennom redskapene for
disse selskapene som WTO, .IMF, Verdensbanke9 m.fl. I mange land er 1
motstandsnettverkene knyttet direkte opp til MAI-avtalen. Det er viktig J
nå at disse nettverkene brukes for å reise motstand mot hovedinnholdet
, i t'1AI: overføring av n,akt fraJolkevalgi;~ organ og til investeHngs~elska~
·. . per.

Biii Kurdistan - biii PKK
Over heile verda demonstrerer kurdarar mot at leiaren for det kurdiske
arbeiderpartiet PKK, Abdullah Ocalan, skal bli utlevert frå Italia til Tyrkia.
Opprør oppmoder alle lesarane om å stø opp om dette viktige kravet, og
den kurdiske frigjeringskampen .

i;=

()et neste halvåret blir viktig. På V'{TOs ,ninisterkbnf~ranse d 19?6 ble
det.satt ned en arbeidsgruppe for handel og investetiriger. Man~tet til
gruppen var utelukkende å drive studiet-. Dette,,yar re~uh:at av d
.
. motstanden fra G77 landene med India og r-tal,ysia i spis '
' . ,. andle multilaterale investeringsregler i · ' · .Nåt Ø!')sker
. . iglertå fremme slike regler
ørste s~r·
re arbeidsgryppen ,til et ·•·•· •·
,,,
arbeidsgruppen .sitt •
reer;d,~i . .
ne tit Oppi'

Nordmannen

lor

Sud um havet han stundom laut skrida
der var rikdom på bnkjer og bord.
Men ikring såg han trældomen kvida
og so vende han atter mot nord.
Lat no andre om storleiken kivast
lat de(m bragla med rikdom og høgd.
Millom kaksar eg inkje kan trivast
millomjamningar helst er eg nøgd.

Utdrag frå Nordmannen av Ivar Aasen
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På institusio_n

Vågan er_en av seks Lofotkommuner, har omlag 9 .500 innbyggere og er blant de største
landet på fiske og oppdrett. Vågan er en typisk distriktskommune og feirer neste år sitt
l .000-årsjubileum . Folk bor spredt på store og små øyer, i store og små fiskevær;
Svolvær, Kabelvåg , Hen ningsvær, Skrova og noen flere. Den største øye er Norges største
(slå opp i ditt atlas). RV har vært i kommu nestyret i Vågan siden 1979 (minus perioden
19 83-87) . Vi har nå to representanter med 280 stemmer i ryggen.
Av Svein Olsen, V ågan RV

adde æ vært kommunestyrerepresentant hvis æ ikke hadde
vært RVer? Neppe. For å si det
på en annen måte: Æ hadde aldri i livet
lukta på ideen om å sitte i et kommunestyre! Men nu har æ. altså parlamentert
mæ i 8 år, først to år i Nordland fylkesting (1990-91), en institusjon der du blir
innvalgt fem dager i slengen fire-fem
ganger i året. Og siden valget i '91 i kommunestyret i Vågan, en annen institusjon
der virkeligheta er noe mer påtrengende
enn i den foran nevnte.

H

MENNS VERDEN
Faktisk har æ siden valget i '95 også vært
medlem av MMHU, les Middelaldrende
Menns Hovedutvalg (i parlamentarisk
språk: formannskapet). Formannskapet
starta svært optimistisk etter valget i '95
med å velge inn bare to damer (av ni).
Det var sjølsagt i strid med både kommunelov og likestillingslov (og sunn fornuft) . Protester fra RV og SV før konstitueringa var sjølsagt ikke tungtveiende
nok. Vi slo i bordet med kommuneloven!
Det hjelper ikke i alle sammenhenger.
Men etter litt mediekjør der vi og SV
brukt «vår egen avis», Lofotposten, og
etter anke til fylkesmannen, sammen med
noen damer vi fant utafor parlamentet,
måtte mannskapet velges på nytt. Nå ble
det fire damer. Ikke så verst. Til manges
overraskelse fantes de, damene altså,
også i Vågan (uvisst av hvilken grunn).
Nå (høsten '98) er det ei og ei halv dame
igjen, de andre har gått fra borde(t), bokstavelig talt.

RV I PARLAMENTET
Vi (altså RV) har to representanter i kom-

munestyret. Det et æ og han Gunnar
(Aarstein), Storfjellveiens jordmor. Han
Gunnar er varamann til MMHU, så av og
til er vi to RVere på disse møtene. Da
koser vi oss. da er det litt vanskelig å
behandle viktige saker, for da blir opposisjonen så stor. Da kjennes det som om vi
er et ganske stort lite parti! Det er en god
følelse. Egentlig er vi bare et mellomstort
parti (7,5 prosent ved valget). Men det
hjelper bra på sjøltilliten, bare det.
Det er 33 andre representanter i kommunestyret. Av og til er det bortimot en
fjerdedel damer! Vi møtes en gang i
måneden. Da har vi lange møter. Hvorfor
de er så lange, er vi usikre på, for de 33
andre er jo nesten alltid enige. Det er veldig my prating på disse møtene og veldig
lite luft. Vi har nesten alltid hodepine når
møtet er slutt. Vi har lurt på om det er
fordi vi nesten alltid får' forslagene våres
nedstemt? Vi vet ikke, men etter møtene
går vi på Kinarestaurant, hvis den er åpen
ennå, og klokka ikke nærmer seg ni. For
klokka ni går hurtigbåten tel han Gunnar.
(Det er egentlig ikke hannes båt, men
OVDS sin.)
Han Gunnar bor ikke i byen, men
langt uti avmarka - på ei øy. Vågan er en
litt spesiell kommune: Vi bor så spredt,
ikke hver enkelt altså, men hver for oss.
Vi har elleve skoler for ungene rundt
omkring på øyene og en (stor) i byen.
Den heter -Kompaktskolen. Ikke byen,
den heter Svolvær. Æ bor i Kabelvåg.
Svolvær tok tilbake bystatusen i 1997,
fordi det blei så vanskelig å selge tørrfisken i Italia hvis den ikke kom fra byen.
Men altså kommunestyret: der synes
de andre at vi (RV) kan være ganske vanskelige. Det er det ikke alltid så greit at
de synes, men vi har ikke lyst til at skolan' rundt om på øyan' skal legges ned.
Og han Gunnar har lyst til å fortsette å bo

uti avmarka. (Han er seg sjø nærmest.)
Vi synes kort sagt at det ikke skal være
noen forskjell på de som bor i byen og de
som bor i Henningsvær eller Skrova. Alle
skulle ha rett til velferdsgodene, uansett
kor de bor eller ka de har i banken. Det er
nå ikke spesielt revolusjonære tanker
(eller)? Egentlig er det det samme som
faren min sier, og han er sosialdemokrat.

SOSIALDEMOKRATENE
Det største partiet i Vågan er
Arbeiderpartiet. Det er de som er sosialdemokratene (?). Mange av dem (i alt
fjorten), bor også sånn som han Gunnar.
Men de bruker å stemme for å legge ned
skolene der de sjøl bor. Vi (i RV) synes
det er rart at de gjør det. Når vi snakker
med dem ellers, før de blir valgt, de fleste
av dem er jo vanlige folk, sånn som oss,
da er de sånn som sosialdemokratene var
før. Det er akkurat som at det skjer noe
med dem når de kommer inn i kommunestyret, noe med hauan deres. Vi har snakka mye om det på RV-møtene. Vi tror det
er SYSTEMET, og vi har merka at av og
til blir vi litt rar' i hauan vores, vi også.
Vi må passe oss.
De som fortsatt er sosialdemokrater i
kommunestyret i Vågan, kaller seg SV.
Det er tre damer. De skreiv i avisen forleden at de ikke synes det er særlig
meningsfylt å bestemme hvilke offentlige
tjenester som skal kuttes bort. Derfor har
de bestemt seg for at de ikke vil være
med neste gang det skal velges kommunestyre. Det forstår jeg godt, men jeg
synes det er trist at vi (RV) ikke har greid
å få dem med på å være ulydig mot staten, når det ikke er andre utveier for å
være på lag med folket. Det er rett og
slett ikke mulig å være sosialdemokrat i
kommuneNorge nå(?).

JUL
Nå er det snart jul. Og hvert år vedtar

kommunestyret hva slags julegave folket
skal få. I Vågan har vi en fin tradisjon: Vi
sender en blomst til alle pensjonistene, en
liten ekstrahilsen fra oss folkevalgte til
folket vårt i mørketida. Det lyser opp litt.
Vi (RV) har alltid stemt for dette.
(Julegaven koster 40-50.000 kroner.)
Men i år var det litt vanskelig, for rådmannen var fri for penger. Det var han
ifjor også, men da fant han noen kroner
som han kalte «til formannskapets disposisjon». de var borte i år. Så hva skulle vi
(MMHU) gjøre? Æ kom på noe lurt: Æ
foreslo at vi (MMHU) kunne avstå fra
vores årlige møtegodtgjørelse. Så blei det
penger til blomster også i dårlige tider.
Da blei de sur', og ordføreren (fra
Senterpartiet) spurte om hvor mange
gamle æ hadde besøkt i jula ifjor. Så
foreslo han at regninga kunne betales ·
neste år. Det stemte æ for.
I år har vi egentlig to kommunestyrer i
Vågan. Det store sett i Oslo. I år skal vi
sende julegavan til dem. 300 skattemillioner har vi tenkt å gi dem. Vi har hørt (og
det er ikke fra julenissen) at de bare kommer til å sende oss (kommunene) 150
øremerkede rammeoverførte millioner.
Det synes vi er kjipt av staten.
Kommunestyret som sett i Vågan skal få
lov til å plukke i folket sine hylla (det
kalles LOKALDEMOKRATI). Vi (kommunestyret) skal nemlig spare ti-tolv millioner. Det betyr å kutte sju-åtte prosent
av kommunene sine tjenester. Det blir
ordentlig julegave, det, til folket. Da
stemmer vi (to RVere) for å sende litt
mindre julegave til staten. Det blir det
neppe flertall for. Men ei god jul blir det,
for noen av oss.
Røde Roger (dekknavn)
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deisen på
borg l'tliOPefs side?
Det foregår en debatt i RV ut
fra programmet om at LOledelsen tilhører borgerskapet. Dette spørsmålet kommer opp på hvert
RV-landsmøte. Etter min
mening er det feil å fastslå
dette entydig.
Av Einar Gullord

et finnes en del LO-eide bedrifter
som jobber på det kapitalistiske
markedet der de største er A-pressen, NKL og Vår Bank og Forsikring.
LO-eide bedrifter har en spesiell historikk. De ble opprettet ut fra ideelle målsettinger. De skulle ha de beste avtalene for
de ansatte. De skulle ha de beste tjenestetilbudene og ordningene for vanlige arbeidsfolk. Det var en gjensidig lojalitet mellom
leverandør og bruker som er bygd opp
gjennom flere tiår og det er en lojalitet som
fins bland eldre fagorganiserte den dag i
dag.
Når det viser seg at den rå kapitalismen
også begynner å innta «våre» bedrifter, blir
reaksjonen desto sterkere. Her er det lojalitetsbrudd, og reaksjonene blir kraftige.
På grunn av den historiske tradisjonen er
tariffavtaler med LO-bedrifter langt bedre
enn andre. Innenfor NGFs område er vår
tariffoverenskomst
med
ATF
Arbeiderpressens tarifforening - bedre enn
våre andre overenskomster. Vi har brukt
denne tariffen som brekkstang for å bedre
de andre. Så vidt jeg veit er også HKs tariffavtale med NKL bedre enn HKs Øvrige
tariffer.
Men her vil det nok skje endringer.
Innenfor A-pressen skjer det en bevisst
ansettelsespolitikk der nye folk i toppledeisen skal tenke bedriftsøkonomi og profitt. Når disse nye broilerne skal sette nye
ting ut i livet, har de en sterkere tendens
enn tidligere til å overse lov- og avtaleverk.
I og med at A-pressen sentralt styrer lokalavisene totalt gjennom aksjemajoritet, vil
denne politikken også prege ansettelser i

D

Yngve Hågensen - en borger, en sviker, en arbeider eller rett og slett en narr?

toppstillinger der. Det betyr: Bort med idealister- inn med Handelshøyskole-broilere.
I diskusjonene i Glåmdalen-saken var
det mange som mente LO burde trekke seg
som eiere i A-pressen (blant annet vedtak i
Grenland-Samorg.). Andre gikk videre og
mente at LO burde trekke seg ut som eiere
av all kapitalistisk virksomhet.
På et møte i Nordisk Grafisk Union i
Sverige høsten 1997 holdt en sosialdemokratisk statsråd innledning. Hun mente 11t
arbeiderbevegelsen burde delta mer aktivt
på eiersiden for å bidra til å etablere nye
arbeidsplasser. NGFs leder Finn Erik
Thoresen tok da ordet og refererte til vår
dårlige erfaring med den LO-eide A-pressen. Han advarte sterkt mot hennes forslag
om at arbeiderbevegelsen skal engasjere
seg på eiersiden i kapitalistiske bedrifter.

RADIKALISERT LO-LEDELSE?
Er LO-ledelsen mer prinsippfast nå enn tidligere: jeg mener at den er det. Mye skyldes selvsagt at vi ikke har en AP-regjering.
Men jeg synes de siste årene har vist en
klarere profil av arbeidervennlig politikk
fra LO-ledelsen enn tidligere uansett regjering. Generalstreiken i høst kan også bety
begynnelsen på en større aktivitet på
grunnplanet, slik at ledelsen må lytte bedre
til dem som har ,a]gt dem.
Et eksempel er NGF-ledelsen (er den
også en del av borgerskapet?) i Glåmdalensaken. Først var den lojal mot LO-ledelsen
i forhold til at denne saken ikke skulle opp
på representantskapsmøtet i februar/mars.
Da den så at medlemmene sloss for

arbeidsplassene sine, måtte ledelsen stille
seg lojalt bak medlemmene på kongressen. ·

TIL PROGRAMMET
Jeg mener at programmet bør fastslå LOledelsens tosidige rolle: LO-ledelsen spiller en borgerlig rolle som verner av makta.
Den har borgerlig innstilling i utvalg som
Undheim i Blaalid-utvalget, Hågensen i
Arbeidsrettsrådets innstilling, Balstads
reaksjonære stemmegivning i voldgiftsretten mot hjelpepleierne (de skal ikke
sammenlikne lønna si med gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn). I tilknytning til det
borgerlige Arbeiderpartiet og eierskapet i
kapitalistiske bedrifter. Mange flere borgerlige trekk kunne nevnes.
Positivt: Generalstreiken sammen med
Lærerlaget, YS og AF - en streik og en
bevegelse som i hvert fall lokalt slett ikke
ble sett på som noen støtte til Jagland. Det
var en streik til forsvar av velferdsgodene.
Bra oppfølging i TV-debatter med en
prinsippfast holdning mot et hvert angrep
på velferdsgodene. (Blant andre Terje Moe
Gustavsen vedrørende sykelønnsordningen
og «Petter'n» Jensen fra FF om fjerning av
feriedag/2. pinsedag.)
Mitt forslag til endring i programmet
blir da: / en klasseanalyse i dagens Norge
er LO-ledelsens plass tosidig.

LO SOM BEDRIFTSEIER
Forslagtil nytt programpunkt:
LO må avslutte sitt eierskap i kapitalistiske bedrifter, slik som A-pressen, NKL og
Vår Bank og Forsikring.

Foto: Trond Brubak/Klassekampen

Blant LO-eide bedrifter er A-pressen nå
mest aggressiv i å utvise rå kapitalisme.
Dette har sammenheng med at de konkurrerer beinhardt med storkonsernet Orkla
om å posisjonere seg i avismarkedet. Jeg
har påvist at det skjer en bevisst endring i
ledelsespolitikken i A-pressen som erstatter
tidligere idealister med rå, hensynsløse og
profitthungrige broilere i toppstillingene.
Disse vil mer og mer vise sitt sanne ansikt
når ting skal settes ut i livet. De vil gjøre

dette mer hensynsløst o g sette lov- og avtaleverk og andre ansatte-interesser helt til
side. Derfor vil ikke Glåmdalen-saken, og
de øvrige nedleggingene av arbeidsplasser i
Østfold, bli engangstilfeller, særtilfeller
som ikke vil gjenta seg. Nei, dette vil kunne skje andre plasser også - i A-pressen,
eller kanskje også i NKL og i Vår Bank.
LO er ikke tjent med flere LO versus LOsaker a la Glåmdalen. Det vil undergrave
LO som interesseorganisasjon.
Prinsipielt burde ikke LO ha aksjer, men
obligasjoner. Men enda bedre ville det
være om pengene ble brukt som investering i medlemmene; skolering osv.
Egenreklame til slutt: NGF har tilbud til
alle sine organisasjoner om gratis datainternettkurs. Begrunnelsen fra ledelsen er
at vi som fagorganisasjon ikke skal salte
pengene i Vår Bank. Satsingen vil koste 5
millioner kroner eller mer. Kanskje en ide
for LO eller andre forbund? Å bruke mer
penger på medlemmene istedenfor å satse
dem på kapitalistisk virksomhet.

Høyanger-arbeidere vil overta bedrift
De 72 ansatte på Hydrobedriften
Hydroslug i Høyanger går inn for å overta
bedriften etter at det ble kjent at Hydroledelsen vil legge den ned. Bedriften produserer emner i aluminium til produksjon
av tuber og aerosolbokser. De har slitt med
manglende inntjening. Bedriften defineres
heller ikke lenger som kjerneområde for
Hydro og skal ut av konsernet. Nei]
Mclean, leder i Kjemiskavdelinga i
Høyanger, sier til Opprør at det ligger store

muligheter for en ansatte-eid bedrift. De
har snudd underskudd til + dersom en ser
bort fra konsernbidrag. Foreninga står samlet i å prøve å få kjøpt ut bedriften. De er
imidlertid avhengig av å få samme priser
som nå på produktene.
Lokalsamfunnet - kommune, næringsråd
og fagbevegelsen - slutter naturlig nok opp
om kampen for å bevare arbeidsplassene. I
den forbindelse har SV i Sogn & Fjordane
lansert et forslag om å selge solidaritetsak-

sjer i lokalmiljøet og i fagbevegelsen. RV
ser ingen grunn til å gå imot det.
Tvertimot. En lærdom fra nedleggelsen av
Rena Kartong kan nettopp være å bruke
dette som et virkemiddel for å få reist lokal
kapital. RV har sendt følgende støtteuttalelse til de ansatte på Sluggen:

RV OPPMODER: STØTT
SLUGGFABRIKKEN I HØYANGER!
Hydro satsar no for fullt på investeringar i

www.pdf-arkivet.no (2020)

utlandet. Dette viser seg å gå utover investeringar i Norge - og no på Hydroslug i
Høyanger. Hydro, som trass alt er 51 prosent statseigd, spring frå ansvaret sitt. RV
fryktar at dette berre er starten på at Hydro
kvittar seg med «ikkje kjerneverksemder».
Dette er ein del av «outsourcing»-ideologien som dominerer i næringslivet no.
Etter å ha vore på besøk i Høyanger, er
RV-leiinga kjend med kor viktig Sluggen
er for Høyangersamfunnet. No viser det
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Kommuneopprør mot staten
Rød Valgallianse har fra første stund statsbudsjettet ble
lagt fram slått fast at dette er
et klassebudsjett der kommunene er taperne og det
offentlige tjenestetilbudet
legges til rette for privatisering.
Av Finn Olav Rolijordet

år nå statsbudsjettet endelig ble
ferdig etter budsjettforlik mellom
Bondevik (KrF) og Petersen (H),
har vi våre ord i behold. Og ikke nok med
det, budsjettet har blitt værre for mange ikke minst barnefamiliene og kommunene.
Det kuttes ytterligere 200 millioner i overføringene til kommunene. Det kuttes i
bevigningene til skolefritidsordningen og
prisen går dermed opp og barnehagesatsene
går opp. I min hjemkommune har aJJe foreldre med unger i barnehagene fått beskjed
om at satsene øker med 13%.

N

SV TREKKER SEG
Så hva i alle dager skal folk gjøre med det?
Det protesteres, men uten den helt store
skjelven i maktens korridorer på Stortinget
og i NHO-bygget. Lokalpolitikerne må lide
seg gjennom kuttmøter, møte fortvila velgere, og si nei til gjenvalg ellers blir de
kasta allikevel. I flere Lofotkommuner har
SV-lag sagt at de ikke stiller liste, f.eks i
Vågan.

RV STÅR PÅ
Bare RV pønsker på nye tiltak - denne
gangen har vi satt søkelyset på pengeflyten
mellom kommunene og staten. Vi har satt
søkelyset på det faktum at det går mer
penger fra kommunene i skatt og avgifter
enn det kommer tilbake i form av rammetilskudd og overføringer.

ØKT FORSTÅELSE FOR RV-KRAV
En del har begynt å gripe tak i dette forhol-

seg at det er fagrørsla som må ta på seg
oppgava med å kjempe for arbeidsplassar
og lokalsamfunn. Med bakgrunn i dette er
det viktigare enn nokon gong å kjempe for
ei sterk fagrørlse. Det er verd å merke seg
at ein del av «outsourcing»-ideologien er
nettopp å splitte og dermed svekke fagrørsla.
RV støttar fullt opp om SV i Sogn og
Fjordane sine initiativ om solidaritetsaksjar
i «Nye Slugg». Solidaritetsaksjar er ein
glimrande måte å vise solidaritet i praksis
på. Vi har tru på
ei slik bedrift der dei tilsette sin kompetanse vert brukt, og dei sjølve får meir å seie
og ikkje vert fjernstyrt av Hydro.

det selv om de ikke deler vårt syn på at disse pengene bør kommunekassereren
beslaglegge til fordel for den lokale felleskassa. Men bare det faktum å få satt fokus
på pengeflyten i landet, fra verdiskapinga
ute i bedriftene i såvel kystNorge som
innlandsNorge, er et skritt fram. I
NordNorge begynner det å utvikle seg en
brei front mot staten i Lofoten, Ofoten og
Vesterålen. Sist ute i å kommentere disse
forholdene var ordføreren på Røst som kort
slo fast at verdiskapinga bak hver eneste
innbygger i kommunene var på 250.000,
mens den i Oslo er 10.000. Pengene går til
sentrale strøk (men ikke til folka der), distriktene tappes for ressurser og til slutt flytter folk. F.eks til Akershus - noe som fort
kan bli fra asken til ilden.

PROBLEMER I SENTRALE STRØK
Men reaksjonene på politikken går flere
veier. Vår mann på Nesodden, Eivind
Reiersen, gikk frimodig ut i lokalavisa
Akershus Amtstidende, og oppfordret kommunen
til
å
bryte
loven.
Underskuddsbudsjett og beslaglegge skattepenø- ...., bana. aaediaia, _ .

-nr

PP

KOMMUNENE SPONSER STATEN
- EKSPEMPELET VÅGAN
For få år siden gikk det en netto pengestrøm fra staten til kommunene. Nå er bildet ganske
annerledes. I inneværende år innføres Rattsø 2. Dette medfører blant annet at selskapsskatten i sin helhet konfiskeres av staten fra og med 1999. Slik subsidierte Vågan kommune staten allerede i 1997. Kommunekassereren innkasserte for staten:

Skatteinnbetaling
Arbeidsgiveravgift

265,4 mill
29,2 mill
294,6 mill

I tillegg kommer moms på kommunale tjenester. Selv om vi tar hensyn til at arbeidsgiveravgiften går til Folketrygden, er overføringene negativ for Vågan. Staten overførte til
Vågan kommune i 1997:
Rammetilskudd og øremerkede tilskudd: 133,3 mill.
Dersom Vågan hadde løst oppgavene med egne midler, og uten statens overføringer,
ville Vågan hatt 161,3 millioner mer å rutte med i 1997. I 1999 blir forskjellen enda større. Dette er ikke spesielt for Vågan. En gjennomgang av Nasjonalbudsjett 1999 viser samme resultat for alle kommunene og fylkeskommunene til sammen.
Kommunekassererne innkasserer for staten:
Ordinær inntektsskatt (toppskatt) og formueskatt:
Fellesskatt (en del av 28%-skatten)

Tl ,;gel-, slfl ( medl1-_ , . _lft)

16,345 mrd
72,042mrd

V e nstremann rykket ut og tok sterk avstand

Arbeidsgiveravgift:

49,771. m.ro
71,(i64mrd

fra RV sin opfordring til lovbrudd.
Ordføreren var heller ikke helt med på
notene. Reiersen slo i debatten etterpå fast
at de andre politikerne tydeligvis heller ville bryte alle sosiale lover enn kommuneloven.

Tilsammen

209,822mrd

FELLES KAMP
Det går en viktig allianse mellom Lofoten
og Nesodden eller utkantkommunene i
Nord-Norge og innkantkommunene i
Akershus som fylkesleder Geir Christensen
kaller dem. Statens utarming av kommuneøkonomien er like rå overalt. Mange
Akershuskommuner har store problemer.
Men foreløpig er det bare RV som ser nødvendigheten av å reise en felles kamp over
hele landet. Det kommer seg i noen regioner, det kommer seg med forståelsen for at
noe må gjøres hos flere en RV. Men foreløpig er dette heller puslete saker. Med et
perspektiv som går over noen år ser vi
mulighetene for at RV-politikk kan vinne
fram.

I tillegg kommer moms på kommunale tjenester
Staten overfører til kommunene og fylkeskommunene:
Rammeoverføringer:
Øremerkede overføringer:
Tilsammen:

TA FRA DE RIKE - LITT AV RV SIN SKATTEPOLITIKK
■

skattlegge aksjeutbyttet som i 1997 var på hele 54 milliarder
at den delvise skattefriheten for gevinst ved aksjesalg oppheves
■ statsskatt på 20% for AS-er, bedriftenes overskudd til felleskassa
■ endre skatteloven slik at skattefri tapping fra bedriftene ikke er mulig
■ kapitalisters inntekt av andres arbeid skal skattlegges like hardt som arbeidsfolks lønninger
■ øke formueskatten for de svært rike
■ innføre et nytt trinn i toppskatten, slik at de som tjener over 500.000 betaler 20% på
topp
■

AKSJONSPAROLER FOR «FATTIGE» KOMMUNER
■
■
■

RV vil oppmode Høyanger Kjemisk og
fagrørsla i Høyanger om å stille seg positive til dette initiativet og organisere ein slik
kampanje. RV er villig til å bruke våre
kontakter og vårt faglege nettverk i ei slik
kampanje. Seinare vil vi ta stilling til kor
mange aksjar RV skal kjøpe.

Vår oppmoding er:
Gi Hydro «ein på trynet». Kjøp ikkje aksjar
i
Hydro.
Kjøp
heller
aksjar
Sluggfabrikken !
Kamerats/eg helsing
Aslak Sira Myhre, leiar

50,117 mrd
28,958mrd
79,075 mrd

lag budsjett som opprettholder nivået fra 1998
lag alternative budsjett med inntekter til kommunen der skatteøret settes til 1993-nivå
beregn kapitalflyten/skattepengene fra kommunen

nstre o .
Utgitt av revolusjonært forbund. Nå kommer vi som månedsblad! Bestill abonnement eller gratis prøveeksemplar fra:

Venstre om!
Pb 271.8 Møhlenpris
5026 Bergen ·
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ULE GULLET

-

betaler prisen for
profitten?

Det er et fellestrekk ved de
transnasjonale selskapene at
de er fagforeningsfiendtlige.
For de latinamerikanske
bananarbeiderne er
Chiquita et av de verste. Her
bringes utdrag av et innlegg

MellomAmerika og i andre
regioner i verden, og
som gjorde tusener av
arbeidere sterile.
I dag øker disse selskapene fortsatt sin produksjon på
bekostning av en konstant forurensning av jord, elver, hav og
bebodde områ der, foruten en generell ødeleggelse av regnskogene,
plantene og dyrelivet.

Arizona
og
Alabama. Mer .
enn
500
arbeidere
har hittil

som ble holdt på det danske
SIDS kongress 98.
Av Gilberth Bermudez Umana

Jordbruksarbeiderne og plantasjearbeiderne
utgjør en av de hardest økonomisk rammede gruppene i det latinamerikanske landbruket. Globaliseringen av økonomien har
betydd en ytterligere styrking av de transnasjonale selskapene, noe som avspeiler
seg i en enorm utvidelse av deres aktiviteter og en nærmest ufattelig stor innflytelse
på alle områder i våre lands økonomiske og
sosiale liv.
I tillegg kommer at regjeringene og
arbeidsgiverne fører en politikk som går ut
på systematisk å utelukke fagbevegelsen
fra å delta i diskusjonen om hvordan man
skal finne løsninger på de forskjellige problemer.
Mange av våre regjeringer tolererer og
fremmer til og med forfølgelsen av faglige
aktivister. Fengsling og drapstrusler er fortsatt metoder som tas i bruk. Oppsigelse av
medlemmer i fagforeningene, lave lønninger, seksuell trakassering av kvinnelige
arbeidere, svartelisting, hindringer som
legges i veien for det faglige arbeidet og
faglige ledere som forhindres i å avlegge
besøk på arbeidsplassene - det er alt sammen en del av dagliglivet for oss som er
arbeidere og faglige aktive i MellomAmerika og Karibia.

FAGFORENINGSKNUSING
Et fellestrekk for disse transnasjonale selskaper er deres fagforeningsfiendtlige
politikk.
Chiquita, Dole og Del Monte er de tre
selskapene som i dag kontrollerer produksjonen og salget av bananer på verdensplan, men Chiquita er det eldste og mest
aggressive. Med sin virksomhet i MellomAmerika gjennom mer enn 100 år, har selskapet gjennom tiden vært kjennetegnet
ved bruk av de mest brutale former for
maktutøvelse og tvang. Som eksempler på
Chiquitas oppførsel i Mellom-Amerika
kan nevnes følgende historiske kjensgjerninger:
- I Colombia i 1927 skjøt selskapet (med regjeringens velsignelse)
mot streikende bananarbeidere og
mange ble drept.
- I Costa Rica i 1934 ble
en streik blant bananarbeiderne i United Fruit Co's
plantasjer (OYunai6Chiquita)
brutalt
undertrykt.
Over
13.000 arbeidere
krevde blant
annet lønnsutbetalinger i
form

BLODIG HISTORIE
Gjennom mer enn 100 år har de transnasjonale bananselskaper operert i
Mellom-Amerika og Karibia. Deres
arbeid har til stadighet vært basert
på at de har kunnet påtvinge våre
regjeringer sin politikk. Deres fagforeningsfiendtlige innstilling har
opp gjennom historien gitt seg utslag
i oppsigelser, sjikane og forfølgelse av
tusener av bananarbeidere av begge kjønn.
Selskapene slo seg ned i egentlige enklaver
og underla våre land sin totale dominans
samtidig som de opptrer hevet over vår
nasjonale lovgivning.
De transnasjonale selskapene konkurrerer innbyrdes for å fastholde og erobre nye
markeder. I deres bestrebelser på å oppnå
større produktivitet, har de i løpet av de siste årtier innført ny teknologi som tar
utgangspunkt i bruk av forskjellige landbrukskjemiske produkter som er meget giftige. Her skal jeg bare nevne DBCPNemagon som er et produkt som ble brukt
på 70- og 80-tallet i en rekke land i

av
penger og
ikke i form av
kuponger.
- I Guatemala i 1954
bidro Chiquita aktivt til å styrte Jacobo
Arbenzs demokratiske og lovlig valgte
regjering.
- I Honduras i 1954 satte Chiquita brutalt inn egne folk mot streikende arbeidere
som hadde innledet en kamp for bedre lønninger, en ordentlig behandling og generelt
bedre levekår.
- Costa Rica 1984. Chiquita forlater
bananplantasjene
ved
den
sørlige
Stillehavskysten med det resultat at 3.000
blir arbeidsløse.
- I 1998 utøver fortsatt Chiquita aktiv
undertrykkelse i Guatemala, spesielt i de
konfliktene som er i virksomhetene

12-14 timers arbeidsdag, ustabil arbeidssituasjon, underleverandører, grov utnyttelse av løsarbeidere, inngangsporter som
bevoktes av paramilitære enheter i
Colombia, Guatemala og Costa Rica.
Dårlig arbeidsmiljø, utilstrekkelig bedriftshelsetjeneste, teknologiske løsninger som
innebærer mye bruk av kjemiske stoffer,
sprøyting fra luften som medfører forgiftninger hos arbeiderne. Dårlige boliger,
mangel på de mest elementære standarder,
oppsigelse på grunn av medlemskap i fagforening, svartelistinger, overtredelse av
reglene i arbeidsmarkedslovene, sjikane
mot faglige aktives familier, overgrep mot
urbefolkningene.

DEN ØKOLOGISKE BANAN?
Den økologiske banan som Chiquita
eksporterer fra våre land, er et propagandanummer som skal narre forbrukeren til å
tro at det er snakk om en miljøvennlig
banan.
Sammenslutningen av latinamerikanske
bananarbeidere (COLSIBA) har diskutert
nødvendigheten av å ta initiativ til en samordnet innsats i den internasjonale fagbevegelse og andre organisasjoner med henblikk på å vedta en global handlings- og
organisasjonsplan for Chiquitas bananplantasjer.

Forfatteren
er
visekoordinator
Sammenslutningen av latinamerikanske
bananarbeidere (COLSIBA)
Oversatt fra spansk av SID, oversatt fra
dansk av Kristine Mollø-Christensen, kilde
Dagbladet Arbejderen.

- I Panama i
juli
1998
sa
Chiquita opp over
1.500 arbeidere som
krevde sikre ansettelsesvilkår og bedre lønn.
Honduras
1998.
Avvisning av retten til kollektive avtaler førte til
streik og deretter la selskapet ned fire plantasjer og sa
opp 68 faglige ledere og
1.200 arbeidere.

FORSKJELLIGE NAVN
I dag opererer Chiquita i
Costa Rica og andre land
under forskjellige navn. for
eksempel COBIGUA i
Guatemala, COBALISA i
Honduras, COBAL i Costa
Rica og Bocas Fruit Co. i
Panama.
I dag er situasjonen kritisk i Chiquitas plantasjer i
flere land:
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«STAFETTPINNEN»

Kvinner fra fattige land
- de nye slavene i Norge?
Dette brevet av 1. september i år er sendt til kvinneorganisasjoner, fagforeninger,
politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner.
BAKGRUNN
I stadig økende grad benytter norske menn
seg av mulighetene til å importere kvinner
fra fattige land til Norge. Kvinnene kommer ofte til en hverdag hvor både psykisk
og fysisk mishandling forekommer hyppig.
Statsråd Aud-Inger Aure inviterte
26.11.97 organisasjoner og offentlige
instanser for å få klargjort hvordan rettspraksis kommer til anvendelse i saker hvor
utenlandske kvinner har blitt utsatt for mishandling i ekteskap med menn, og hvor de
har søkt om oppholdstillatelse etter skilsmissen. Utlendingslovens §37 femte ledd
ble i januar 1993 forandra fra en kan- til en
skal-paragraf. Det betyr at utenlandske
kvinners rettssikkerhet er sterkt styrket,
hvis de har blitt utsatt for fysisk og psykisk
vold i ekteskap med norske menn.
Kvinnenes rett til å bli i Norge etter en
skilsmisse er etter lovendringen som fant
i
sted Uanuar / 993, sva;rt stor.
Tidligere justisminister Grete Faremo
skrev i et brev til Krisesenterbevegelsen
29.12.1993:
«Kvinner etter dagens regler har et rettskrav på å få søknaden innvilget dersom det

sannsynliggjøres at mishandling har funnet
sted. Utlendingsforskriftens §37 femte ledd
var tidligere formet som en skjønnsbestemmelse, og formålet med forskriftsendringen
har selvfølgelig vært å styrke denne gruppens rettsstilling. Man ønsker å forhindre at
utenlandske kvinner forblir i uholdbare
ekteskap utelukkende av frykt for å bli
returnert tilhjemlandet.»
I et internt notat fra Utlendings-direktoratet heter det: «Hvorvidt et overgrep
betegnes som 'mishandling', beror på en
helhetsvurdering. Overgrepet må ha ført til
en ikke uvesentlig skade, og den må ha
vært av et visst omfang. Det er naturlig å
ta utgangspunkt i at det må ha vært øvet
vold, eller at atferden har hatt karakter av
annen form for legemsfornærmelse eller beskadigelse. Mishandlingen kan være av
psykisk eller fysisk art.»
Astri Holm i Trondheim RV.
På tross av endringene i Utlendingsloven i 1993 har mange kvinner opplevd å
har opplevd mishandling fra norske menn i
få avslag på sine søknader om oppholdstilsine ekteskap. Dette er bra, men inntil retlatelse, selv om de har dokumentert både
ningslinjene får noen praktisk konsekvens,
fysisk og psykisk vold.
treng fortsatt politisk press og praktisk
handling.

INITIATIV FRA SAMTLIGE KVINNER I
TRONDHEIM BYSTYRE

Kvinnene fra samtlige partier i Trondheim
bystyre skrev i juni 1998 et åpent brev til
justisminister Aud-Inger Aure, hvor de
påpekte at lovens intensjoner IDA gjeDD<>l9føres i praksis. Foreløpig har kvinnene i

Trondheim fått svar fra justisministeren
hvor det framholdes at det i departementet
arbeides med å vurdere praksisen i forhold
til lovverket for utenlandske kvinner som

STAFETTPINNEN SENDES VIDERE
Tar du mot utfordringen til å arbeide politisk for saken eller vet om en tilsvarende
skjebne som den bulgarske kvinne har, på
ditt hjemsted, er du velkommen til å bruke
dette brevet eller deler av det. Kopi fås ved
henvendelse til:
- RV, Osterhausg. 27, 0183 Oslo, tlf. 22 98

90 50, fax 22 98 90 55,
eller
- Astri Holm, Arne Fjellbusv. 4E, 7033
Trondheim.
Det er også lagt ut på
www.rv.no

RVs webside:

RETTSFOND TIL KVINNER TRENGS!
Mange kvinner oppdager etter kort tid i
ekteskap med norske menn at forholdene er
helt annerledes enn de på forhånd var blitt
fortalt. killer de seg før tre år har gå , har
de ingen krav på fri rettshjelp dersom de
vil prøve saken sin for domstolen.
I Trondheim sitter nå ei bulgarsk kvinne
som er skilt fra sin norske mann, fordi
ekteskapet for henne ble et fengsel.
Kvinnen vil bli i Norge, men hun har fått
beskjed fra norske myndigheter om at hun
må reise tilbake til Bulgaria. Penger er
foreløpig lagt ut, slik at kvinnen kan føre
rettssak.
En rettssak koster ca 20.000 kroner, og
vi ber derfor organisasjoner, partier, fagforeninger og enkeltpersoner om pengestøtte
til den bulgarske kvinnens rettssak.
Fondet vi nå oppretter, vil være aktuelt å

Foto: Håvard Houen/Klassekampen

bruke for andre utenlandske kvinner som
har opplevd psykisk eller fysisk mishandling i sine ekteskap med norske menn, men
fortsatt ønsker å bli i Norge.
Målet må være at mishandlede kvinner
får fri rettshjelp i et land som påberoper
seg å ha en likestillingspolitikk som er
blant de beste i verden.
Foreløpig har styret i FO i Trondheim
bevilga kr 1.000,- til rettsfondet. Vi oppfordrer andre til å · etter evne til Rettsfond
for kvinner, konto 4200 36 44183.
Initiativtakerne bestemmer hvordan
penger som kommer inn på rettsfondets
konto utover kostnadene som går med til
rettssaken til den bulgarske kvinnen skal
disponeres, i tråd med retningslinjene som
er beskrevet ovenfor i dette brevet.
På vegne av Initiativgruppa for rettsfond
for mishandlede utenlandske kvinner,

Ragna Binde, SV
Toril Strand, AP
Liv Sandven, KrF
Astri Holm, RV

Kuttes støtten til Opprør?
Av Finn Olav Rolijordet

I høst har Kulturdepartementet sendt ut på høring et forslagt i det som kalles Støtte til partienes informasjonsarbeid. I vårt tilfelle handler det om de pengene vi har fått
for å drive Opprør. I 1999 ville vi ha budsjettert med ca
800.000 - etter forslaget vet vi ikke helt, det gir oss distribusjonsstøtte på litt over kr 8.000!! I år fikk vi 1.2 millioner, disse pengene har gått til Høyre og Senterpartiet i det
nye forslaget.
Forslaget er et alvorlig angrep på partiets økonomi.
Men det er også et alvorlig angrep på mangfoldet i partifloraen og små partiers muligheter til å oppnå statsstøtte
blir ytterligere redusert. Vi har naturlig nok reagert skarpt
på forslaget og vi har bedt om et møte med den politiske
ledelsen i departementet, statsråd Anne Enger Lahnstein.
Vi håper i det lengste at dette er en byråkrattabbe, og ikke
linjen til SP.
Vi har også sendt ut et brev til de andre høringsinstansene, både for å gjøre dem oppmerksomme på det reelle
innholdet i forslaget og for om mulig å påvirke høringssvaret deres. Vi har i skrivende stund ikke fått noen avtale

med departementet, men denne saken har nå høy prioritet
på partikontoret fram til høringsfristen går ut den 15.12.
Denne saken er en viktig påminnelse om at vi ikke kan
bli avhengige av offentlig støtte. Vi må sette mer fokus på
egeninntekter. Dette vil nok bli drøftet fram til landsmøtet
der det er ventet at det vil bli forslag til vedtak om å fond,
innsamlinger og økt kontingent. Stol på egne krefter!!
Brevet til de andre høringsinstansene:

HØRING OM PARTISTØTTE
Kulturdepartementet har lagt fram Utkast til forskrift om
tilskudd til informasjonsvirksomhet i de politiske partier
og Midlertidig forskrift om overgangsordning for tilskudd
til de politiske partiers publikasjoner pr 29.10.98.
I utkastet til nye forskrifter ønsker vi å henlede opmerksomheten på følgende konskvenser:
De inneholder forslag som ensidig rammer Rød
Valgallianse.
Forslag til midlertidig overgangsordning er i praksis en
ordning for å kutte all støtte til RV. Vi krever at det ikke
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blir gjort noen endringer innafor en avtaleperiode og at
gjeldende ordning opprettholdes.
Sperregrense på 2.5% vil effektivt utelukke RV . .
Kystpartiet og muligens i framtida et parti som Venstre
eller andre som faller under sperregrensa vil også rammes.
Utkastet utelukker alle nye partier som får representasjon på Stortinget uten å få nok stemmer på landsbasis.
Forslaget til nye forskrifter er med de nye innstrammingene, et forslag som sementerer partistrukturen og
favoriserer de store partiene på Stortinget. Forslaget er dermed meget udemokratisk og oppfyller etter RV sin mening
ikke intensjonen som ligger til grunn for støtteordningen:
§ 1-2 Formål. Støtteordningen skal bidra til politisk
meningsbryting og debatt i samfunnet.
Vi kan ikke forestille oss at Kulturdepartementets politiske ledelse har den hensikten som fremkommer i forslaget og at det har foreligger en «teknisk glipp».
Vi har bedt om et møte med ministeren for å få avklart
det reelle innholdet i forslaget.
Vi oppfordrer de andre høringsinstansene til å uttale seg
om disse forholdene.
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Listestilling anno 1998
Rød Valgallianse er i dag et
parti med ca. 1.400 betalende medlemmer. Ved stortingsvalget i 1997 var det
omlag 43.000 mennesker
som tok opp RV- seddelen
og puttet den ned i urnen.
Neste gang skal det bli fler.
Av Siri Tidemann Andersen

Til den oppgaven som på mange synes
umenneskelig: Fram til 1. april 1999 skal
RV stille 110 lister lang og strand rundt.
Hvordan skal vi klare dette?
Vi skal engasjere, vi skal lage teater, vi
skal kuppe alle landets prekestoler, vi skal
løpe etter mennesker med lister og løpesedler, og vi skal lage bråk. Vi skal sørge for
at så mange blir så forbanna og kommer til
gjøre så mye for å forhindre så få i å gjøre
så mye galt.

gjennom media og med et samfunnspolitiske Norge som forteller oss at kommunismen er død, og sosialismen kun en tilstandsvis tilbakevendende zombie, vil jeg
kalle sensasjonelt.
Hvem er det så som stemmer RV på
slutten av 90- tallet? - Å kategorisere denne
gruppen valgdeltagere tror jeg er umulig.
Du kan si at de x antall av ca. 8000 menneskene som abonnerer på Klassekampen
stemte RV. Medlemmene stemte forhåpentligvis RV, også kan du ta noen slengere fra diverse uavhengige venstreorienterte grupper som har bestemt seg for å
stemme RV. La oss si du sitter igjen med
rundt regnet 15 000 folk. Hvorfor terper
jeg på dette?
Jeg tror RV ikke bare blir sett på som
«de sære overlevende marxistene sitt parti», eller den opposisjonelle tenåringens
valg lenger.

TALER FOLK SIN SAK
RV framstår mer og mer tydelig som det

TIL VALG I 23 ÅR
I 1975 stilte RV lister til valg for første
gang. Resultatet av dette var at vi kom inn i
4 kommunestyrer. Ved valget i '79 kom vi
inn med 24 representanter i 21 kommune-

partiet som taler folk sin sak. Hvor ofte er
det ikke kommunerepresentanter har vært
hjemme hos alenemødre å fått høre om
deres situasjon, gått i antirasistiske demonstrasjoner eller støtta opp om sjølvstyrt
ungdomshus og bevilgninger til et levende
kulturliv. RV har aldri tatt et offentlig verv
for å spise kanapeer og dra på fansy hoteller. Vi har gjordt det fordi det er dette vi

st,;rer og 4 fylkesting . Slik har RV økt i
oppslutning ved nesten hvert valg.

faktisk mener er riktig å gjøre, fordi vi har
en enestående mulighet til å vise fram det

At RV som er et revolusjonært parti
fikk den høyeste valgoppslutning noensinne i en tid hvor man lærer på skolen,

systemet vi kjemper imot, hvorfor vi må
organsiere folk for å knuse det, og til slutt
hvordan det knuser folk sine demokratiske

Stemte denne· k~~n

RV m~~ tro?

rettigheter.
Denne gangen skal vi ikke bare stille lister. I tillegg til listene skal vi nemlig bygge
partiet RV. Neste gang skal du stemme på
et RV som finnes i dobbelt så mange byer,
bygder og i alle landets fylker. Neste gang
stemmer du ikke på alliansen Rød, organisasjonen RV eller fronten RV.
Å bygge opp et organisasjonsapparat
hver gang det er valg ser jeg hverken
poenget eller hensikten med. Dersom dette
skal fortsette over lengre tid nå, står ikke
RV med ett bein i grava, da er vi i ferd med
både den siste salve og jordpåleggelsen. I
høst var det 25.000 ungdommer som gikk
på gata for lik rett til utdanning. De vet at

Foto Håvard Houen/Klosseko;;,pen

RV er det eneste partiet som reelt støtter

dette kravet. Sykehjemsbeboerne vet at RV
er det eneste partiet som vil finne penger til
å gjennomføre eneromsreformen. Innvandrere vet at RV er det eneste partiet som
avslører den statlige rasismen og den vestlige imperialismen som den norske stat så
altfor ofte har stått i spissen for eller støttet
i deres hjemland.
Vårt mål må være å organisere alle disse
menneskene. Vi skal spørre og spørre, grave og grave og ødelegge myten om «det
norske demokrati». Så skal vi vinne den.
Vinner vi kampen om innholdet i «demokratiet» må vi vinne kampen om framtida.
Er det det politikk handler om?

FRA LANDSSTYRET
For å få gjennomført målet for listestillinga
har landsstyret i RV vedtatt noen tiltak:
30 lister skal være ferdig til 31.01.- Se
rammen på hvilke kommuner.
Det skal være nominert en listetopp i
alle fylker innen 1. 1. 99
Listestilling er hovedsak for dagligledelsen og arbeidsutvalget fra O1.12 .til
landsmøtet
Det skal lages en tiltakspakke om listestilling som sendes ut innen 4. desember:
Arbeidsutvalget skal tilrettelegge det
slik at alle kvinner som står på en liste for
RV skal få tilbud om bud om bøllekurs.
Landsstyret oppfordrer listestillingskomiteen, fylkeslag og lokale lag om å
bevisst nominere innvandrere til kommune- og fylkestingslister
Landsstyret oppfordre om å nominere
fiskere og fiskeriindustriarbeidere til kommune-og fylkestingslistene. Dette gjelder
særlig kystkommuner og fylker i NordNorge
Landsstyret ønsker at landsmøtet skal
bli et verksted for listestillingsprosessen,
og et sted der våre listekandidater kan hente styrke og inspirasjon.
- Vi oppfordrer lagene til å sende flest
mulig kumulerte kandidater til landsmøtet.
- Vi oppfordrer arbeidsutvalget til å
organisere landsmøtet slik at kvinner, innvandrere, og ungdommer kan lage nettverk
og få noe ut av LM.
Landsstyret ber Rød Ungdom om å presentere noen punkter/ideer/tiltak om hvor-

dan ungdommer kan jobbe i listestillingsarbeidet og rekruttering av ungdom.
Punktene leveres listestillingskomiteen, og
sprees rundt i landet.
Vi har også andre hjelpemidler/ materiale
som man kan benytte seg av

De 30 første kommunene
Landsstyret i RV har vedtatt at det til 31. januar skol være
stilt lister i 30 spesifikke kommuner. Følgende er nominert:

Vev- sidene: www.rv.no/valg

Her ligger:
- kommune- og fylkeslistene fra valget i
'95.
- Programmer fra '95
- Tips og råd om innledninger som kan
brukes i forbindelse med listestilling
- Kvinneundersøkelse
- Tips- bolk om evt. kandidater til RVlister
- Bolk for programendringer i RV- programmet fra '95
- Oversikt over kommune- og fylkestingsrepresentanter og lokallagssledere
- Stemmeprosent ved sist valg.
Listestillingshefte som kommer ut 4.
desember til alle lokallagskontakter. Kan
også bestilles fra sentralt av andre interesserte.
Materiell fra kampanjen «Forhåndskumuler kvinner til kommune-. og fylkestingsvalget i '99
Neida, jeg mener ikke at dere alene skal
gjøre alt <lette, men «hvis .alle gjør litt, gjør
partiet mye»

Østfold
Fredrikstad
Moss
Askim
Akershus
Ski
Enebakk
Nesodden
Oppegård

Kongsberg

Vågsøy

Vestfo1d
Nøtterøy
Borre

Møre og Romsdal
Ålesund
Haram

Telemark
Notodden

Sør Trøndelag
Trondheim

Vest-Agder
Kristiansand

Nord Trøndelag
Verdal

Rogaland
Sandnes

Nordland
Saltdal
Vågan

Oslo
Oppland
Lillehammer
Hedmark
Ringsaker

._,sk..-ud
Drammen
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Hordaland
Bergen
Odda
Voss

SognptFjcnclone
Høyanger

Troms
Tromsø
Harstad
FilVlll'lark
Hammerrest
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Vellykket
folkeva lgtkonferanse

Fire folkevalgte
Hvorfor har du lyst til å sitte i kommunestyret?
Torstein Da hle,
bystyret i Bergen
- I bystyret i Bergen har RV
klart å kjøre fram folk sine
saker og krav på en måte
som har betydd mye for
dem . Derfor er det er viktig
at RV er representert.
- Av viktige saker kan jeg
nevne at vi sammen med
folk i bydelen, klarte å virkeligg jøre Bremyra ungdomsskole. Folk sto på selv, og fra vår plass i bystyret
kunne vi bidra til saken.

7.-8 . november gjennomførte RV en vellykket fol-_
kevalgtkonferanse.
Privatisering, listestilling
med mer ble diskutert.

Chris Hartmann, sekretær i RVs bystyregruppe i O slo
- Mye av det som avg jøres
i bystyret angår folk; som
privatisering, miljø og samferdsel. Når de sakene er
oppe, er det viktig at folk
blir hørt.
- RV prøver å finne ut
hva de det angår ønsker,
.
for så å kunne representere
dem i bystyret. Blant annet har vi stilt konkrete krav
til veibygging, støyskjermer og trafikkutvikling,
som ikke de andre partiene har gjort.

Av Finn Olav Rolijordet

naut 100 personer deltok på
RVs folkevalgtkonferanse 7. og
8. november i Oslo. Mye tid
gikk til gruppearbeid og der kom det
fram mange lokale saker om bl.a.
kampen mot privatisering i kommunene. Flere resolusjoner og hilsener ble
vedtatt: Om statsbudsjettet, en hilsen
til skoleaksjonen i Kristiansand og en
støtte til de som krever at Pinochet
skal utleveres til Spania og stilles for
retten for sine forbrytelser. Det ble
også fattet vedtak mot privatisering.
RVere kan som kjent ikke samle seg

5

Peder Martin Lysestøl,
fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag
- Representanter i kommunestyret og fylkesting har
en helt annen mulighet til å
nå ut i media enn en relativt anonym person, i en
eller annen iobb, i en eller
annen fagforening .
- Jeg sitter i fylkestinget
og når jeg skriver noe i
Adresseavisa får det god plass, tusener av folk i
Midt-Norge leser det, og det blir diskutert.

uten å også å si noe om viktige politist·
• r · ,. • ,
,,.,.

Ke saker.

MANGE LISTER?
Debatten gikk også livlig om listestilling - de fleste er tent på at RV skal
stille flere lister enn ved forrige valg,
men mange er skeptiske til målet om
110 lister i 1999. Det ble stilt spørsmål om det var rett å bruke krefter på
listestilling. Og hvordan vi skal få
mange lister uten å tvinge folk på ei
liste. En konklusjon på denne diskusjonen er å verve flere medlemmer.
Som Vidar Yåde sa i sin innledning;
_still k;rav -W- de som har valgt oss inn,
trekke dem med, verv dem - ellers blir
vi bare en bruksgjenstand.
FÅ JENTER STILLER OPP IGJEN
Det ble også diskutert hvordan jenter
skal trekkes med på arbeidet i kommunestyrene. Kollektiv arbeidsstil der
vi tar ansvar for hverandre og ansvar
for å prioritere sakene for ikke å slite
oss ut, var noen av svarene. Flere
kvinner enn menn stiller ikke til gjenvalg - det er en utfordring vi må ta på

Solveig Våde,
kommunestyret i Odda
Gunhild Johansen holdt innledning på folkevalgtkonferansen . Foto: Ola Sæther/KK

alvor. Konferansedeltakerne påpekte i
mange innlegg at arbeidet i kommunestyrene må knyttes sammen med kampen for et annet samfunn, kampen for
sosialismen. Ellers blir vi en valgorganisasjon for de gode sakene.
KAMP MOT PRIVATISERING
Gunhild Johansen, nestleder i Norsk
Kommuneforbund, holdt innledning
om privatisering. Hun har også levert

Støtt kampen
- Som RVer og chilener utfordrer jeg
kamerater, folkevalgte og RVs sentralstyre
til politisk å støtte ethvert forsøk på å stille
den tidligere diktatoren Augusto Pinochet
for retten. For chilenere i Norge er det veldig viktig at RV som parti går fram i media
og støtter vårt legitime krav om at Pinochet
dømmes som en forbryter mot menneskerettighetene. I solidaritet med mødrene
som mistet sine barn, kvinnene som mistet
sine menn, barna som mistet sine foreldre
og alle de som måtte i eksil må dere vise
solidaritet

11101

en artikkel til dette nummeret av
Opprør. Fokuseringa på dette temaet
har ført til at RV nå prioriterer opp
kampen mot privatisering. Det vil stå
sentralt på lands~øtet. Landsstyret har
diskutert hvordan arbeidet kan gjøres,
og dette vedtaket er også referert her.
Etter det siste forliket mellom regjeringa og H/FrP ser vi hvor viktig denne saken er - nå skal Vinmonopolet
og Telenor selges.

- Jeg mener det er veldig
viktig at RV er med i kommunestyret fordi vi har en helt
annen politikk enn de andre
• partiene. Vi blir en motvekt.
- I Odda er det egentl ig
A rbeiderpartiet mot RV. Selv
om de har 17 representanter
og vi er bare tre, er det oss
de hakker på og skjeller ut fra talerstolen . De er
mye mindre opptatt av de andre partiene.

Pinochet

Hugo Sandoval, RV-representant i
Trondheim bystyre, kom til Norge i 1987
som politisk asylsøker.
- Det uinteressant om Pinochets arrestasjon i England var juridisk riktig. Han må
stilles for retten, ikke gå over i historien
som en som reddet Chile fra kommunismen. Han er en morder og årsaken til at en
million chilenere måtte i eksil. Vi vil at det
internasjonale samfunnet skal ta stilling til
de grusomhetene som skjedde, og hvem
som var ansvarlig for dem.
- Hva ønsker dere at RV skal gjøre?

- Vi ønsker at RV skal gå ut i mediene
og presse den norske regjeringen til å si at
Pinochet var en diktator - ikke en demokratisk statsmann. Hvis RV ikke støtter
saken, er det det samme som å si at de
egentlig ikke tror på at vi er her av politiske årsaker.
Hugo Sandoval og Daniel Herrera på
bildet er begge fra Chile og var tilstede
ved RVs folkevalgt konferanse. De benyttet
anledningen til å be om støtte i kampen
mot Pinochet.

EMT/tekst og foto
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I bortimot 25 år har RV i Odda kjempa mot kapitalismens herjinger med folk og etter beste evne
og med stor grad av klassebevissthet jobba for at
kommunebudsjettene skal komme folk til gode.
Men hvor går veien videre, spør Vidar Våde i
denne innledninga fra RVs folkevalgtkonferanse.
Futt og fart med parlamentarisme i Oslo bystyre .

Revolusionært parlam•
Av Vidar Våde
eg har sittet i kommunestyret i
Odda i 20 år, åtte av disse i formannskapet. I disse åra har jeg måtte ta stilling til tusenvis av saker, som det
offentlige byråkratiet har reist, og i tillegg reist en bråte saker sjøl. Jeg har lært
mye. Jeg trur jeg er blitt klokere, og jeg
har mista mange illusjoner.
Det er ikke lett å gi et fasitsvar på hva
som er revolusjonært parlamentarisk
arbeid, men jeg har en god del erfaring,
og jeg har en del synspunkter på hva en
bør gjøre, og hva en ikke bør gjøre.

J

VI ER MENNESKER
En unødvendig påstand? Nei jeg trur ikke
det.
Da jeg møtte i kommunestyret første
gang i desember 1975, var jeg livredd.
Allikevel skulle jeg holde en tiltredelsesærklæring som plasserte alle de andre på
den ene side og meg som rein og rød på
den andre sida. Oss mot de andre.
Jeg blei klubba av ordføreren, nekta å
forlate talerstolen og klarte å gjennomføre min store oppgave. Dette ville vi selvfølgelig ikke gjort i dag, men jeg nevner
det, fordi det er noe å lære av at når en
står aleine så er det ikke særlig lurt å isolere seg ytterligere. Da er det behov for å
finne venner både innafor og utenfor partiet.

FLOTTE FOLK
RV-representantene som jobber i «parlamentene», lite eller stort, er flotte og verdifulle mennesker. De er svært dyktige
og modige og må tas vare på. De trenger
all den hjelp, støtte, skryt; og positiv kritikk de kan få. Og vi må aldri stille urimelige, eller umenneskelige krav til de.
I den tida jeg satt der, følte jeg aldri
behov for å motta kritikk for at jeg ikke

hadde stått hardt nok på, eller at jeg ikke
hadde reist nok saker. Jeg hadde aldri
behov for å høre at forslagene jeg fremma ikke var omfattende og skarpe nok.
Det jeg hadde behov for var å få skryt for
arbeidet mitt, hjelp til å utvikle meg
videre, og ikke minst diskusjoner for
hvordan vi skulle jobbe for å få gjennomslag for programmet vårt på lengre sikt.
Det var slik i hele bevegelsen i mange
år at du aldri skulle vise svakhet, at du
aldri kunne tillate deg å gjøre feil og at
du skulle være den beste på alle områder.
Slikt skaper elitetenking, skremmer vettet
av vanlige folk og sliter folk ut. For de
som står utenfor blir det å beundre oss på
avstand.

INGEN ER FEILFRIE
Noen har vel skjønt, sånn litt etter litt, at
det er viktig å dempe belastningen på de
enkelte representantene, hvis de skal holde ut. Men fremdeles drar vi med oss at
vi må gjøre alt like bra. Ei slik holdning
er undertrykkende. Frimodigheten og
dristigheten forsvinner og engstelsen tar
over. Redselen for å gjøre feil kan bli den
dominerende. At vi er kjent ute blant folk
som de «feilfrie» og de som jobber døgnet rundt er med å begrense rekrutteringen til RV, og virker som sjølpining på oss
sjøl.

IKKE STÅ ALEINE
Det er svært viktig at vi i vårt parlamentariske arbeid lærer oss til å ta vare på
hverandre. Ingen klarer i mange år å drive dette arbeidet helt aleine. En er nødt til
å ha noen å drøfte sakene med, drøfte
taktikken med, men ikke bare det. En må
ha noen å drøfte de personlige tingene
med også. Hvis du har økonomiske problemer, kjærlighetssorg, trøbbel på jobben osv. osv., vil det uten tvil gå ut over
det politiske arbeidet, og hvis du har det

trasig i det politiske arbeidet vil det skape
problemer på det personlige plan. Disse
sakene henger sammen, og det har vi
mye erfaring med.
Det jeg har sagt no betyr ikke at det
skal være ei oppgave for RV å løse folks
personlige problemer, men RV skal vise
forståelse når slike problemer oppstår og
gi folk muligheter til å løse de. Dette vil
ha betydning for det politiske arbeidet.

FLERE FIENDER ENN NØDVENDIG?
Hvis det er en sak du jobber for å få
gjennom i for eksempel kommunestyret,
er det etter min mening viktig å ikke skape flere fiender en strengt tatt nødvendig.
Hvis en klarer å holde fast på det vesentlige i saken, synes jeg det er en fordel å
inngå kompromisser med andre partier
eller enkeltrepresentanter for å oppnå
mest mulig støtte.
De sakene som i dag naturlig peker
seg ut som kompromiss og enhetssaker er
motsetningen mellom statens økonomiske råkjør overfor kommunene der det
faktisk utvikler seg til økonomisk ruin for
noen kommuner og ei privatiseringsbølge
med nedbygging av velferdsstaten.
Tidligere har vi hatt eksempler på å
kjøre så firkanta og såkalt prinsippfast at
vi har kunnet slå oss for brystet og vist at
vi er aleine i kommunestyret om å gå inn
for en bestemt sak. De som har stemt på
oss vil nok sette mer pris på at vi oppnår
støtte for sakene våre. Ellers kan vi lett
møte den holdningen at dere får jo ikke
støtte for noen ting, og derfor er det ikke
noen vits å stemme på dere.
Når dere skal reise en sak, er det viktig
at dere tar dere tid til å prate grundig med
de folka som saken gjelder. Mange av
representantene gjør det i dag, og det er
bra. Men det er også viktig at dere jobber
for at de dere reiser saken for, sjøl aktiviserer seg, gjeme i lokalavisa. Slik at inn-
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byggerne ser at det er konkret støtte for
de sakene RV reiser.

STILL KRAV TIL DE EN KJEMPER FOR
Det er noen saker RV reiser der de det
gjelder holder seg i ro og håper at RV
skal løse saken. Det er ikke bra hverken
for de det gjelder eller for RV. I Odda
har vi en slik sak no. Det gjelder privatisering. De som saken gjelder søker støtte
hos RV. RV reiser saken og RV-representanten blir hengt ut i lokalavisa av
journalistene uten at de som blir ramma
åpner kjeften. I denne saken burde RV
stilt betingelser om at forutsetningen for
å reise saken med en viss tyngde var at de
det gjelder offentlig gir til kjenne sitt syn,
slik at det blei samsvar mellom de og
RV. Hvis en ikke stiller krav til de en
kjemper for vil RV bare bli en bruksgjenstand etter bruk og kast prinsippet, og det
ønsker vi ikke.

TA VARE PÅ REPRESENTANTENE.
For å skåne representantene for unødig
belastning og press fant vi etter noen år
ut at en skulle tenke nøye gjennom hvem
som skulle reise de enkelte sakene. Hvis
en vanskelig sak fra en konkret arbeidsplass skulle reises i kommunestyret, blei
vi enig om at den som jobba på den
arbeidsplassen ikke skulle reise saken,
men overlate den til en annen. På 70-tallet hadde vi en sak der en RVer som var
ansatt i Odda
kommune gikk til
Klassekampen med en underslagsak i
kommunen. Saken fikk enorm mediaomtale. Det blei satt igang en heksejakt mot
RVeren og hele familien hans. Han mista
jobben, og det blei lagt opp til å kaste
familien ut av deres kommunale leilighet.
Den som underslo blei riktignok dømt og
fikk straff men det kosta for mye. Hvis
jeg, som ikke jobba i kommunen hadde
offentliggjort saken ville jeg i hvert fall
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ntarisk arbeid, eller?
ikke mista jobben. Sjøl med denne dyrkjøpte erfaringen fortsatte vi å utsette
våre kamerater for ekstra hard belastning
i saker der vi med relativt enkle tiltak
kunne unngått det. Her handler det også
om å ta vare på hverandre. Det er ikke så
enkelt når du sitter aleine i kommunestyret, men da er det kanskje enda viktigere
å drøfte metoder som ikke knekker representanten, samtidig som en allikevel oppnår det en ønsker politisk. Det er vanskelig å praktisere dette i alle saker, men jeg
mener at «ta vare på» tenkinga må ligge
til grunn her også. Vel å merke hvis vi
ønsker at representanten skal drive arbeid
over lengre tid.

TENK LANGSIKTIG
Alt haster i dag, og enda mer haster det i
RV. Det er stadig nye saker som presser
på i kommunestyret og fylkesting. Vi
føler at vi er nødt til å ha en mening om
alt. Ingen må komme å si at vi ikke er
skikkelig forberedt i alle saker. Den holdninga er til stede om vi er en eller tre
representanter. Er vi en representant jobber vi nesten livet av oss. Er vi tre representanter er det litt enklere, men allikevel
gjør vi en del bortkasta arbeid.
Det er naturlig at de første årene blir
brukt til å sette seg inn i alt som har med
lover, regler og rettigheter å gjøre, samtidig som en lærer seg å lese sakspapirer.
Men når den perioden er over bør en bruke kunnskapen sin til å skille klinten fra
melet, eller Clinton fra Monica. Skille
viktige saker fra mindre viktige, hvis det
er mulig. Det er dessverre noen representanter som har en praksis der alt er like
viktig og de har en tendens til løpe jævla
fort og møte veggen etter ei tid. Noe jeg
sjøl har bitter erfaring med.
Skal vi holde ut ei stund må dag-tildag-jobbinga motarbeides.
Hele det byråkratiske systemet i både

stat og kommune har som oppgave å drive gjennom saker i et høgt tempo. Det er
en del av undertrykkersystemet, og en
måte å sikre makta si på. Det vil aldri
endre seg. Derfor er det vi som i vår
praksis må sloss for å prioritere det vi
mener er viktig.

PARLAMENTARISK PARTI ELLER .. ..?
I Odda står vi no overfor et stort problem.
Vi har vært på banen i den lokale kampen
på alle nivåer i bortimot 25 år. Vi har hatt
mange verv både i og utenfor kommunestyret, blant annet i fagbevegelsen. Vi
har kjempa med nebb og klør mot nedleggelse av sjukehus og arbeidsplasser.
Vi har vært med å mobilisere tusenvis på
gata. Noen kamper har vi vært med å
vinne, andre vi tapt. Vi har hatt stor oppslutning fra grunnplanet i fagbevegelsen,
relativt stor oppslutning ved valg, og vi
har stor tillit blant folk. På disse områdene har vi grunn til å være stolt. Men
problemet er at vi har løpt så fort, gjort så
mye bra med så få folk at vi ikke har hatt
tid til å bygge RV som parti. Vi har ikke
klart å utvikle RV, hverken organisatorisk - flere medlemmer, eller politisk og
ideologisk.

ET VELL AV KUNNSKAP
Dette sier jeg no, men hva oppsummerte
jeg i 1986, i det heftet dere har fått utlevert. Under overskrifta «Et vell av kunnskap» skriver jeg: «Vi har no 10 års praksis og i det ligger det uendelig mye
kunnskap. Jeg har personlig sittet fra
januar 76, og nesten like lenge har også
Hermann Kristoffersen sittet. Vi har begge samme erfaringsgrunnlag om enn på
to forskjellige plasser. Men vi har sikkert
ikke samme oppfatning av alle saker vi
har gjort, og heller ikke samme oppfatning av problemene som finnes i dag
eller hvordan problemene skal løses. Men

vi kunne vært kommet mye lenger hvis
all vår kunnskap hadde blitt sammenfattet
og systematisert. Hvis materialet var blitt
brukt til å utvikle felles taktikk og felles
linjer for arbeidet videre. Hvis vi hele
tiden sammen hadde diskutert hva hensikten med det parlamentariske arbeidet
hadde vært, og om vi virkelig jobbet for
et felles mål. Ikke bare i form av et program, men i det virkelige liv».
Så skriver jeg videre og det kan dere
godt bite dere merke i. «Jeg nevner dette
for å få fram at vi har en tendens i denne
bevegelsen til å dure framover i dag-tildag-kamper og ikke oppsummere politisk, og se vår politikk i forhold til vårt
strategiske mål; sosialismen.»
Dette er altså min oppsummering i
1986. No 12 år etter kan vi vel si omtrent
det samme.

LISTESTILLING
Nå står vi i fare for å ikke kunne stille liste ved valget. Ikke fordi vi ikke får folk
til å stille på lista. Det greier vi uten problemer. Men klarer vi å få folk til å stille
på kumulert plass? Finner vi folk som er
villige til å la seg velge inn? Vi er no et
parti av middelaldrende menn og
kvinner, som er slitne, og som etterhvert
synes en må tenke på andre ting enn bare
å drive politikk. At det er mange partier
som har det på samme måten er ingen
trøst. Jeg vil oppsummere at å springe så
fort at en ikke har tid til å bygge partiet
og ikke har tid til å diskutere vårt felles
mål, sosialismen, er en bitter lærdom å
svelge.
Vi får håpe at vi klarer å stille til valg
denne gangen også. Men hvis vi ikke retter opp praksisen og gir oss tid til partibygging og politiske studier, og i det
minste gjør et forsøk på å definere sosialismen, er vår tid ute.
Dere har sikkert merka dere at jeg ikke
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har ramsa opp alle sakene RV har reist i
løpet av disse åra. For å si det enkelt så
har vi kjempa mot kapitalismens herjinger med folk og etter beste evne og med
stor grad av klassebevissthet jobba for at
kommunebudsjettene skal komme folk til
gode. De som ønsker å gå mer inn i detaljene bør studere mi oppsummering etter
12 år og Aksel Nærstad si bok «Med folk
motmakta».
Til slutt vil jeg komme med en
påstand, som dere kanskje kan ta dere tid
til å diskutere. Det er hensiktsløst arbeid
å jobbe i parlamentene hvis det bare er
det vi i RV driver med!
Vidar Våde (bildet) var en av innlederne
på RVs folkevalgtkonferanse. I innledningen sin refererer han til heftet «Ti års
erfaring med RV-arbeid i kommunestyret
og fylkesting. » Det kan fåes ved henvendelse til RV kontoret.
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FORAN LANDSMØTET:
Politiske spenninger i og utenfor RV
Hva skjer med RV i det
kapitalistiske Norge anno
1998? Partisekretæren i
RV skisserer her opp tre
mulige veier å gå for RV
som revolusjonært parti i
framtida .
Av Finn Olav Rolijordet

seg uttrykk i at lokalpolitikere trekker
seg fra vervene lenge før valgperioden
er ute - dvs de vil ikke stille til gjenvalg
og har allerede trukket seg mentalt, de
gir opp å kjempe for mer overføringer
fra staten. De som sitter igjen i lokalpolitikken er gribbene som ivrer for privatisering og de som lojalt gjør jobben med
å få budsjettene til å gå opp. Det er også
en rekke andre motsetninger som utvikler seg: sentrum-distrikt, fattig-rik, miljø-vekst, AP-LO, markedsliberalismen
mot grunnlaget fagbevegelsen bygger
på.

RV NÅR IKKE UT
RV falt ut av Stortinget. Dette har kostet
dyrt. Det er ingen som utfordrer innstrarnmings-politikkens reelle innhold ikke engang SV (-ledelsen). Vi er nesten
totalt utelukket fra media og vi må sannsynligvis drive en valgkamp uten å få
delta i NRK-sendingene. Dermed kan en
viktig arena og kanal bli borte for oss. I
tillegg er det foreslått å fjerne all støtte
til medlymsavisa Opprør. Effektivt blir
vi utelukket og hindret i å utnytte det
enorme politiske rommet som nå finnes i
norsk politikk for et sosialistisk arbeiderparti. Vi stagnerer på det nivået vi er,

Bør RV utvikle seg som parti, bli en ren valgfront eller en venstrefront?

-'"•'!•·,,

enne høsten har det politiske
sirkuset nådd nye høyder, Alle_
vil være i regjering med hverandre og Jagland fridde åpent til Høyre.
Partiene på Stortinget er i hovedsak enige om den økonomiske politikken og det
finnes ingen vilje til å stoppe EU-tilpasningen. Etter budsjettforliket mellom
sentrumsregjeringa og H/FrP, har vi
også gått et stort skritt videre i privatiseringa (Telenor).
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VIKTIGE SPENNINGER
Kløften mellom lokalpolitikk og rikspolitikk blir større pga den økonomiske
utarmingen
av
kommune-Norge.
Dermed øker spenningene innad i de
politiske partiene, både spenningene
mellom partiapparatene sentralt/lokalt
og spenningene innad i de lokale partiapparatene. Dette gjelder spesielt for
partier som SV, SP og AP - sistnevnte
nå i mindre grad fordi de ikke er i regjering. Disse spenningene gir seg uttrykk i
slike ting som at grunnplanet i SP presser fram at SP-statsrådene må stemme
nei til den utvida EØS-avtalen. Det gir

VIKTIGE PROTESTERER
På den andre siden skjer det mye blant
. folk. Fortsatt kjemper folk for grendeskolen og lokalsjukehuset, men har i stor
grad gitt opp å få mer penger fra staten,
og vil bare kjempe for «sitt». I større
grad enn før er fagbevegelsen på banen.
Norsk Lærerlag har lagd rapport om
skolesituasjonen,
Norsk
Kommuneforbund vil ha bred allianse
mot privatisering. Kunnskapen om og
motstanden mot MAI-avtalen øker i fagbevegelsen.

HVA GJØR VI?
RV sin oppgave er klar. Vi må gå inn
og politisere de ulike folkebevegelsene.
Vi må drive tilbake forståelsen for at det
ikke er penger ved å vise hvor rikdommen er og hvordan kommunene må
kjempe for å presse staten. Vi må utvikle
en strategi for opprør mot staten. Vi må
utvikle en strategi for å utvikle kampen
mot privatisering. Men til det trengs et
sterkere RV enn vi har idag.

på de plassene RV er synlig i lokalpolitikken.

SPENNINGER I RV
Når vi ikke når ut slik vi vil, tror jeg at
de indre motsetningene i RV faktisk
også får større betydning. Årsaken til
dette er at vi blir mer avhengig av oss
sjøl, jobben vi gjør med å utvikle organisasjonen, med å utvikle politikk. Hvilke
motsetninger finnes så i RV, hvilken
betydning har de og hva må vi gjøre for
å komme videre? Jeg ser 3 utviklingsveier for RV:

1. Fortsatt bygging av partiet.
RV ble et selvstendig parti på landsmøtet i 1991 da den siste juridiske bindingen til AKP ble opphevet. Siden den gang
har RV prøvd å utvikle et allsidig politisk arbeid. Utvalg er organisert for å
utvikle politikk på flere områder, nettverk er skapt, programmet er utviklet,
det er vervet mange nye medlemmer.
Men partiet står i stampe. Fortsatt bærer
folk preg av partikampene i AKP og
fødselsveene til partiet RV. Aktivistene
er (nesten) de samme som for 10-15 år
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siden, rekrutteringen og skoleringen av
mange nye, yngre krefter er svak. Denne
mangelen på, aktivister har gjort at partiet mange steder holdes igang fordi vi sitter i kommunestyret. RV-laget er svakt
organisert og bryr seg lite med andre
saker på sine lagsmøter. Men dette er
veldig sammensatt. Noen steder driver
RV-laget et allsidig arbeid, studerer, tar
initiativ til demoer o.l. Selv på de stedene der lagsaktiviteten er liten, er medlemmene aktive i fagforeninger osv.
Å bygge et parti betyr bla.a i større
grad å samle folk rundt et enhetlig prinsipprogram. Det ideologiske ståstedet
må klargjøres. I en slik sammenheng er
RV fortsatt preget av kamp mellom de
ulike ideologiske retninger. I 1995 kom
en viktig kritikk av sosialismens historie
inn i programmet, i 1997 f6r ·den ut
igjen. Forslag som i en helt annen grad
enn til nå priorieter og binder partiet til
arbeiderklassen og fagbevegelsen, blir
stemt ned. På sikt kan ikke folk som
mener forskjellige ting om demokrati
under sosialismen, tilhøre det samme
partiet, tror jeg. Dagens RV løser dette
ved at noen er med i smågrupper eller
nettverk. Men et tradisjonelt parti kan
ikke fylles opp av mange små organisasjonex. Partiet er ikke et kjøpesenter med
selvstj!ndige forretninger, men et varehus med mange avdelinger. Mange
ønsker at RV skal bli et «ordentlig» parti
som stiller større krav til medlemmenes
aktivitet og at de må ha et felles ideologisk syn. Men dersom utviklinga ay partiet RV går i en slik retning kan mange
finne det vanskelig å være med i RV.
Dersom den humanistiske marxismen
med sitt oppgjør av fortida vinner fram,
vil vi trolig få et utbrudd til «venstre».
Blir det mer «stalinisme», lp1n, vi få et
utbrudd til «høyre» i form ~v pl\Ssivftet.
Er det nødvendig, tåler RV det? Kan vi
leve noen år til med uavklarte.ideolo-giske spørsmål? Uansett - viss partiet _skal
utvikle seg, må det skje noe med organisasjonen både i forhold til flere yngre
aktivister og bedre organis_ering.

2. RV som valgfront.
, ,
RV var tidligere en valgfront for AKP en allianse mellom akp-rnl og uavhengige sosialister. Mange oppfatter RV
fremdeles som en valgfront for AKP fordi det fortoner seg slik. Noen eksempler:
RV-arbeidet er knyttet til kommunestyret, mens AKP i byen driver med studier
i klasseanalyse og diskuterer taktikk i
fagbevegelsen. Dette er trolig situasjonen på noen få plasser der AKP fortsatt
har en viss organisasjon. - Noen steder
der det finnes AKPere og RV ikke er
valgt inn i kommunestyret, blir RVarbeidet lagt ned etter valget. - En symbolkamp om RV som valgfront oppstår
hver gang partinavn diskuteres. Da sier
en del AKPere at dette med navnet er
ikke viktig, det er godt innarbeidet, vi
kan godt skifte navn, men hvorfor? Og
så blir det ikke noe navneskifte. - I noen
sammenhenger, f.eks overfor ungdom
og utenlandske gjester, snakkes det om
Partiet som fortsatt har dagsavis og en
valgfront. Slik skapes en illusjon om det
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kommunistiske partiet. Jeg syns slikt egentlig ikke
er viktig, mest til irritasjon.
Av og til møter jeg folk som sier de ikke vil
være med i RV pga AKP. De vil ikke være nyttige
idioter og de har bært nok ved og vann for dem. Jeg
tror de mener det oppriktig og jeg mener de tar feil.
Men det er en negativ faktor ved RV at partiet oppfattes som en husmannsplass. På den andre siden
må det erkjennes at AKP er en drivkraft i RV.
Mange av medlemmene i AKP står uforbeholdent
på for RV i kommunestyrer og i lokallaget. Den
sterke disiplinen i AKP er en ressurs for RV. Og
AKP er i sin fulle rett til å disponere kreftene som
de vil. Det er en viktig erkjennelse å se disse to
sidene for begge parter.

3. RV som venstrefront.
RV sin partimodell er unik ettersom vi tillater andre
organisasjoner og partier å være med dersom de
ikke stiller konkurrerende lister. En slik organisasjonsform er egentlig ikke et partis, men en front
sin organisasjonsform. Den som klarest formulerer
linja med at RV bør være en venstrefront er MLgruppa Revolusjon. Deres syn har en viss tilknytning til virkeligheten, til utviklingen av RV, slik jeg
oppfatter den i dag. I venstrefronten utvikles et allsidig politisk arbeid samtidig med at de ulike revolusjonære gruppene opprettholdes og utvikler seg. I
en venstrefront vil en kunne leve med viktige politiske uenigheter (tradisjonelle marxistiske linjekamper) fordi målet ikke er å få et størst mulig
enhetlig prinsipprogram for selve venstrefronten. I
venstrefronten kan både «stalinister» og «trotskister» finne sin plass (viss det gir noen mening å bruke slike merkelapper idag) fordi de har sine egne
grupper. Men samtidig blir dette venstrefrontens
begrensning - mangelen på å kunne programfeste et
klart ideologiske ståsted. Venstrefronten vil fort
begrense seg til å utvikle og delta i dagskampen.
Landsmøtene i en venstrefront vil bære preg av at
prinsipprogrammet er et program bygd på kompromisser og (kamp)avstemninger. På den andre siden
vil deltakerne i venstrefronten alltid være interessert i å utvikle organisasjonen, knytte seg til fagbevegelsen, utvikle et allsidig arbeid og ikke begrense
det til valgfrontens parlamentariske arena.

KONKLUSJONER
Jeg mener at den viktigste tendensen innad i RV er
å bygge RV-partiet. Av RV sine 1500 betalende
medlemmer er 1000 av dem ikke med på noe annet.
Men vi kan ikke være blinde for eksistensen av disse motsetningene mellom ulike organisasjonsmodeller og hvordan det preger folks tenking og
avgjørelser. Mange av medlemmene i RV vil være
passive. De er fornøyd med at noen gidder å bry
seg ·om kommunestyresaker, de fortsetter å prioritere arbeidet i fagforeninga og håper at noen andre
skal prioritere RV. Aktivistene i smågruppene bruker tid på egenaktivitet og sjarmoffensiver overfor
enhver ny ungdom som trekkes til RV eller RU for
å trekke dem med på sitt prosjekt. Det som binder
alle .disse ulike linjer sammen i RV er at alternativet er en fullstendig pulverisert sosialistisk og kommunistisk venstreside. Alle som i dag deltar i RV er .
gjensidig avhengig av hverandre. En politisk akselrering i bygginga av partiet nå, kan føre til sprekk,
at noen bruker krefter på prosjekt som «Det
Kommunistiske Samlingspartiet av 1917» mens det
vi trenger er «det kommunistiske partiet for neste
århundre». Vi trenger ikke at den ideologiske
avklaringa i RV blir preget av kamp, men av en
åpen dugnadsånd og fordomsfri debatt som trekker
med nye folk. Sånn sett er forslaget om å nyskrive
prinsipprogrammet på neste landsmøte et forslag
jeg støtter. Men samtidig trenger vi at RV styrker
seg organisatorisk - og det kan vi faktisk enes om.
Så hvorfor denne artikkelen? Først og fremst for
å klargjøre at heller ikke RV er et problemfritt parti, men fylt av indre motsetninger. Når folk gjør
noen valg, framsetter noen forslag så vil disse ha en
sammenheng med motsetningene i partiet. Mitt håp
er at folk derfor blir mer klare på hvilke skritt som
nå faktisk bygger RV-partiet. For RV-partiet trengs
der ute på arbeidsplassene og i lokalpolitikken i
kampen mot privatisering, mot raseringa av 4istriktene, mot borgen;kape,ts markedsliberalisme \og for
visjonen om et annet samfunn.
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PROGRAMDEBATTEN I RV
Programkomiteen innstiller i disse
dager på de ulike forslagene som har
kommet inn til endringer i RV sitt program. Neste nummer vil derfor være
full av stoff om programmet. Komiteen
vil også legge fram et diskusjonsopplegg for lagene, hva er viktig, hvordan
drive prosessen fram til landsmøtet når
vi har så kort tid til behandlingen.
Komiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å
skrive om globalisering, om miljø og
sosialismen.
Neste nummer av Opprør trykkesl5 .
desember.

LS OM PROGRAMMET
Landsstyret vedtok på møtet i november denne innstillingen til LM:
«LS innstiller på at landsmøtet gjør
vedtak om nyskriving av prinsipprogrammet i neste landsmøteperiode. En
åpen og omfattende prosess starter etter
kommunevalget.»

PROGRAMDEBATT
Vi har nå endelig fått ferdig ei samling
med innledningene fra Sosialisme-stevnet. Flere av disse innledningene er
aktuelle i forhold til programdebatten.
Vi nevner spesielt Peder Martin
Lysestøl sin innledning om sosialistisk
økonomi.

FRISTER
Absolutt siste frist for å melde på delegat til landsmøtet er mandag den

DELEGATER - HVOR OG NÅR?
Pga en rekke problemer med medlemsregisteret har vi flyttet fristen for å
betale medlemskapet i forhold til å telle
med i beregningsgrunnlaget for antall
delegater fra hvert lag. Fristen er satt til
15. desember for alle lag. Betalende
medlemmer på denne dagen avgjør
antall delegater. Delegatnøkkelen er
slik:
3 - 15 medlemmer- 1 delegat
16 - 30 medlemmer- 2 delegater
31 - 45 medlemmer- 3 delegater
deretter 1 delegat pr påbegynte 15
medlemmer
Landsstyret utfordrer RV -lagene til å
sende delegater med innvandrerbakgrunn.

SAKSLISTA
LS har vedtatt den endelige sakslista.
AU skal lage en endelig tidsplan. Det er
ikke gjort noen vesentlige endringer på
den utsendte sakslista, men en del
underpunkter er omredigert. Endelig
saksliste presenteres i neste nummer
forhåpentlig med innlederne på hver
sak.

KAMPEN MOT PRIVATISERING
Tråden fra folkevalgtkonferansen er
klar: kampen mot privatisering blir sentralt for RV i tida som kommer - også
på landsmøtet. Vi gjengir her LS sitt
vedtak om privatisering:

11.1.99. Da sender vi ut sakspapirer til

Tiltak for d utvikle strategi mot privat-

delegatene. Det betyr at lagsmøtet som
skal behandle landsmøtesakene bør
avholdes senest første uke i januar ihvertfall er det siste frist for å velge
delegater.

isering i kommune-Norge:
1. Landsstyret i RV vil invitere kommunestyre- og fylkestingsrepresentantene i
RV og RV-lag til å oppsummere og
sende inn røynsler om privatisering i

kommuner og fylkeskommuner før nyttår.
Spesielt ynskjer vi svar på:
- Kva slags privatiseringsforslag har
blitt reist dei siste åra og korleis har
det gått?
- Kva slags kamp mot privatisering
har vorte ført? Kva kunne vore gjort
annleis?
- Kva er dei viktigaste politiske, ideologiske og økonomiske argumenta for
og imot ulike privatiseringsframstøyt"i
kommuneNorge ?
- Korleis bør privatiseringsmotstandarar stille seg der privatisering er
vedtatt og gjennomført eller der private
løysingar er einaste utvegen i mangel
av offentlege tilbod?
- På kva områder bør vi gå inn for
kommunalisering eller rekommunalisering og finst det vellukka døme?
Ansvarlege: Terje, Randi, Anders.
2. RV-leiinga + FU og KU set ned ei
arbeidsgruppe før jul som utarbeid.ar
eit strateginotat mot privatisering til
landsmøtet.
3. På landsmøtet blir det satt av tid ·
(inkl gruppearbeid) for å utvikle eit
handlingsprogram mot privatisering i
kommune-Norge. Som ein del av denne
planen, blir det skissert korleis RV skal
arbeide vidare med privatisering i samband med både listestilling, strategi i
va/kampen og i fagleg strategi.
4. RV vil etablere eit praktisk samarbeid med Norsk Kommuneforbund, slik
at RVs folkevalde skal kunne nytte
databasen og informasjonskontoret mot

privatisering.
5. RVs folkevalde oppfordres til å abonnere på «Arena» - NKFs blad som
inneholder mye informasjon om privatisering.

Nominasionsprosessen er igang
Av Anne Steinsland

Nominasjonskomiteen
oppfordrer
lokallag og enkeltpersoner til å komme
med forslag på kandidater til landsstyret. Kriteriene vi setter er god forankring i RVs arbeid, vilje til å gjøre en
jobb i forhold til landsstyret. Vi ønsker
størst mulig spredning slik at vi kan fylle opp kvota med kvinner, innvandrerer, fiskere, folkevalgte, arbeidere og
ikke minst ungdom. Slik det ligger an
nå i prossessen har ca. halvparten sagt
nei til gjennvalg, og vi har ikke fått inn
mange forslag til nye kandidater. Vi
ønsker spesiellt forslag på nye kvinnlige nestleder(e). Dette ser ut til å bli den
største utfordringen vi står ovenfor.
Nominasjonskomiteen bestående av
Anne
Steinsland
(leder),
Marit
Danielsen, Svein Olsen, Taran Sæther,
Bjørg Eli Eide, Magne Vågsland, Trond
Myklebust og Randi Holmelid fra Rød
Ungdom.
Vi har til nå sett på forholdene i det
nåværende Landsstyret og konkludert
med at det er et mål for oss å få til et
mindre LS på omlag 20 personer. Nå er
antallet i LS 26 personer. Dette har vist
seg er for stort, fordi det gjør at en del
ikke følger den forpliktelsen som er
ønskelig med et så .stort forum. Det er
også vanskelig å få til grundige diskusjoner i et slikt stort fOIUm.
Vi har også et ønske om å få et min-

dre og mer kollektivt arbeidende AU,
bestående av mellom fem til åtte personer. AU må derfor ha oftere møter enn
det tidligere AU som nå har møte hver
3 uke. Dagligledelsen ønsker vi å fjerne. Som erstatning kan de som jobber
på kontoret holde kontormøter av administrativ art. Dette betyr at de som
ønsker å sitte i AU må belage seg på et
større arbeidspress enn tidligere. Det er
blitt oppsummert fra nåværende AUmedlemmer at nåværende AU ikke er
kollektivt jobbende og at det er et organ

som faller mellom den daglig ledelsen
og landsstyret på en slik måte at det
ikke har kunnet finne sin rolle i organisasjonen på en tilfredsstillende måte.
Derfor denne nye modellen.
Vi oppfordrer dermed alle lag om å
diskutere hvem og hvordan LS bør
være, en skikkelig demokratisk prossess vil gi det beste resultatet.
Henvendelsen kan skje til medlemmer
av nominasjonskomiteen eller til RV
sentralt. Det er også mulig å sende inn
forslag
på
RVs
internettsider.

KtmEKAMPEN T-skjorte

Jeg vil kjøpe ___ex T-skjorter i størrelse
stk S
stk M

stk L
stk XL

Kan sendes
ufrankert i Norge

llA&\BMIEN
betaler portoen

Pris kr. 75,- pr. stk (inkl mva og porto)

Navn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postnr_ _ _'--_Sted_ _ _ _ _ _ _ __
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Partikultur
og listestilling

Lisbeth Reed, lands-

styremedlem og leder
for Vest-Agder RV

Hvis vi forsøker å presse folk inn i ei ferdig form, da kan vi glemme partiprosjektet
vårt, for ikke å snakke om sosialismen. Da stoler vi ikke på folk, og da stikker en
vemmelig hov fram, for hva pokker mener vi da med at «folket» og «arbeiderklassen»
skal ta makta, skriver Lisbeth Reed.
ød Valgallianse har av mange gode
grunner målsetting om å stille 110
kommunelister til valget i 1999.
Samtidig skal vi tenke organisasjonsarbeid
og styrke og bygge ut det revolusjonære
partiet. Disse to målsettingene kan fungere
som hånd i hanske, men de kan også bli
stående i motsetning til hverandre, for det
dreier seg i utgangspunktet om to ulike
måter å jobbe på.
Arbeidet med listestillinga er ei kortsiktig, men viktig, kampanje. Etter at RV
ramla ut av Stortinget forsøker makta på
alle vis å skvise oss ut av den offentlige
debatten, samtidig som vi har større potensiale enn på veldig mange år. Målet om
110 lister er en nødvendig turbo hvis vi
skal gjøre et godt valg i 1999, og legge
grunnlaget for et større og sterkere RV som
ikke kan usynliggjøres. Det fins mange
eksempler på at arbeid for å stille nye lister
kan være brekkstang for å bygge ut partiet.
Mandal RV blei for eksempel gjenoppliva
etter flere års koma før valget i 1991 fordi
vi kom i kontakt med en ildsjel som ville
lage kommuneliste.

R
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INGEN SNARVEI TIL SOSIALISMEN
Men i ei kampanje kan det også være fort
gjort å bruke metoder som står i motsetning
til de langsiktige målene. Å bygge et revolusjonært sosialistisk parti betyr å styrke
organiseringa og selvtilliten blant vanlige
mennesker. Når ting skal skje raskt og
effektivt, kan en komme i skade for å tråkke på folk.
Det slår meg oftere og oftere at det ikke
fins noen snarvei til sosialismen. Vi jobber
for et samfunn der folk skal ha makt over
åssen samfunnet er organisert og makt over
egne liv. Et samfunn der en bevisst jobber
for å oppheve fremmedgjøring. Det ligger
i sakens natur at dette ikke kan fikses utenifra, for eksempel av Det Kommunistiske
Partiet. Folkelig makt må bygges opp og
vinnes møysommelig og systematisk.
Jobben vår, som partimedlemmer og parlamentarikere, er å bidra til å gjøre folk sterke og stolte, til å stake opp tette kanaler og
organisere folk til kamp. Turbomål kan
komme i motsetning til de langsiktige
målene dersom vi ikke har et bevisst forhold til det.
Ved forrige kommunevalg begikk vi i
Vest-Agder en tabbe, eller rettere sagt et
overgrep, mot folk i Vennesla kommune.
De to RV-medlemmene som fantes i kommun~n hadde lyst til å stille liste, men hadde nesten ingen arbeidskapasitet og få ideer
om andre som kunne stå på lista. Fra
Kristiansand og fra partikontoret i Oslo
begynte så arbeidet for å skaffe de nødvendige navnene vi. Vi fant fram til en liten
håndfull som kunne tenke seg å ha navnet
på ei RV-liste uten å gjøre noe mer for lista
eller valgkampen. Vi har seinere fått høre
at flere av disse er personer som ikke akku-

rat bidrar til å styrke den jevne venndøls
tillit til RV. Resten av navnene blei skaffa
til veie ved å sende ut brev til tilfeldige
personer som vi fant i telefonkatalogen.
De blei bedt om å gi beskjed dersom de
ikke ville stå på lista. Resultatet blei at vi
fikk godkjent ei liste og et stort førsteside-

Ensom folkevalgt fra RV?

oppslag i Fædrelandsvennen hvor ei dame
sto fram som ufrivillig RV-kandidat. På
valgdagen stemte 13 venndøler RV - mens
det altså var 18 navn på lista. Vårt
omdømme som demokrater og ombud for
vanlige mennesker blei neppe styrka, selv
om vi hadde jussen på vår side ... Vi har
som mål å stille liste i Vennesla igjen ved
99-valget, men det er et arbeid som begynner under nullpunktet.

HUS OG NY GIV I KRISTIANSAND
I Kristiansand ser det derimot ut til at vi
står foran et gjennombrudd for en fruktbar
måte å arbeide på. Kommunelista og kommuneprogrammet blir snekra sammen i en
atmosfære av ny giv, der mange nye folk
fra ulike miljø deltar. Dette er mulig fordi
vi har jobba langsiktig. For tre-fire år
siden var Kristiansand RV prega av «de
ensomme helters kultur». Mye bra blei
gjort, ikke minst i det parlamentariske
arbeidet, men partiorganisasjonen var som
ei festning å forsere for nye folk.
Debattklimaet bar preg av glefsing og harde slag. Vi var et partilag av typen «Viforvalter-sannheten-og-hvis-folk-er-så
dumme-at-de-ikke-skjønner-det-kan-de
bare-ha-det-så-godt.» Dette har vi jobba
for å snu. Den viktigste metoden har vært
å skaffe RV hus. Lokalene våre, som vi nå
har hatt i to år, har blitt et møtested og politisk verksted der det etter hvert er blitt relativt lett for nye folk å komme. Blant annet
har vi åpent hus hver lørdag fra 13-15;
noen ganger med politisk tema, andre
ganger bare med prat over kaffekoppene.
Vi har også kommet oss mer ut på gata

igjen, først og fremst med KK-salg hver
lørdag. For ett år ~iden blei det starta nytt
Rød Ungdom-lag, og det utgjør virkelig
forskjellen!
Men ting tar tid. For to år siden var den
gamle kulturen så sterk at den trua med å
sette seg i veggene i de nye lokalene. Flere
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sterke damer trakk seg unna. To søkte fritak fra kommunalpolitiske verv. Dette
hadde selvsagt flere årsaker, men dersom
partikulturen hadde vært annerledes, hadde
det nok vært mulig å gi rom for problemene
uten
å
brenne
folk
ut.
Stortingsvalglista blei toppa av to mannlige
veteraner. Valgkampen blei drevet av fire
superaktivister +postkasseutdelere. Men i
løpet av valgkampen skjedde det noe: Den
sentrale valgkampen, og ikke minst
RVemes innsats i riksmedia var med åtenne ny entusisamme for partiet. Den politiske situasjone~ var i ferd med å bli tydeligere. I den situasjonen hadde altså vi i
Kristiansand fått oss et sted folk kunne
komme til, og i kjølvannet av valgkampen
kom de. Ungdomsskoleelever, kamerater
fra Chile og Kurdistan, en og annen student
og andre spennende raddiser som søkte seg
mot RV og RU.

KOLLEKTIVER OG MAKT
Vi har forsøkt å ta imot våre nye kamerater
på en måte som viser at det er bruk for
dem, at vi vet de har mye å lære oss gamle
m-l'ere. Nå er de nye i ferd med å få makt.
På kommunelista vår blir en veteran og frre
nye foreslått på kumulerte plasser. Det er
en fargerik gjeng som forplikter seg til å
drive valgkamp og bystyrearbeid: Tre,
inkludert førstekandidaten, er kvinner. En
har politisk bakgrunn fra partiet MIR i
Chile, ei har foreldre som har flykta fra
Røde Khmer-diktaturet i Kampuchea, ei er
ufaglært sosialarbeider som har blitt radikalisert og opprørsk gjennom jobben, en er
miljøbevisst mannlig snekker. Men ingen

www.pdf-arkivet.no (2020)

av oss fem har erfaring fra parlamentarisk
arbeid, og neste utfordring blir å skape et
godt læringsklima i året som kommer.
Bystyrearbeidet har blitt drevet av noen
få, dyktige helter. De får skryt fra folk som
følger lokalpolitikken på kloss ·hold, men
det blomstrer ikke rundt ensomme helter.
Dessuten blir arbeidet lett et slit som fører
til utbrenthet. Kommunister har også rett
til et ålreit liv. Det skal være litt gøy åjobbe med politikk. Vi som «bor» på RVhuset har også lov til å ha det kjekt. Vi må
skape en partikultur der vi sjøl og de nye
RVerne og RVerne kan vokse og bli store sammen. Først da kan vi bli ei virkelig
kraft for forandring. Først da kan vi snakke om makt på nye premisser. Hvis vi forsøker å presse folk inn i ei ferdig form, da
kan vi glemme partiprosjektet vårt, for ikke
å snakke om sosialismen. Da stoler vi ikke
på folk, og da stikker en vemmelig hov
fram, for hva pokker mener vi da med at
«folket» og «arbeiderklassen» skal ta lmakta?
Det er ikke bare i Kristiansand at RVere
har vært ensomme helter. Vi har på mange
måter vært «De ensomme helters parti».
Vi som har vært aktive har gjort så mye,
løpt så fort, fått så mye personlig tillit og
respekt. Men det er ikke mange mennesker
som har lyst til å bli trukket inn i en sånn
måte å jobbe på, og enda færre holder ut
lenge. Heltestilen er en borgerlig måte å
jobbe på som virker spesielt ekskluderende
på grupper som allerede er undertrykt av
kapitalistiske og patriarkalske strukturer:
Arbeidere, innvandrere, kvinner.
Det er større muligheter for å skape en
god partikultur og kollektive arbeidsmetoder dersom mange kvinner stiller høyt oppe
på listene. Da kan vi lage kvinnegrupper
lokalt, og kople oss på det kvinnenettverket
som vi ser begynnelsen på i RV.
Innvandrere kan bidra til den kollektive stilen ved å skape seg egne nettverk. Det å
jobbe kollektivt tar tid, men det må til. Det
har mye med selvtillit å gjøre: Hvis vi skal
vokse og blomstre som opprørere og kommunister, da trenger vi kollektiv der vi
lærer av hverandre og skryter av hverandre.
Der vi kan skape en kollektiv identitet vi er
stolte av og som blir et positivt alternativ
for alle de som etter hvert leiter etter alternativer til kapitalismen, konkurransen, elitekulturen og fremmedgjøringa.
Hvis vi vil at, hundre blomster skal
blomstre, kan vi ikke i all evighet dra oss
sjøl og andre etter håra. Hvis vi skal klare
å ta ut det beste, trenger også vi RVere
gjødsel og god jord. Kanskje jorda i
Kristiansand RV begynner å bli så god at
det kan vokse opp noen rotskudd i nabokommunene også. Den som lever til 1.
april får se.
Lykke til med partibygginga og de 110
listene!
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DRIVKREFTER BAK
PRIVATISERINGA
Multinasjonale selskaper har oppdaget profittmulighetene i å overta velferdsoppgavene fra offentlig sektor.
For å maksimere profitten blir det
nødvendig med en enorm global
omfordelingsprosess nedenfra og

opp, sa 1. nestleder i Norsk
Kommuneforbund Gunhild Johansen,
på RVs folkevalgtkonferanse. Hun
inviterte til en brei allianse mot privatiseringsframstøtene til NHO som
støttes av FrP, Høyre og stadig flere i

Arbeiderpartiet. Kampen mot kapitalkreftene er en omfattende samfunnsmessig kamp som må tas nå.
Oppfordringen
fra
Gunnhild
Johansen går til alle gode krefter
som burde kjenne si besøkelsestid.

Av Gunhild Johansen

tatistisk Sentralbyrå mener antall
heltidsansatte i kommunene må
økes med 85.000 i løpet av ti-tolv
år. Det er nødvendig for å opprettholde
dagens servicenivå når eldrebølgen skal
møtes, og de vedtatte reformene i blant
annet helsevesenet, eldreomsorgen og
skolen skal gjennomføres.
Karl Glad og NHO påstår at kommunene kan kutte 100.000 ansatte uten å
svekke velferden. Men er NHO at det er
mulig å dekke morgendagens behov for
velferdstjenester med 185.000 færre
arbeidstakerne enn det forskerne mener
må til?
Nei, det er nok ikke det Karl Glad
mener. Kampanjen høyrekreftene fører
mot kommunesektoren, må sees i
sammenheng med globaliseringen av
økonomien. Det er et ledd i en storstilt
offensiv som har som mål å forsere
omfordelingen fra offentlig til privat
sektor, fra fellesskapet til markedet.

S

IDEOLOGISK PRIVATISERING
Den ideologiske overbygningen denne
kampanjen har, er at offentlig sektor, og spesielt den velferdsproduserende
delen, er for kostnadskrevende når den
drives av kommunalt ansatte. Vi har rett
og slett ikke råd lenger til å ta oss av
gamle og syke i offentlig regi. Vi må
heller slippe de store multinasjonale selskapene til, de har nemlig erfaring med
effektivisering i stor stil. - For det er vel
revnende likegyldig hvem som produserer tjenestene, bare vi får det vi tror vi
fortjener?
hevder
NHO.
Og
Fremskrittspartiet. Og Høyre. Og etterhvert mange fra Arbeiderpartiet.

FRA PARLAMENTET TIL KAPITALEN
Det siste ti-femten årene har det foregått
en voldsom konsentrasjon av makt og
ressurser i hendene på de multinasjonale
selskapene. De fusjonerer over en lav
sko. I løpet av fjoråret var for første
gang i historien et flertall av de ti største
økonomiske enhetene i verden selskaper
og ikke stater. To tredje deler av verdenshandelen er enten internasjonal i de
multinasjonale selskapene eller handel
mellom dem. De 200 største multinasjonale selskapene kontrollerer over en fjerdepart av verdens bruttoprodukt.
Verdens 20 største selskaper har en årlig
omsetning (15 billioner kroner) som er
større enn de 80 fattigste landene i verden til sammen - og den blir produsert
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Miljøarbeidere i streik mot privatisering og oppsigelser.

av en samlet arbeidsstokk på bare 4,5
millioner ansatte.

FINANSTRANSAKSJONENE
På samme måte har det vært en helt dramatisk vekst i internasjonale finanstransaksjoner de siste ti-femten årene.
Omsetningen er mer enn tidoblet siden
1985. Daglig omsettes det verdier tilsvarende to ganger de totale valutareserver i
verden, eller åtte ganger det norske brutto nasjonalproduktet. Bare to til tre prosent av transaksjonene går med til å kjøpe og selge varer og tjenester - altså det
vi realøkonomisk har bruk for. Denne
turbokapitalismen opptrer mer og mer
som om den er frikoplet fra realøkonomien - samtidig som den virker sterkt og
destruktivt tilbake på realøkonomien ved
at den har skapt uforutsigbarhet og sårbarhet i verdensøkonomien, noe som
forsterker de omfattende krisene som
skapes.

ATTRAKTIVT MARKED
En sektor som vil ekspandere med minst
85.000 arbeidsplasser de nærmeste åra,
er selvsagt interessant for kapitalkreftene. Over hele verden går utviklinga i
samme retning; de multinasjonale selskapene tar en stadig større andel av dette markedet. Konkurranseutsetting og
privatisering er trylleordene som får
politikere og kommunale ledere til å
gjennomføre sin del av prosjektene her
hjemme og åpner for private monopoler
der man før hadde offentlig drift.

SKJULT IDEOLOGI
- Dette er ikke et ideologisk, men rent
pragmatisk spørsmål om hvordan oppga-
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vene best kan løses, sier ideologene for å
skjule ideologien som ligger bak. For
dette handler selvsagt om det klassiske
politiske hovedspørsmålet om maktforholdene i samfunnet. Det handler om et
angrep på ideen om lokaldemokratiet
som velferdsfordeler, som garantist for
likeverdige tilbud til befolkningen uavhengig av hvor i landet man bor og hva
man tjener. Det land finnes ikke i verden
der samfunnets goder er noenlunde rettferdig fordelt mellom innbyggerne, uten
at en sterk, demokratisk styrt offentlig
sektor er det grunnleggende element.
Men i flodbølgene av propaganda som
promoterer denne utviklinga, blir motstanderne beskyldt for å prøve å gjøre
denne samfunnsomveltningen til noe så
provoserende som et politisk spørsmål!

FORSKJELLSNORGE
Kampanjen NHO leder an her hjemme,
har lyktes langt på vei, mer enn i de fleste andre land enn her i Norge.
Privatiseringa er mer enn femdoblet på
verdensbasis i løpet av de siste åtte åra.
På samme tid har forskjellene mellom de
rike og de fattige i verden økt like dramatisk. Blendet av utsiktene til å feie all
motstand av banen, forsøker de internasjonale storselskapene å få i stand en
multilateral investeringsavtale (MAI)
som skal rydde bort alle hindringer på
deres vei mot målet: Økonomisk verdenshegemoni.

SE OPP FOR MAI
Ingen arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn eller menneskerettigheter skal hindre selskapene i å hente ut maksimal
profitt i et land. Nasjonalstaten skal avgi
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Gunhild Johansen,
1. nestleder i Norsk
Kommuneforbund,

suverenitet til multinasjonale og transnasjonale selskaper som ikke er underlagt
demokratisk kontroll.
Frankrike er hittil det eneste OECDland som har funnet dette å være for
sterk kost og har sagt «NON». Den norske regjering sier at avtaleteksten foreløpig er for mangelfull når det gjelder
sosiale standarder. Men det har aldri
vært meningen at avtalen skulle inneholde sosiale standarder!
Arbeidet med å få i stand MAI-avtalen står som et foreløpig høydepunkt i
arbeidet med å avregulere det globale
markedet. Ikke bare arbeidstakerrettighetene blir angrepet. Hele samfunnsstrukturen vil endres drastisk i en retning
vi nå allerede ser utslagene av. En
omfordeling nedenfra og opp, fra fattig
til rik, fra arbeid til kapital, fattige land
til rike land. Heldigvis har ikke MAIforhandlingene tålt dagens lys. Men nettopp fordi de kreftene som har utarbeidet
forslaget, jobber best i mørket, vil det
garantert komme nye framstøt.

OMFATTENDE KAMP
Vi står overfor en omfattende samfunnskamp. Denne kampen utkjempes allerede blant fattigbønder i Afrika, av de
arbeidende masser i de økonomiske frisonene i Sørøst-Asia og Latin-Amerika,
av alle arbeidstakere i verdens tigerøkonomier som har fått avregulert alle
arbeidstidsbestemmelser og alt rettsvern
i den hellige konkurranseevnens navn.
De 139 oppsagte arbeidstakerne ved
Miljøtransport AS i Oslo har også kjent
på kroppen hva denne kampen dreier seg
om.

INFOKONTOR MOT PRIVATISERING
På landsmøtet i oktober vedtok Norsk
Kommuneforbund å ta initiativ til opprettelse av et informasjonskontor mot
privatisering. Vi vil danne en brei allianse i kampen mot kapitalkreftenes korstog mot kommunal sektor. Mange har
allerede meldt sin interesse for å være
med. Oppgaven består i hvordan vi skal
klare å mobilisere tilstrekkelige motkrefter til at vi kan klare å tøyle kapitalkreftene og sette humanisme og sosiale standarder i fokus gjennom politiske
reguleringer og demokratisk, folkevalgt
styring over økonomien. Fagbevegelsen
må ut fra sin organisering og sitt
utspring spille en viktig rolle i denne
kampen, men oppfordringen går nå til
alle som burde kjenne sin besøkelsestid.
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ORDSKIFTE: BØKER:
OM RVS INTERNASJONALE ARBEID
t

I forrige nummer av Opprør (nr. 7-98) gjorde Kristine
Mollø-Christensen rede for RV sitt internasjonale arbeid de
siste årene. Her oppsummerer hun hvordan vi først og
fremst har hatt kontakt med folkelige bevegelser, organisasjoner og aksjoner frem for med andre politiske partier.
Dette er en linje hun gjeme vil skal fortsettes, med den
begrunnelse at «RV består av folk med mange forskjellige
meninger. .. Det å prioritere etablering av partikontakter vil
uvegerlig føre til splittelse og et tafatt internasjonalt engasjement over tid». I stedet vil hun at vi skal opprioritere
kontakten med frigjøringsbevegelser rettet mot norsk imperialisme.
Jeg har stor respekt for Kristine M. sin innsats på dette
feltet og mener også det er en god ide å jobbe spesielt målrettet mot norsk imperialisme. Men jeg er uenig i at vi ikke
skal jobbe mer med partikontakter, fordi det vil føre til mer
splittelse. Vi må rett og slett se virkeligheten i øynene og
innse at våre gamle venner ikke lenger er de samme, og heller ikke mange av våre gamle «fiender» på venstresiden.
Gamle fordommer står for fall, dvs. det bør de i hvert fall
gjøre hvis vi skal komme oss fremover.
Konkret mener jeg det må være to kriterier for våre internasjonale kontakter: 1) at de i hovedsak spiller en progressiv (og helst revolusjonær) rolle i klassekampen og andre
kamper, og 2) at de er teoretisk og ideologisk interessante
for oss. Vi kan ikke alltid finne akkurat de som vi mener er
100 prosent fornuftige, men kan være nødt til å finne oss i
det faktiske utbudet. Dette betyr at vi må forholde oss til
ulike venstresosialistiske partier som RC i Italia, ODP i
Tyrkia og Enhedslisten i Danmark, selv om vi gjeme skulle
sett at de var mer konsekvente revolusjonære. Samtidig kan
vi opprettholde kontakter med ulike mindre «trotskistiske»
og/eller «stalinistiske» fraksjoner i disse partiene - som
kanskje spiller en mer progressiv rolle på enkeltplasser,
men som kanskje også er mer dogmatiske eller teoretisk
stillestående - eller det motsatte. Jeg ser heller ingen motsetning mellom at RV skulle ha nytte av å delta i den trotskistiske 4. Internasjonale (verdens eneste revolusjonære
internasjonale), og at vi samtidig kan ha fordeler av å samarbeide f.eks. med det albanistiske MLKP (eller TDKP) i
Tyrkia eller DKP/ML i Danmark. Vi trenger ikke være redd
for å kontakte ulike retninger i andre land, så lenge vi selv
er politisk drivende og spiller en revolusjonær rolle i den
norske klassekampen.
Min egen organisasjon - Rød Ungdom - er forøvrig et
glimrende eksempel på hvordan våre selvpålagte begrensninger og gamle fordommer gjør at vi dessverre har en del
ganske sprø internasjonale kontakter; for eksempel RKU i
Sverige (som politisk er bekjennende stalinister, skiller
mellom «økonomiske» og «virkelige» flyktninger og bruker
«feminist» som et skjellsord!); RKU er i tillegg underordnet
KPML(r) som AKP tidligere så på som de kanskje verste
politiske forræderne i Norden, men som i dag er blitt gravet
opp igjen fra historiens møkkahaug. Heldigvis er RU etterhvert ved å innse at vi ikke nødvendigvis trenger å dyrke
slike «zombier», når det faktisk finnes en god del interessante ungdomsorganisasjoner utover i Europa. For eksempel vet jeg at den 4. Internasjonalen arrangerer internasjonale sommerleire hvert eneste år - med hundrevis av
revolusjonære ungdommer fra ganske ulike miljøer og
strømninger, der rundt halvparten ikke er tilknyttet arrangørene. Dette er et samarbeid som jeg mener vi bør undersøke
mer grundig, før vi fordømmer det nord og ned fordi noen
av dem visstnok har ment noe teit en gang. Sannsynligvis
har de i hovedsak bra synspunkter både på nasjonale frigjøringskamper, homofile og behovet for demokrati under
sosialismen (i motsetning f.eks. til flere av våre gamle Kim11-Sung-venner).
Noe tilsvarende er forresten også tilfellet for eksempel
for Sosialistisk Ungdom som i dag deltar i det såkalte
ENDYL-nettverket, bestående stort sett bare av høyrereformister (for eksempel SFU i Danmark) og europeiske hasjliberalister:
I dagens verden må vi selv gå ut og lete etter de interessante kontaktene, blant annet fordi mange av våre tidligere
partnere har degenerert fullstendig til sekter eller blitt åpne
sosialdemokrater, mens flere av de som tidligere ble sett på
som fiender faktisk har vist seg å ikke være så gale etterhvert. Frem for RV sitt internasjonale arbeid!
BJARKE FRIBORG

Nytt poesihefte tilegnet
den norske arbeiderklassen!
Meldt av Maj Lindholt
Gnister i snø.
av Nirmal Brachmachari
LOBO Forlag Oslo 1998.
Engelsk og norsk poesi.
92 sider.

Gnister i snø/Sparks in the snow er
en samling av radikale og revolusjonære dikt mot urettferdighet og rase-

MARSDALEN GJENOPPSTANDEN KAUTSKY
Ytringsfridom for nazistar i forrige nummer av
Opprør har provosert
Hårstad . I dette innlegget anklager han antinazistene for å basere
kampen på sosialdemokratiske tanker. Hårstad
hevder også at maoismen ikke finnes i Europa
lenger, og påviser hvilke
organisasjoner ha n
mener frem del es ka n
ka lle seg marxistiske .
et er med skrekk og gru jeg
har lest Magnus Mardals
artikler i Klassekampen det
sist1/ året. Mannen er ikke hvem som
helst; han er nyhetsredaktør i avisa.
Når han skal hanskes med kampen mot nazistene og det borgerlige
demokratis store egenskaper, fungerer han som en ren avskriver av den
tyske
sosialdemokraten
Karl
Kautsky
(1854-1938),
ref.
Ytringsfridom for nazistar, Opprør
nr 8/98.
Rosa L. hamret løs på Kautsky i
perioden 1910-13. Lening mot renegaten Kautsky i 1918, og Trotsky
med Kommunismen og Terroren i
1920. Alle tre er enige om at
Kautsky skjønnmaler og utbrer naivistiske illusjoner om det borgerlige
demokrati og totalt underslår Marx'
lære om Staten som en maskin og et
voldsapparat i tjeneste for kapitalistklassen.
Det som er mest typisk ved
Marsdals artikkel er at han overhodet
ikke beskjeftiger seg med den kapitalistiske Statens klassekarakter og

D

diskriminering. Noen er oversatt fra
bøker på bengalsk som er utgitt i
India i 70- og 80-årene. Noen er opprinnelig skrevet på engelsk i Norge,
trykt i ulike tidsskrifter og aviser.
Andre er oversatt fra engelsk til
norsk. Noen er skrevet av Nirmal
Brachmachari på norsk. De fleste
diktene er ikke publisert før. Noen
dikt er trykt i Klassekampen, og to
av diktene hans er utgitt i boka
«Roser i snø» (Cappelen forlag).

Thorvald Steen har samarbeidet med
Lars Amund Vaage om oversettelsene, og anbefaler Brachmachari
på det varmeste.
Nirmal Brachmachari (f. 1944 i
India). Aktiv i revolusjonær studentbevegelse fra 1962. Fengslet for
politisk virksomhet i tre år.
Bokdebutant 1967, har siden utgitt
21 verk. Kom til Norge 1974.
«Gnister av snø» er den første som
er utgitt i Norge.

mener i ramme alvor at det norske mens politikk: fargede innvandrere,
politiet skal gripe inn mot nazistenes . homofile, jøder, handikappede _og
kriminelle virksomhet. Etter hva jeg andre hatobjekter.
har lest i KK, setter antinazister sin
Hvorfor tenkningen på dette tealit til at den norske staten skal forby met er blitt så forferdelig sosialdeog ordne opp i disse sakene.
mokratisk, skyldes at mange kameraNår det er mulig at så vanvittige ter mentalt har gitt etter for den
ideer kan dukke opp selv i et «mar- tiårige kampen som borgerligheten
xistisk parti, RV» må det skyldes at har ført om at «Kommunismen er
lærebøker og borgerlige ideologer død». En har totalt mistet perspekti(Bernt Hagtvet) fullstendig par hjer- vet om en internasjonal arbeiderrenevasket generasjoner av ungdom volusjon og løper i stedet rundt som
om forholdet mellom den reelle julenisser og ser om det kan være
nazismen og staten.

noe å hente i islamsk fundamenta-

Vanligvis framstilles det slik at lisme og albanske ekstremnasjonanazismen var et rakkerpakk som på lisme; politiske kulturer som omtren
egen hånd tok seg ut av ølbulene og er det motsatte av hva Marx anbefaltruet det borgerlige demokratis stats- te i Manifestet.
En ting er at Marsdals tenkning
apparat. Men både den italienske og
den tyske fascismen hadde fra første etter mitt skjønn er skandaløst feiløyeblikk sine økonomiske, militærer aktig på teamet nazismen.
og politiske sponsorer innen fraksjo- Ytterligere forskrekkelig er Marsdals
ner av hæren, politiet og storborger- terminologi og begrepsbruk om marskapet (Krupp og Thyssen). Sånn har xisme og sosialisme. For en grøt, for
det vært og slik vil det bli. Nazistene en saus!
Jeg vet ikke om Marsdal mener at
er ikke noe annet enn borgerskapets,
er
marxisme.
Men
og derved statens, reservetropper og maoisme
rotweilere mot en mulig arbeider maoisme finnes ikke lenger i Europa.
revolusjon. Disse reservetroppene De gamle stalinistpartiene er blitt
Italia,
kan borgerligheten regulere etter sosialdemokrater, både
Frankrike og Norge.
behov.
Det som da gjenstår av marxisme
Å henvende seg til den kapitalistiske statens voldsapparat for å i industriland av norsk type er venorganisasjoner
bekjempe nazisme er ikke noe annet strekommunistiske
International
Communist
enn en reprise av de tyske sosialde- som
mokratenes slagord på 30-tallet: Current og ulike troskistiske internasjonale
retninger.
«Staat, greif ein!».
Hvis Marsdal mener
Mot dette har marat hans innlegg er et
xister hevdet at kambidrag til teoriutvikpen mot fascismen er
ling,
bør han legge
en integrert bestandseg på hjertet disse
del av en proletær
orden av Karl Korsch
revolusjon. Disse to
(1886-1961)
neste
tingene kan under inggang han skal nyskape
en
omstendigheter
strategien mor nazisatskilles!
men: «For marxisten
Arbeiderklassen
finnes
det ikke noe
oppretter en arbeiderslikt som 'marxisme' i
nes enhetsfront og
største alminnelighet
leder kampen for å
like lite som det finknuse nazistenes tryknes et ' demokrati' i
kerier, forsamlingsEn gjenoppstanden Kautsky?
alminnelighet.
Det
steder og for å drive
finnes bare en borgerdem vekk fra gater og
fagforeninger. I denne enhetsfronten, lig stat, et proletært diktatur, et fassom ikke må forveksles med selv- cistisk diktatur, etc.» (Why I am a
stalinistiske Marxist. 1934).
morderiske
Folkefronter, søker arbeiderklassen å
integrere alle mulige ofre for nazis- JAN HÅRSTAD
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ERLING FOLKVORD: RØDT!

Meldt av Maj Lindholt
Erling Folkvord: Rødt
Utgitt på Millennium 1998.
319 sider. Illustrert.
Pris kr 298,-
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McCarthyismen har sin norske
variant. Det er også historier som
bør avlive usanne myter og ruske opp i
samvittigheten til mange «gode» nordmenn. Dette er levende historie - samtidshistorie - som ethvert samfunnsinteressert
menneske bør lese minst en gang.
Boka, som ble lansert forleden, har
undertittelen «På barrikadene for AKP og
RV». Etter å ha lest boka, synes anmelderen den rette undertittelen hadde vært
«AKP og RV på barrikadene for folket».
Det er kamp for folks rettigheter og mot
maktmisbruk boka handler om. Og i all
enkelthet er vel historier fra den kampen
også historien til AKP og RV, som forfatteren ble bedt om å fortelle i jubileumsåret
til organisasjonene. Avisen Klassekampen
er også en viktig del av denne historien.
Boka er delt i 33 avsnitt eller kapitler
pluss noter. 31 av kapitelene er enkelthistorier om faktiske hendelser gjennom 25 års
politisk arbeid. De to siste er offisielle opplysninger om AKP og RV. Gjennom boka
kan leserne også følge forfatterens egen
politiske utvikling fra han så konflikter han
ikke fant svar på i slutten av 1960-tallet til
han vurderer den norske venstresidas framtidsutsikter i dag.
- Den norske revolusjonen må være det
norske folkets eget verk, sa stifterne av
AKP. Og skred til verket. Våpnene var og er - å jobbe blant og sammen med folk
og vise dem hva som er galt og at det nytter å kjempe for forbedringer. Derfor er
det mange kapitler om forhold på arbeidsplassene i Norge gjennom 25 år med
hovedvekt på 70-åra.. Det tiåret var kjent
som sjølproletariseringsperioden blant
andre folk, som observerte med skrekk
(bedriftsledere) og undring (vanlige folk) at
studenter og akademikere jobbet som
arbeidsfolk. Følgelig er kjente og mindre
kjente arbeidskonflikter beskrevet fra en
annerledes vinkel enn den pressen i hoved-

sak har gitt tidligere. Historien til
«Friogrill-jentene» er nær samtidshistorie
som denne anmelder ikke klarer å legge
bort. Aktualisert som den også er av forhold på fiskeforedlingsbedrifter i dag.
Sjølproletariseringen er gitt en grundig
behandling i boka. I følge forfatteren er det
genistreken som berget AKP som arbeiderparti. Marx' ~g
1els noe _P.OlllpØse ord i
Det kommunistiske manifest fra 1848: «Av
alle klasser som i dag står mot borgerskapet, er bare proletariatet en virkelig revolusjonær klasse. De øvrige klassene forfaller
og går under med storindustrien, proletariatet er dets spesielle produkt.» Det er blitt
oversatt og modernisert i en AKP-studiesirkel for rundt tjue år siden til:
«Arbeidarklassen er den einaste klassen
som har eigeninteresse av å få fram heile
sanninga om alle dei samfunnsmessige årsakssamanhengane.» - Det seier seg i grunnen sjølv at eit kommunistparti som ikkje
er dominert av arbeidarar, før eller seinare
vil bli noko anna enn det det gir seg ut for å
vere, legger Folkvord til.
Målsettingen var å ha industriarbeiderlag over hele landet, og skolere lagsmedlemmene politisk. Partilagene utenfor
industrien ble oppfordret til å diskutere
spørsmålet om medlemmer kunne tenke
seg å skifte jobb. Dette var noe nytt i norsk
arbeiderbevegelse og en stor utfordring;
AKPerne måtte ta sin egen teori på alvor «ikkje berre i ord, men i praksis og». Av
en eller annen grunn ble Folkvord selv bedt
om å fortsette på sosialskolen istedenfor å
ta jobb i en mindre industribedrift. Dermed
mistet Jern og Metall sjansen til å få en
kommunist til i Avdeling l. Men Norsk
Kommuneforbund fikk og har fremdeles en
kommunist i Oslo. Historien om denne
kommunisten og hans arbeid er ikke·
ukjent. Korrupsjonsskandalen i Oslo kommune har også fått grundig behandling.
Også i denne sammenhengen avsløres
DNA og LO grundig.
Det har selvsagt ikke vært mulig å skrive om 25 år med AKP og RV uten å komme inn på politisk overvåking. «Lysestølsaken» og andre, kanskje mindre
omskrevne, saker, er med. Avsløringer av
POTs arbeid sett i sammenheng med
McCarthyisme på norsk er blitt nødvendig
for
venstrepolitikere
Norge.

Nødvendigheten er sprunget ut av erfaring,
gjennom nærgående og til dels nærmest
hysterisk overvåking og registrering av løst
og fast om kjente AKPere/RVere og mulige AKPere/RVere.
Solidaritetsarbeid,
f.eks. kampen for palestinernes rettigheter,
er blitt mistenkeliggjort, og har utvilsomt
hemmet utviklingen av den norske opinionen i spørsmålene som angår staten Israel
kontra

palestinernes

rettigheter.

Lundkommisjonen, eller rapporten om
politistaten Norge, som Finn Gustavsen har
kalt den, ga AKPerne og RVerne en lenge
etterlengtet bekreftelse på at de hadde hatt
rett i dette spørsmålet i nesten tjue år. Det
var et viktig delmål. I dag pågår kampen
for reelt innsyn i mappene.
I internasjonale spørsmål generelt har
norsk presse og politiske motstandere lagt
ned mye arbeid i å mistenkeliggjøre AKPs
- og etterhvert- RVs sympatier og kontakter. Det er forsøkt skapt et bilde av at de to
organisasjonene vil omdanne det norske
samfunn til et udemokratisk, statsbyråkratisert samfunn som blåkopi av de tidligere
sosialistiske forsøk. AKP og RV kjemper
stadig mot dette bildet. I boka kommer det
fram - nok en gang, vil nok mange medlemmer si - at målet er den norske sosialismen. Og at organisasjonene har tatt avstand
fra mye av det som har skjedd i og under
disse såkalte forsøkene. Tilbud om penger
fra Kina ble avslått.
AKP og RV er motstandere av å bruke
terrorisme som kampmål. Derfor har de
også hindret den tyske terroristen Jan-Carl
Raspe i å få fotfeste i Norge på begynnelsen av 70-tallet og avvist tilnærmelser
fra Rote Armee Fraktion. Men terror er
blitt brukt i kampen mot AKP i Norge. LOs
«fei-dem-ut»-kampanje i fagforeninger og
fagforbund i 1976-77, fikk stor pressedekning og ga inspirasjon til mange lokale
aksjoner mot de «farlige» AKPerne som
det ble «lovlig åta». I pressen ble det etterhvert mindre fokusering på «naziinspirert
valdsbruk», og gjort forsøk på å «likestille
AKP med dei som utførte den den politiske
vaiden» (mot AKPere. (Anmelders merknad.)) Oktober-bokhandelen I Tromsø ble
utsatt for hærverk i et års tid før en kraftig
dynamittladning eksploderte natten til 13.
mars 1976. Sprengningen gjorde stor materiell skade, men heldigvis var det ingen
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personer tilstede i butikklokalene på det
aktuelle tidspunktet. Tromsøpolitiet får
ingen blomster for innsatsen etter terrorhandlingen. Etterforskningen var heller
lunken. Men en tragikomisk episode er vel
dokumentert i boka. Tromsø AKP har hevdet at politiet var mer interessert i kundelista til Oktober-bokhandelen enn i å sikre
spor ...
«Rødt» inneholder ikke møtereferater og
debattantlister fra AKP og RV gjennom 25
år. Men Folkvord skriver endel om den
indre partiutviklingen sett i forskjellige
sammenhenger, og om splittelsen som førte
til at RV ble selvstendig partiorganisasjon.
Han skygger ikke unna kritiske merknader
til deler av utviklingen. Herunder revolusjonære menns syn på kvinner, utvikling av
kvinnepolitikk, den langsiktige strategien
for å nå målet - den norske sosialismen i et
solidarisk globalt perspektiv - som kanskje
mest av kapasitetsgrunner druknet i dag-tildag-kampene og mye mer. Det parlamentariske arbeidet i kommunestyrer og fylkesting tok til i 1976 - RV var på Stortinget
fra 1993 til 1997 - og er med, like så slaget
om norsk medlemskap i Europaunionen,
hvor AKPere og RVere sto på barrikadene.
Forfatteren ser også framover. Han er
optimistisk på bevegelsens vegne: «Den
unge revolusjonære bevegelse er like norsk
og like motstandsdyktig som løvetanna».
Og han peker på at «Å ta parti mot imperialismen er vanskelegare og viktigare i 1998
enn det var i 1973:». Det er en viktig
påminnelse i en tid da imperialistene har
funnet nye roller som koloniherrer. De går
ikke først inn med våpen i hand og underlegger seg fysisk hele stater. Nå rekker det
å investere i land som har naturressurser
og/eller billig arbeidskraft.
En perspektivrik og spennende bok som
anbefales på det vanneste. Gi den som
årets julegave; mange urettferdige og dumme myter om den revolusjonære bevegelsen kan avlives gjennom lesing av boka!
PS: De som måtte ha lest Aftenpostens
anmeldelse som i overskriften påsto at
Restad endelig fikk ros, skal vite at det står
omlag et par linjer om Restad i boka. Den
anmeldelsen sier mye om hvordan «borgerpressa» ønsker å behandle AKP og RV
fremdeles.
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nhver revolusjonær ungdomsorganisasjon
med
respekt for seg selv
har et b l ad . Rød 0 Ungdom
har respekt for seg selv ,
men vi trenger flere abonnenter for å kunne fortsette med det.

E

R

ebell er
et av de
beste ungdomsbladene på
den politiske venstresida.
Vi
skriver
om
internasjonal
solidaritet,
statsbudsjettet ,
ungdomskultur,
nye bøker,
gamle

filmer ,
kvinneundertrykkinga , Svartlamon , sosiali sme ,
Kj e ll
I nge
Røkke ,
h omokamp , stat lig rasisme ,
lik
rett
til
utdanning ,
ungdom i
arbeid ,
antirasisme ... Kort sagt - om hva
som skjer i Norge o g verden
sett· med radika l
ungdoms
øyne .
kkurat som den revolusjonære
bevegelsen
trenger
Klassekampen ,
trenger
Rød
0
Ungdom
Rebell. Vi trenger Rebell

A

for å spre vår analyse av
verden
og
gjøre
den
t ilg j engelig
for
f l es t
muli g .
Vi
trenger Rebel l
for å framstå som en l andsdekkende
organisasjon med
ett ansikt .
en revolusjonære bevegelsen i Norge trenger
Rød 0 Ungdom , for Rød
0 Ungdommere slutter ikke å
være revolusjonære når de
ikke er ungdommer lenger .
Men Rød 0 Ungdom trenger
penger for å overleve - vi

D

ri--------------------:-,
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I JA, ieg vil abonnere på Rebell.
I F or a bon nem ente t vi I jeg beta I e _ _ kr
(Du kan også ringe oss på 22989070 eller sende e-post til

1- - -- -- -- - - - - - - - I
I
I
I

Navn, adresse, postnr/sted , tlf:

Porto

I
I
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I

P

r

i

s

e

r

■

■

Et vanlig abonnement
koster 11 o kr
men har du råd til det blir vi
glade hvis du tegner et støtteabonnement til

Rød Ungdom
1 _2_o_o_kr_ _ _ _ __
Osterhausgt 27 I
0183 OSLO
I
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Liste over materiell som kan bestilles fra RV
Grupppa REVOLUSJON deltar i alliansen RV fordi
vi mener at den revolusjonære venstresida trenger
å forene kreftene omkring de viktigste kampoppgavene.
I tillegg jobber vil for utvikling av marxistisk-leninistisk enhet, som forutsetning for å rekonstituere et
kommunistisk parti i Norge.
SJEKK VÅRE SIDER PÅ INTERNETT
home.sol.no/~shoku/revolusjon.html
Som ABONNENT på bladet Revolusjon (kr. 100,-/1 år)
får du ogsåutgivelsene av vår SKRIFTSERIE. Disse
titlene foreligger:
Hefte 1: Kommunistisk opprop til verdens
arbeidere og folk (Quito-dokumentet)
Hefte 2: Arbeiderklassen i vekst og endring
Hefte 3: Maosimen - et revolusjonært blindspor

Hvert hefte koster kr. 20,- + porto. Du får alle tre
for kr. 50,- + porto. Portofritt ved forskudd til:
Forlaget Revolusjon, boks 3458 Bjølsen, 0406
OSLO, giro 0819 2065241.

NYTT

NUMMER!

Sendes til: Rød Valgallianse, Osterhausgate 27, 0183 Oslo eller fax 22 98 90 55
Materie/lista er ajourført pr 27. 11. 98.

Fallskiermiegerpakke:
..... stk. Innehold: Fattig og rik-rapporten, plakat,
klistremerke, løpeseddel, NHO-brev.

Bøker: (snart utsolgt)
..... stk. Livet bak murene.
kr 40
Red. Erling Folkvord . RV på Stortinget. 100 sider. 1997. Paperback.
..... stk. 20 år med RV i kommune- og fylkesting - to år på Stortinget.
kr 10
Red. Aksel Nærstad. 240 sider. 1995. Paperback.

Hefter:
..... stk.
Innledninger fra Sosialismestevnet.
De fleste innledningene, bl.a Bernadette Devlin McAlisky
Om statsbudsjettet 1999.
..... stk.
Kommentarer til budsjettet fra Aslak Sira Myhre m.fl.
..... stk.
Fattig og Rik.
RV-rapport om klasse-Norge. Red. Finn Olav Rolijordet.
.. ... stk.
Feministisk sosialisme?
Av Kjersti Ericsson. Innledning på Sosialismestevnet .
.. ... stk.
Arbeiderkamp mot privatisering i Argentina.
Av Juan Carlos Orieta. Rapport fra studiereise .
Lærdommer fra forsøk med sosialistisk økonomi.
..... stk.
Av Peder Martin Lysestøl. Debatthefte .
..... stk.
For en helhetlig eldreomsorg.
Av Peder Martin Lysestøl og Kjell Stephansen . 1997.
..... stk .

Antir-osistisk Manifest.

Vedtatt på landsmøtet i 1997.
.. . . .stk.
Ja, vi elsker.
Studie i det nasjonale spørsmål. Av Jørn Magdahl. 1996 .
.. ... stk.
Prinsipp og arbeidsprogram.

TIDSSKRIFT FOR MARXISTISKTEORI OGDEBATT

Røde Fane nr. 4 - 1998
Det innhotder disse artiklene:
- En'/c Ness: Bare et tidsskrift?
- Harald Minken: Verdenskapitalismen i krise?
- Jorun Gulbrandsoo: De farlige tankene
- ErlingFolkvord: Kv, slags hemm,ltge tenester?
- Erling Folkvord: Innsyn gjer Innsikt
- Hans l88ksson: Den borgtrlige HltJet
- Ellen M.Wood: Det kommunistiske manifest etter 150 år

- LineBrendberg: Norsk F'11keri I oms~/ling
- JørgenA Stricker1: Dikt fra midt i landet
- Jon;n Gulbrsndsoo: Elefanten er en skikkelig storeter/

kr 35

kr 30
kr 10
kr 20
kr 20

kr 40
kr 10
kr 10
· kr 10
kr 40
kr 20

Studier:
.... .stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram .
Av Jørn Magdahl. Revidert desember 1997.

kr 20

Løpesedler:
.. ... stk. Verveløpeseddel med postgiro.
..... stk. Overskuddene til felleskassa - bli fallskjermjeger du også
.. .. .stk. Ta skattepengene! Om nedskjæringene i kommunene 1999.

gratis
kr 0 .50
kr 0 .50

Plakater:
.... .stk. Rød Valgallianse (logoen i kartong)
Overskuddene til felleskassa - bli fallskjermjeger du også
... .. stk.

kr
kr

5
1

Merker:
..... stk.
..... stk.

Overskuddene til felleskassa
RV-flagget på trenål

kr 1
kr 30

Bestill for !0&.,alg av Erik Ness, tlf. 3318045 7/e·po$t:eness@online.no

Røde Fanekommer med 4 nummer i året.
Vil du abonnere, send kr.1 80 til:

RødeFane, PB.1241 Stnttum, N·3257 Larvik
Postgiro 0804 220 8478.
Skoleelever under 20 år: kr. 50,

Du finner RødeFanes hjemmeside på intemett på:

Du kan også bestille:
..... stk.
..... stk.

De norske kommunistenes motstandskamp 1940 - 1945
Gnister i snø

kr 250
kr 100

RV skal sende bestillinga til:

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

Ellers minner vi 001 Røde Fane nr.3198, med Kjersli Ericssons innledning:
Feministisk sosialisme?,koster kr.30 pluas porto og oppkravsgebyr.

Navn
Adresse
Postnummer_ _ __

Kvantumsrabatt: kr.20 pr;stk.

Poststed

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' '- --------------------------·-------------------------------------------------------------------·-------------------------------J
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Tyildsk twfliiboss

I forbindelse med Klassekampens abonnementskampanje høsten 1998 og våren
1999 lanserer vi et spesialtilbud. Tilbudet betyr at du får Klassekampen hjem i
postkassa hver dag i fire uker for bare 100 kroner! I løpet av prøvetida kan du
bestemme deg for om Klassekampen er en avis du vil satse på, hvis du ikke gir
beskjed til oss innen de fire ukene har gått, løper abonnementet som vanlig.
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Mot EU og EØS
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Jeg vil prøve Klassekampen i 3 mnd. for kr. 395,-

inkl. 18% rabatt

Jeg vil abonnere på hver dag i 12 mnd. for kr.1440,-

inkl. 24% rabatt

Jeg vil abonnere på hver lørdag i 6 mnd. for kr. 300,-

inkl. 12% rabatt

~·

:9

:::,

(1)

!Q.

(1)

C

:,C-

0::
~

z

:::,

0

g.

:::,

c8

~

Kan sendes
ufrankert i
Norge.

llmEMMM

vil betale
portoen.

SVARSENDING

KIASSEKAMPEN

I Avtale nr. 150 220/16

I

Grønland
N-0133 Oslo

L---------------~-----------------------------------------------------~

Tlf. privat: ................................. Start avisa fra: ............................ .

Husnr.: ..... Oppgang: ....... Etasje: ... ...... Dato: ............ Sign ............ .

Postnr.: ....... .. ................ Sted: ...................................................... . : I

Adresse: .................................................. .................................... . ~

Navn:... ..................................................................... ....................
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Q Jeg vil prøve Klassekampen i 4 uker for kr. 100,-

Mot USAs angrep på den
3.verden

■ For kurdernes frigjøringskamp

·.

For folks kamp for høyere lønn
og bedre arbeidsvilkår

Mot markedsliberalisme og
privatisering

NER IASSEKAMPEN ER:

•
ikke alle aviser
er like

TAR STANDPUNKT
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