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LEDER 

Send RV på tinget med A-post 
VALGKAMPEN ER EN VIKTIG MULIGHET til å få 

ut RVs politikk. Vi kan konstatere at juli måned 

ga bra uttelling i media . Klassekampen hadde 

forsideoppslag pluss to sider inne i avisa om ar 

Natur og Ungdom utropte RV til beste miljøparti. 

Dagsavisen har hatt en rekke store opps lag og 

har profilert RV mer enn Klassekampen. TV2 har 

hatt halvtimes sommerprat med partilederne, og 

det ga meg en mulighet ti l også å komme fram 

med en god del politikk. Dessuten har vi deltatt 

i radiodebatter og hatt en rekke avisinnlegg. Vi 

kommer til å være med i partilederdebattene og 

få r også en del annen radio- og TV-dekn ing i inn

spurten. 

Å BRUKE VALGKAMPEN TIL Å FÅ UT POLITIKK , 

øke det politiske engasjementet og den politiske 

bevisstheten hos folk, er i seg selv et svært vik-

Tore Arholm Tobiassen - under overskriften "Rap

per RV-polit ikk". Med sine 20 år er han vel RVs 

yngste førstekandidat ved dette valget, og på en 

meget dyktig måte bruker han hip-hop og rapping 

som virkemiddel fo r å få fram sitt politiske bud

skap. 

DETTE ILLUSTRERER EN 

ANNEN VIKTIG SIDE ved 

va lgkampen: Å bygge 

opp RVere som medie

profiler. Mediene legger 

stor vekt på personfoku

sering. Vanligvis tar det 

lang tid å bygge seg opp , 

sl ik at man blir en 

som kontaktes for 

politiske kommen-

tarer og kan trekke 

stemmer i et va lg. 

Selv om mest opp-

merksomhet rettes 

mot Erling og meg, har det likevel vist seg å 

være mulig å bruke valgkampen til å kjøre 

nye profil er fram i mediene. 

VI VERVER NYE MEDLEMMER og bygger 

opp RV som organisasjon . Også for Rød 

Ungdom er va lgkampen en fin mulighet til å 

styrke seg. 

VI SATSER SELVSAGT PÅ at va lgkampen 

ska l gi resultater i form av RV-mandater på 

Stortinget. Det er svært vikt ig for RV - og 

for folk flest i Norge - at vi klarer det. Men 

tig mål med RVs va lgkamp. Den største oppmerk- selv om det skulle vise seg 13. september 

somheten har vært rettet mot Oslo og Hordaland, at det ikke gikk, så vil vi uansett ha stor 

men også i andre fylker er det eksemp ler på vel- framtidig nytte av va lgkamp-innsatsen. 

dig bra oppslag. For eksempel hadde Stavanger 

Aftenblad et fl ott intervju med førstekandidaten NÅ MÅ v1 ALLE SAMMEN kaste kreftene 

Bestill valgmateriell! 

RV-postkort og annet 

valgmateriell kan du bestille 

ved å henvende deg til RV. Mail 
rv@rv.no, ring 22 98 90 50 

eller 55 31 64 21. Og ikke glem 

å sende postkort til venner 

og kjente, særlig i Oslo og 

Hordaland! 

Støtt innsamlinga! 
li 

Støtt RVs valgkamp gjennom 

innsamling som går til alle 

fylkene. Bruk kontonummer 
7878.05.416. 

for fullt inn i den siste innspurten . Vi har mye bra 

politikk å kjøre ut, og responsen fra folk er veldig 

god. Det er riktig at RV skvises i medienes regje

ringsfokusering, men samtidig opplever vi stor 

sympati for de standpunktene vi står for. 

FOR Å FÅ DET SISTE, NØDVENDIGE LØFTET i 

Oslo og Hordaland er det nå svært viktig at all e 

kontakter venner og kjente med stemmerett i de 

to fylkene. Vi har masse fine RV-postkort å sen

de, i ti llegg ti l f littig bruk av sms og e-post. Stå 

på i innspurten! 

Torstein Dahle, leder RV 

• 
M'l>N.U.M.Ollt.l, t/lOlltl,.l!.,UV.H. IIU(al)•HI nff~)f/ U llMll •L~t w" ,i.M) , .t,IO 1111''11.A'ht) 

RV mcnl'r ru Jc,t ,:t <·n ~·h·1i1ltti! at 1,,n11hd s-?' ~\] inn.,rbt' iJ.c-< i J1,.•n 
to<ali! heb.(•l.tl'1>..~ l"-' il '-"CO fo101)Si,~"S a't .Jc1 t(fl'ntl~ . Ni Ol)\I h::om 

J00.000 nor,lmæn J rorp<r 1.lllflk~,>t><lo•k<l h,crt Ao. ikko.> forJ I '1,• 
\' f n.~dJ..J-, nh..'1) t~)tJ I ~il~ ,.._~, mJ. Dl'l l'r SJ)l'slfoit Jtunpp som:sytwi 
at 4-'1 l't for Jyr l ,~ sh Ul tåOJll~ti'-► rJ pr'l."d1.·n1 av "lr spurt<- ,1nJcr J-0 
hr ,,11 ha ~ratb l,\1rn.k·t~-bd >.\1><ll ini,, lh·I ,•li RV ~g1:!. 

På Stort,ngu 111, AV foro:;lii • grst1s tannlege. 

Bli rødrev! 

Den beste støtten RV kan 

få er stabile inntekter til 

sentralt apparat og lokallag. 
Du oppfordres derfor på det 

sterkeste til å bli Rødrev. 

Rødreven er en månedlig 

betaling av kontingent. 

Informasjon og skjema finner 

du på sicie 31. 
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Ny regjering? 

Ny politikk! 
Fire år med Lars Sponheim. Fire år med Kristin "I love you, Rumsie ! " Devold. 
Fire år med Kjell Magne "dette er et usmakelig personangrep" Bondevik. Det 
er ikke bare Rød Ungdom som har fått mer enn nok. 

>TEKST:BJØRNAR M0XNES, LEDER RU ILL.:MIMIR KRISTJANSSON, RUS VALGMATERIELL 2005 
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Meningsmålingene det siste året viser stabilt 

flertall for de "rødgrønne", mens regjeringsparti

ene kan notere seg bunnmåling etter bunnm åling 

- spesielt for de to juniorpartnerne i samarbeids

regjeringa. Men blir det så mye bedre med Jens 

Stoltenberg in office? 

Først må vi se på følgende: Hva gir menings

målingene egentlig uttrykk for? Ønsker folk en 

ny politisk kurs? Eller er det 

bare den klassiske regje

ringsslitasjen som gjør seg 

gjeldende? Jeg tror veldig 

mange er lei dagens høyre

politikk. Jeg tror veld ig man

ge syns at verdens rikeste 

land burde ha råd til en skik

kelig skole, til å fylle vann i 

de tomme svøm mebassen

gene landet rundt, og til en 

verdig og god eldreomsorg. 

Og jeg tror folk flest vil ha en 

slutt på konkurranseutset

ting og privatiseri ng. 

Den store spørreunder

søkelsen utført for "Norge 

2005" (publisert i februar i 

år) bekrefter disse antakel

sene: 60 prosent mener at 

Norge er mindre preget av 

felleskapsløsninger enn for 

tre tiår siden. Nesten 70 prosent vil satse mer på 

offentlig helsevesen og omsorg. Hele 80 prosent 

ønsker sterkere satsing på offentlig utdanning, 

mens bare 12 prosent vi l satse mer på privat ut

danning. 

Ap i skvis 

Forrige stortingsvalg bekrefter befo lkn ingas av

smak for nyliberalismen. Det viser oss hva som 

skjer når Arbeiderpartiet går i spissen for denne 

politikken: Partiet opplevde en kri se med synken

de oppslutning under Thorbjørn Jagland. 

Jens Stoltenberg ble løftet inn som red

ningsmann. Han dannet Aps mest markedslibe

ralistiske regjering til dags dato i mars 2000. 

Stoltenberg 1 privatiserte Statoil og gjennom

førte bedriftsøkonomiske reformer i kjernen av 

velferdsstaten, helsevesenet. De satte ned pen

sjonskommisjonen og arbeidslivslovutvalget. 

Resultatet ble Aps dårligste va lg siden 

1927. Det var motsetninga mellom høyrepolitik

ken og befolkningas ønsker, som førte til dette 

va lgnederlaget. Og det er de samme motsetnin

gene som har tvunget fram koalisjonsregjering 

med SV og Senterpartiet som et mulig alternativ. 

På sidelinja? 

Derfor har Ap nå lagt seg kraftig til venstre - i re

torikken, og derfor hamrer Jens, Kristin og Ås laug 

i disse dager løs på den usosiale og egoistiske 

høyrepolitikken til dagens regjering. Rød Ungdom 

og RV står på siden av Den Store Regjeringsde-

batten. Ikke er vi ønsket inn i en sentrum-venstre 

regjering, og ikke vi lle vi t akket ja om de så ba 

oss pent om å bli med. RV har ingenting å gjøre i 

selskap med Jens Stoltenberg. Ergo kan vi kose 

oss i vår isolerte tilværelse på ytterste venstre 

fløy, og lukke øyne og ører for alt regjeringsma

set. Eller? 

Mitt syn er at så lenge det fins en reell de-

batt blant fo lk og i mediene om "rødgrønn regje

ring" vs fortsatt Bondevik-regjering, så må vi for

holde oss aktivt til debatten . Ellers sti ller vi oss 

selv på sidelinja. 

En fornuftig linje er den RV vedtok på sitt 

landsmøte: RV slåss for en ny pol itisk kurs, og 

vil bidra til at regjeringa Bondevik kastes og der

med erstattes av en regjering av Ap, SV og Sp. 

Sammen med bevegelsene utenfor Stortinget 

som slåss mot sjukehusreformen, for Folketryg

den, mot sosia l dumping og for å hente norske 

soldater hjem fra Afghanistan og Irak, er det RVs 

oppgave å presse regjeringa til å føre en ny po

litikk. RV vil etter va lget være en nødvendig ven

streopposisjon på Stortinget , og ikke et støtte

parti for ei ny regjering Stoltenberg. 

To tanker i hodet på en gang 

Vi må med andre ord ha to tanker i hodet på en 

gang: På den ene sida vil vi kaste Bondevik-regje

ringa , og dermed bane vei for en sentru m-venstre 

regjering. Samtidig vi l vi være i opposisjon til en 

slik regjering etter va lget. RV trengs på Stortin

get. som en klar og tydelig stemme til venstre for 

sentrum-venstre-regjeringa. 

Vi må være edruelige i analysen av hva en ny 

regjering kan få til. Vårt mål er jo ny politikk og ny 

kurs, ikke ny regjering. Vi ser at ingenting blir løst 

i og med valget i 2005. Men mange store slag vil 

stå i stortingsperioden fram ti l 2009. Overlever 

det ve lferdsstatlige pensjonssystemet i Norge? 

Fortsetter de private investorene sin frammarsj 

innen helse og utdanning? Vil det nye Stortinget 

styrke ansattes rettigheter i et tøft arbeidsmar

ked, eller skru klokka mange tiår tilbake på dette 

feltet? 

Vi veit at en ny kurs er fullstendig avhengig 

av presset utenfra og nedenfra. Hvis fagbevegel

sen og andre folkelige organisasjoner mobilise

rer nok styrke bak sine krav, kan en ny regjering 

presses til å føre en ny politikk. 

Uten et slikt press vil en 

ny regjering ikke snu de lange 

bølgene i politikken. Da blir 

det fortsatt "næringsnøytra

litet", infl asjonsmål som sty

ringsmandat for Norges Bank, 

lavere vekst i offentlig forbruk 

enn i privat, overholdelse av 

handlingsregelen, blind EØS

tilpasning og fortsatt "ansvar

lig økonomisk politikk" - det 

vi l si økonomisk sulteforing av 

kommunene. Vi vi l i så fall få 

samme nyliberale piss, på rød

grønne flasker. 

RV trengs på tinget! 

RV vi l uansett hvil ken vei vin

den blåser, være en konse

kvent støttespiller for de folke-

lige organisasjonene. Vi vil løfte 

fram kravene fra Stortingets talerstol, vi vi l stille 

konkrete fors lag og vi vil komme med grundig og 

nyttig kritikk av de som fører høyrepol itikk - uan

sett deres partitilhørighet. Derfor trengs RV på 

Tinget, og derfor skal vi bruke de neste måne

dene på å mobilisere folk over hele landet til å 

stemme på RV. 

Så skal det bli artig å gå ut i skoleva lgkam

pen til høsten - som eneste sosialistiske ung

domsparti som ikke vil sitte på fanget til Jens, 

men som sti ller opp som et selvstendig alternativ 

uten lojalitet til en eneste regjeringskamerat! 
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RV på tinget - den eneste forskjellen 
Vi er på vei inn ~ 

i valgkampens i 

avsluttende fase. Vi står 
på for fullt i håp orn 
at vi skal greie det: Å 
kornrne på Stortinget 
rned to representanter 
- fra Oslo og Hordaland. 
> TEKST: TORSTEIN DAHLE. FOTO AV RVERE FRA 

HELE LANDET: ANE BYSHEIM . 

Hvorfor vil RV inn på Stortinget? Jeg vil ta ut

gangspunkt i mine egne erfaringer. Nå har jeg sit

tet i bystyret i Bergen i 18 år. Stadig støter vi mot 

de rammene som blir tredd ned over kommunene 

fra storting og regjering. Det er ve ldig synd at de 

sakene som RV kjemper for i kommunestyrene 

og fylkestingene, ikke kan bli ført inn i Stortinget. 

Det trengs noen der inne som kan sette tingene 

på pl ass uten å skulle slipe standpunktene ned 

så de blir ufarlige. 

Stortinget står oppå en av verdens aller stør

ste pengesekker, samtidig som de skviser viktige 

kommunale oppgaver som eldreomsorg, skole, 

kultur, nødvendig hjelp ti l svake grupper. Det hjel

per lite å avsløre de økonomiske misforholdene 

fra bystyrets talersto l. Det er forbasket at vi ikke 

kan gjøre det fra Stortingets talerstol. Å kunne 

vise hvordan for eksempel eldreomsorgens eller 

EGEN BLOGG: Følg valgkampen fra dag til dag med Oslo RVs representanter Erling Folkvord og Liv 
Gulbrandsen på på livogerling. no. 

helsevesenets viktige behov kan finansieres , ville mig storting i ryggen. Ingen førte elevenes og læ- 200 soldater fra Telemark Bataljon til Afghanis-

gi en mediedekning og en mul ighet til sammen- rernes kamp inne på Stortinget. Da skulle RV ha tan . Der gikk de inn i ISAF-st yrken som NATO da 

kop ling med folke lige aksjoner rundt omkring i vært der! nettopp hadde overtatt ledelsen av. Dette skjed-

landet som virke lig kunne bety noe. Hvorfor vedtok Stortinget enstemmig den de etter sterk oppfordring fra USA. 

nye sykmeldingsordningen, som presser folk ti l 

RV skulle ha vært der! å gå syke på jobb? Det trengs noen som kan gi Tenk hvilken forskjell! 

Eller ta kampen mot fattigdommen: Sosialhjelp- større slagkraft til forsvar fo r arbeidsfolks kår USAs NATO-ambassadør påpekte begeistret i 

satsene er stort sett altfor lave. Det er veldig - ikke minst for kvi nners kår i arbe idslivet. Noen Wall Street Journal 11. august 2003 at dette 

synd at ingen står på landets fremste talerstol og som kan påpeke det meningsløse i at presset var den første "out-of-Europe operation" i NATOs 

kjører fram med t yngde kravet om statlig finansi- mot offent lig sektor nå fører til økende arbeids- 54-årige historie. Og han fortsatte: "Taking the 

erte sosia lhjelpsatser på Sl FO-nivå (v itenskape lig løshet for mennesker innenfor helse, pleie og om- ISAF lead in Kabul unquestionably moves the alli-

baserte budsjetter for hva folk trenger for å kun

ne leve et normalt, sosialt li v). 

sorg. Dette skjer i det styrtrike Norge, samtidig 

som det er et stort udekket behov for større res-

Et annet eksempel er Clemets beryktede na- surser og mer tid til medmenneskelighet. 

ance beyond the traditional transatlantic sphere 

and out to where it is needed most . .. Cross ing 

into South Asia represents further evolution for 

1 sjonale prøver, som skulle "måle" elevene og sko- Det var veldig synd at RV ikke var represen - NATO towards t he modem , transformed Alli ance 

1 lene gjennom overflatiske, st andardiserte prøver. tert på Stortinget 4. november 2003. Da ga den needed in our dangerous international security 

1 Et pedagogisk fe iltrinn som har kostet mye pen- utvidede utenrikskomite sin fu lle og enstemm ige environment". 

ger og sporet av lærernes og elevenes tidsbruk. støtte - inklus iv både SV, Sp og Ap - til militærmi- Tenk hvilken forskjell det ville gjøre med RV 

1 Da var det jo tragisk at Clemet hadde et en stem- nister Krist in Krohn Devolds JA til å sende rundt på Stortinget! Den norske militære deltakelsen i 
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slike operasjoner har svært liten oppslutning i det 

norske folk. De f leste synes at det er menings

løst at våre soldater er engasjert i krigføring og 

okkupasjon av fremmede land. Vi vi lle ha tatt en 

rekke initiativ i Stortinget for å rette søkelyset 

mot alle sider ved denne aktiviteten. Vi hadde 

dukket opp i radio- og TV-debatter der vi i dag an

ses som lite relevante fordi vi ikke sitter på Stor

tinget. I dag inviteres vanligvis SV når mediene 

skal ha "de kritiske" representert i debatten. Hva 

slags "kri ti sk røst" er det? 

Hvem er der? 

Eller tenk på den råtne og umenneskelige asyl

politikken til Erna Solberg & Co. Hvem er det der 

som skal stå for alternativet? Kanskje Heikki 

Holmås, Geir-Ketil Hansen og Karin Andersen fra 

SV? De leverte 23. november 2004 inn et for

slag om at "Stortinget ber Regjeringen sørge for 

å overføre asylsøkere med ende lig avslag til et 

ventemottak med adgangsregistrering. Ventemot

taket drives av Politiets Ut lendingsenhet". Be

grunnelsen var at "Et slikt ventemottak bør drives 

av Politiets Utlendingsenhet, siden det er politiet 

som har ansvaret for mennesker uten lovlig opp

hold". 

Mens en rekke kommunepolitikere i Norge 

engasjerer seg skarpt mot Erna Solbergs politikk, 

mener altså disse tre at det er politiet som skal 

ha totalansvaret for bl.a. mennesker som har levd 

og arbeidet i Norge i årevis og betalt sin skatt 

som alle andre. Politistyrt "ventemottak med ad

gangsregistrering", det vil si et slags spesialfeng

sel, er liksom stedet for dem! 

De tre foreslo også at "Stortinget ber Regje

ringen fremme fors lag med regelverk som øker 

politiets tillatelse til å holde på folk som skal 

bort- eller utvises fra 24 timer til 72 timer". De 

mener nemlig at det er "behov for å gi Politiets 

Utlendingsenhet bedre mulighet til å koordinere 

utsending av asylsøkere, gjennom å utvide den 

tiden personer kan holdes på Trandum asylmot

tak fra 24 til 72 t imer. Dette gir bedre mulighet 

for å få foretatt en del av de uttransporteringer 

som faktisk skal finne sted etter endelig avslag". 

Tenk det! Kjekt å kunne holde fo lk arrestert uten 

rettergang i tre døgn , slik at det blir lettere å "ko

ordinere utsending"! 

RV er nødvendige på tinget! 

Det er helt nødvendig å få RV på Tinget for å få 

kjørt f ram en anstendig og ansvarlig holdning til 

asylsøkere . Sannsynl igvis vil det da også være en 

del andre stortingsrepresentanter, for eksempel 

fra SV, som lettere vil komme til bevissthet igjen 

FORSKJELL: Tenk hvilken forskjell RV vil utgjøre på Stortinget, sier Torstein Dahle fra Hordaland RV. 

- etter å ha mistet orienteringssansen i Stortin

gets Frp-styrte ideologitåke. 

Vi i RV står på for å bli kvitt Bondevik-regje

ringen. Men disse eksemplene illustrerer at det 

er toppmål av naivitet å tro at saken er løst med 

en ny Stoltenberg-regjering. Får vi en Ap/SV/ SP

regjering uten RV på Tinget, vil regjeringspartiene 

representere "ytre venstre" på Stortinget. Ingen 

lystelig situasjon! 

Hvem skal sørge for å reise pensjonskam

pens fane inne i stortingssalen? Hvem skal reise 

kravet om at 6-timersdagen med full lønnskom

pensasjon faktisk må innføres - et krav som nå 

får økt støtte fra fagbevegelsen igjen? Hvem skal 

garantere at Nei-til-EU-argumenter vil bli kjørt 

fram med fu ll tyngde? Hvem skal sørge for å be

kjempe EØS-avtalen? Vi vet fra før hvordan det 

har gått når for eksempe l SP-statsråder adminis

trerer EØS-avtalen, se lv når de heter Anne Enger 

Lahnstein. 

Det er innsatsen i fagforeningene, i kvinne

bevegelsen, i miljøaksjonene som vil være avgjø-

rende for å kunne presse fram resu ltater. Vi i RV 

vil drive fram en sl ik politisk mobilisering neden

fra. Og vi vil skape en kanal inn på Stortinget som 

fremmer kravene - uten avsliping - og som hele 

tiden s ier ifra om hva som skjer inne i maktens 

korridorer. Derfor er det viktig at vi lykkes i å få 

RV på Tinget 12. september! 

Følg RVs valgkamp på 

livogerling.no. Her skriver 

Erling og Liv jevnlig blogg 

om politiske saker, aksjoner 

og det som er brennhett 

i øyeblikket. Sjekk også 

www.rv.no for RVs utspill og 

oppslag i media. 
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Nederst på lista 

I 1991 gjorde 
Kristiansand RV en 
"klar valgteknisk 
glipp". Knut Nærum 
blei kumulert inn i 
kommunestyret fra en 
fjerdeplass. Siden har 
han befunnet seg trygt 
nederst på listene til 
Oslo RV. Opprør har 
gjort et forsøk på å få 
tak på denne lunefulle 
listesliteren. 
> TEKST: ØYSTEIN HORGMO 

Jeg må innrømme at j eg var litt redd da jeg skulle 

spørre Knut Nærum om et intervju. "Dette er en 

mann som alltid har et lurt svar på lager," tenk

te jeg. "Han er jo helt umulig å få tak på. Jeg vil 

framstå som den enkle sjela j eg er, med mine 

banale spørsmål ". Jeg tar sjølkritikk på at denne 

usikkerheten nok førte til at jeg gikk litt bråkjekt 

fram da jeg etablerte kontakt per e-post. 

Hei på deg, Knut! RVs medlemsblad Opprør kun

ne gjerne tenkt seg et ør lite portrettintervju med 

deg. Hva sier du til det? 

mvh 

Øystein Horgmo 

Opprør-redaksjonen 

>Selv hei! 

>Om hva da? (Selv om jeg kan gjette.) 

>kn 

Jeg er mest interessert i å vi te hvorfor du egent

lig gidder å stil le på liste år etter år, og sti lle deg 

varsomt til veggs for ditt RV-med lemskap. Er det 

bare et radikalt alibi? Det fins jo en gjeng "kjen

diser" som omt ales som RVere titt og ofte, men 

som ikke er aktive på noen som helst måte. I til

legg vil j eg lure ut av deg din skjulte agenda med 

å være et folkekjært TV-fjes. 

mvh 

Øystein 

>Vanskelig stoff. Mulig jeg kommer dårlig ut av 

>dette, men det er verdt et forsøk. Kanskje vi kan 

>ta det per e-post? 

>k 

Det kunne vi sjølsagt gjøre. Men Knuts siste svar 

satt meg litt ut. Det var verken satirisk eller artig. 

Det var rett og slett et ærlig svar. Han var redd 

han kom dårlig ut av dette, og han sa det rett ut. 

«Jeg ser ikke på meg selv som noe alibi 
for RV. Kanskje det er omvendt: Kanskje 
RV er mitt alibi?» 

Knut Nærum 
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Var han ikke så uhåndgripelig som han kan fram- Hva tror du RV tjener på å ha en del kjente 

stå? Er han ikke morsom hele tida all ikevel? Du personer i medlemsrekkene? 

får nesten gjøre deg opp en mening sjøl, for jeg >Antakelig mer enn større partier. Ikke fordi folk 

er jammen ikke sikker på om jeg klarte å still e > løper av gårde for å stemme det samme som 

mannen til veggs og hvor mye jeg egentlig klarte >en tulling fra TV, men fordi det trenger å sies at 

å lure ut av han . Og hadde jeg i det hele tatt noen >det er mulig å stemme RV. 

grunn til å ville gjøre det? 

Om å tone flagg 

Hvorfor stiller du på liste for RV? 

>Fordi RV er mitt parti. Av gammel vane. Fordi j eg 

>blir spurt. For å bidra til å opprettholde demo 

>kratiet : Skal vi ha va lg, må noen stå på listene. 

>Det er riktignok et borgerlig demokrati, men det 

>er bedre enn mye annet. For å sette meg se lv i 

bås. Som et personlig opprør mot t anken om at 

>frihet er det samme som å aldri tone flagg. 

Hvorfor meldte du deg inn i RV? 

>Jeg har vært med siden begynnelsen av åtti

>tallet. Det marxistiske synet på produksjon , 

>økonomi og hi storie , slik jeg fikk det presentert 

på studiesirkel i RU , var så tilsynelatende riktig 

>og vanntett at det knekket min motstand mot 

>å melde meg inn i noe som helst. Og siden jeg 

>meldte meg inn i RU , kunne jeg like godt si ja til 

>hele pakka. 

Ser du på deg sjøl som et "kjendis-alibi" fo r 

partiet? 

>Jeg ser ikke på meg selv som noe alib i for RV. 

>Kanskje det er omvendt: Kanskje RV er mitt 

>alibi? Kanskje jeg er en overbetalt tu lling som 

>pynter meg med politisk radikal isme for åvirke 

>mer ålreit enn j eg er? 

Hvordan tror du andre RVere ser på deg? 

>Det har jeg aldri tenkt på. Det er ikke sikkert at 

>de ser på meg. 

Gir det RV mer troverdighet at vi f.eks. har en fol

kekjær forfatter som medlem? 

>Er det meg du snakker om nå? Ikke det? Er det 

>Michelet? Hvem snakker du om? Uansett hadde 

>det vært bedre for partiet om John Arne Rii se 

>sto fram som RV 'er. Det går mange forfattere på 

>en fotbal lspi ller. 

Om å gråte 

Hvorfor er det noen vits å stemme RV ved 

høstens valg? 

>Fordi en annen verden ikke bare er mulig, men 

>nødvendig. Eller, som vi småborgere foretrekker 

>å si: "En annen verden hadde vært hyggelig." 

Føler du noen som helst entusiasme for et regje

ringsskifte? 

>Ja , merke lig nok. Hvis den rødgrønne alliansen 

>står for halvparten av det den har sagt om 

>privat rikdom vs. offentl ig fattigdom , får vi en 

>bedre regjering en n den vi har. 

Er det viktig med RV på Stortinget? 

>Viktigere for RV enn for Norge. Men viktig nok. 

>Hvorfor/ hvorfor ikke? Som rikspart i har RV blitt 

>usyn lige etter Fol kvord og Sira Myhre. 

>Storti nget = mediedekn ing= folk tar stilling t il 

det RV står for. 

Hva bør RV gjøre på Tinget? 

>Foreslå kloke hand linger, støtte positive forsl ag 

>og tjene folket. Jeg vet om en fyr som begynte 

>å abonnere på Klassekampen fordi den hadde 

>skrevet noe ålreit om døvesaken , så der er det 

>s ikkert mye å hente. 

Hva ville du gjort hvis du blei valgt inn på 

Stortinget? 

>Jeg ville grått hver dag i mange år. 

Om å oppmuntre de revolusjonære 

Har du en plan med all humorproduksjonen 

din? 

>Ja, men den er svært langsiktig. Det er en 25-

>årsplan. I mel lomtiden har j eg et ønske om å 

>leve anstendig, noe jeg forsøker å oppnå ved å 

>ikke forte lle flere samevitser enn nødvendig. 

Hvordan blei du så morsom? 

>Jeg har utviklet mitt vidd som en selvforsvars

>mekanisme gjennom to ti år med sosial 

>utstøtning og mindreverdighetskomplekser. 

Hvordan kan man unngå at politisk humor 

blir tannløs og ufarlig? 

>Jeg s lutter alltid å lytte hvis jeg tror jeg vet hva 

>folk ska l si. Derfor er det viktig å overraske. 

>Selv forsøker jeg hver dag å si minst en ting jeg 

>ikke mener. RV kunne oppnådd noe lignende 

>ved å støtte ikke-forurensende gasskraft verk i 

>Norge . Eller enda bedre: Atomkraftverk -

>miljøvennlig, bi ll ig og trygt. 

Hvordan kan humor være revolusjonært når 

den ofte bare blir en "ventil " for misnøye? 

>Po litisk humor som ikke fører ti l en endring av 

>styrkeforholdene i en politi sk kamp, blir bare 

>sutring. Humor kan ikke oppi ldne borgerskapet 

>ti l å bli mer reaksjonært. men revolusjonær 

>humor kan oppmuntre de revolusjonære. Slik 

>fungerer enhver humorist isk ytring i forhold til et 

>publi kum. Selv de tyske nazistene hadde sine 

>egne satirikere. 

Hvilke politiske humorister bør vi sjekke ut? 

>Bill Hicks (selv om han er død), Bill Maher, Mark 

> Thomas . Andy Parsons, kanskje. Jeg vet ikke 

>om noen damer, fo rhåpentl ig er det fordi jeg vet 

>for lite. 

Hva er det mest latterlige med RV? 

>Oppslutningen. Utholdenheten er latterlig, men 

>også beundringsverdig. Sist, men ikke minst: 

>Synet av RVere som danser. 

Epilog 

Jeg sender intervjuet til Knut så han kan få lese 

gjennom det. Dagen etter får jeg dette svaret: 

>Det ser streit ut, jeg står inne for alt. Jeg virker 

>tilkneppet og sær, men det kan være fordi jeg 

>er det. 

I 
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Med folket! Mot høyre! 
itl PÆYEt# 

PÅ KONTORET MITT PÅ NRK hadde jeg hen

gende en diger fløye lsplakat av Elvis. Folk spurte 

meg om det var ironisk ment. Ingen hadde spurt 

om det var ironisk ment hvis jeg i stedet hadde 

hatt en reproduksjon av et Franz Widerberg-bi lde. 

Men blant dem som kom innom mitt kontor, var 

det utenkelig at jeg kun ne ha hengt opp et bilde 

av Elvis fordi jeg er Elvis-tilhenger. Ironisk? Klart 

det var ironisk. 

MEN PÅ SAMME MÅTE SOM det i de akademis

ke mel lomlaga er utenke lig å like Elvis uten ironi, 

er det der utenkelig å stemme Frp. 

Når folket stemmer Frp, har Frp lurt folket . Og når 

-10-

akademikerne stemmer RV, har RV lurt akademi

kerne. Innvandrerne har kommet for å bli. Revolu

sjonen har kommet for å utebli. 

ELLER: REVOLUSJONEN HAR ALLEREDE 

VÆRT, OG KOMMUNISTENE BLE IKKE INVI• 

TERT. 

HAN SOM HADDE NÆRBUTIKKEN der jeg bodde 

i Kristiansand , satt i bystyret for Frp. Han hadde 

blitt med i partiet fordi Frp va r mest for de gamle 

og syke, sa han. Tenk om det er sånn at al le po

litikere sier det de mener, og mener det de sier. 

Tanken på at politikerne li keve l ikke forsøker å 

lure oss, gjør meg svimmel. 

DET ER IKKE FRP SOM har sagt det om å «la 

en hvilken som helst afrikaner få ha sugerør ned 

i stat skassa .. . Det var Jan Simonsen som sa det, 

og han beklaget det etterpå. Frp sier nesten in

genting. Det er derfor partiet har så stor oppslut

ning. 

DET ER BARE CARL 1. HAGEN som uttaler seg 

på vegne av Frp, og han blir alltid fei ls itert. Det 

hjelper også på oppslutningen. 

EN GANG VAR JEG MED PÅ Å DEMONSTRERE 

mot FMI i Arendal. Det var ikke et brunt fj es å se. 

Er det mulig at norsk innvandringspol itikk ikke 

handler om innvandrere? 

HVIS DU ER MOT FRP fordi Frp er mot det nye 

operahuset, da er du for at vi skal bruke 4 mi lliar

der kroner på et stort hus hvor gamle mennes

ker kan gå og bli subsidiert med 900 kroner per 

rumpe for å høre gamle italienske sanger. Ække 

det sært da? 

HVIS DU ER MOT FRP FORDI FRP ønsker at 

folk skal forva lte pengene sine selv, da er du for 

at andre skal bruke pengene dine slik de mener 

det er best. Det er sært, det. 

Carl I. Hagen vi l bruke oljepenga nå. Frp 

stjal RVs klær mens Tøyenbadet ble pusset opp. 

JAN SIMONSEN HAR INNVANDRERE som ven

ner, lar utlendinger bo gratis hjemme hos seg og 

gir bort store pengebeløp til mennesker i andre 

land. Akkurat s lik fo lk på venstresida sier at man 

bør. Er det rart mannen blir utsatt fo r homo-ryk

te r? 

NORSK SATIRE HANDLER STORT SETT OM 

HÅR: Hedstrøms hentesveis, Hermansens taxi 

sjåførbart , Tore Strømøys hockeysveis. Hvis Hit

ler hadde operert i Norge i dag, hadde satirikerne 

vært mest opptatt av barten hans . 

NEVER MIND THE WILLOCHS! sa vi på begyn

nelsen av åttitallet. Nå er det ingen som bryr seg 

om Høyre mer. Unntatt meg da. Jeg ringer all t id 

til Høyres Hus når jeg lurer på hvilken gaffel jeg 

skal bruke. 

DET GÅR AN Å VÆRE MOT FRP uten å være 

mot fo lket. Men det går også an å være mot fo l

ket uten å være for Frp. 

Knut Nærum er i NRK og greier og teksten har 

tidligere stått på trykk i Demo. Illustrasjonen 

tegnet han til en tidligere 

Oslovalgkamp. 
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RV - best i miljøtest! 
Natur og Ungdom 
har gjennomført ein 
omfattande gransking 
av dei ulike partia 
sine miljøpolitiske 
standpunkt foran 
Stortingsvalet. 13. juli 
offentleggjorde dei 
resultatet: Av alle dei 
store partia som stiller 
til val, kom RV klart 
best ut i NU sin test, 
med terningkast 6 og 
mykje skryt. 
> TEKST: PÅL HELLESNES, NESTLEDER RV. ILLUS

TRASJON: MIMIR KRISTJANSSON 

Al le som var med i undersøkinga vart sti lt seks 

spørsmål, fem av dei var felles for alle, og eitt var 

fylkesspesifikt. Kandidatane i Sør-Trøndelag vart 

til dømes spurt om kva dei vi lle gjera med plana

ne om gassrør inn Trondheimsfjorden, medan Os

lokandidatane måtte svara på om dei ville nytta 

inntekter frå bomring til kollektivtrafikk. I alt har 

dei spurt ut 215 kandidatar. 

Til Klassekampen uttalte leiar og 1. kandi

dat i Hordaland Torstein Dahle at han vi lle vera 

spydspiss for miljørørsla sine krav på Stortinget. 

,,.__ 
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- Vi kan bli ein del av ein slagkraftig miljøopposi

sjon på Stortinget. Så voner vi jo også sjølvsagt 

at vi skal få fleirtal for miljørørsla sine krav, men 

vi vil først og fremst vera pådrivarar. 

Må kopla miljø og industri 

Dahle framhever og RV sin rolle i å kopla miljø

og industripo litikk: - Vi er oppteke av at fagrørs

la og miljørørsla har gjensidig interesse av å stå 

saman. Eit døme er Odda , der sa marbeid mellom 

miljø- og fagrørsla har ført til meir miljøvenleg in

dustri. Miljøteknologi har ført til meir konkurran

sedyktig industri, og det tener begge partar på. 

Sjølv om miljøpolitikk ikkje er blant RV sine 

hovudsaker i denne valkampen, forsikrer Dahle til 

Opprør at RV kjem til å vera offensive i miljøpoli

tikken fram mot va iet. - Eg trur at vi har mykje å 

henta på å profilera oss som eit grønt parti. Beg

ge dei to regjeringsalternativa som er aktuelle 

har store veikskaper innafor miljøpolitikken. Det 

er viktig for oss å knytta sterke alliansar inn mot 

miljørørsla både no, og når vi von leg sitt på Stor

ti nget til hausten. 

- Så du vars lar fl eire miljøutspel frå RV fram 

til va iet? - Ja, det gjer eg. Følg med, så får de sjå! 

I duell 

Den som vil lesa meir om NU sin store miljøtest 

kan klikka seg inn på netts ida www.valg05.no, 

der ein kan gå gjennom svara frå partia setta dei 

opp mot kvarandre i duell og skriva under på opp

rop for betre klimapolitikk. 
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NATUR OG UNGDOMS 
SPØRSMÅL, OG TOR
STEIN DAHLES SVAR: 

1. Vil du jobbe for at Norge· halverer sine 

klimagassutslipp innen 2020? 

Ja , RV anser sterk reduksjon av klimagassut

slipp som et av de aller viktigste spørsmål i 

vår tid - kanskje står det om hele menneske

hetens eksistensmuligheter. 

2. Vil du gjøre alt som står i din makt for 

å stoppe utbyggingen av forurensende gass

kraftverk i Norge? 

Ja. Og det er tu ll at vi trenger gasskraftverk 

for å sikre strøm til industrien. Gasskraftverk 

gir altfor dyr strøm for slike formål. RV vi l at 

mer av vannkraften skal brukes til miljøvenn

lig, kraftkrevende industri. Så må det satses 

veldig mye mer på ENØK, på modernisering av 

eksisterende kraftanlegg, og på utvikling av 

alternative energikilder. 

3. Vil du i den kommende stortingsperio

den jobbe for at det opprettes petroleumsfrie 

områder i området Lofoten-Barentshavet? 

Ja . Ikke minst på grunn av den store betydnin

gen som dette har for fisken, som i det lange 

løp er en mye mer verdifull naturressurs enn 

olje og gass er - som livsgrunnlag for folk i 

Norge. 

4. Vil du øremerke penger til lokal kollek

tivtrafikk? 

Ja, bl.a. til bygging og drift av et utbygd byba

nenett mellom sentrum og bydelene i Bergen . 

5. Er du for eller mot begrensninger på 

biltrafikken? 

Jeg er FOR begrensninger på biltrafikken. En 

viktig parole for persontransporten i de sen

trale delene av de større byene er "Bilfri by 

og gratis ko llektivtransport med hyppige av

ganger". 

6. Vil du jobbe mot at det bygges vegtun

nel mellom Bergen og Arna? 

Ja, det har jeg gjort hittil og det vi l jeg fort

sette med. 

Natur og Ungdoms vurdering: 

Har ve ldig gode svar og fine ambisjoner, men 

hvor mye dette får å si er vanskelig å vite 

siden de ikke har vært på Stortinget på en 

stund. Men svarene står til tern ingkast seks ! 

www.valgOS.no 
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y ol1dar1tet flertall 

Arbeidsmiljølova: 

Omkamp berre lokkemat? 
Hugser du dagsrevy
klippa frå Jens 
Stoltenberg sin tale til 
LO-kongressen? Han 
lova at eit nytt fleirtal 
på Stortinget skal gjere 
om kvar einaste ei av 
dei usosiale endringane 
i arbeidsmiljølova som 
vart vedtatt før ferien. 
> TEKST: ERLING FOLKVORD, RVS STORTINGS

KANDIDAT I OSLO 

- 12-

I denne saka snakka han så tyde leg at det vil bestemmelser med sikte på dette, samt på for-

vere politisk sjølvmord viss ikkje ei eventuell ny enkling og tydeliggjøring. De enkelte rammer og 

regjering straks kjem med forslag om at endringa- vilkår for arbeidstidens lengde og plassering skal 

ne i Arbeidsmiljølova skal skrin leggjast i staden vurderes med sikte på å oppnå mer fleksibilitet 

fo r å bli innført frå årsskiftet. både for den enkelte arbeidstaker og for virksom-

Det er bra at den nest viktigaste av dei ny- hetene. Dagens muligheter til gjennom avtale å 

liberale statsministrane her ti l lands (ingen kan fravike lovens grenser skal vurderes." 

måle seg med Gro Harlem Brundtland), har snudd Hele mandatet er gjengitt i kap. 1.1. i NOU 2004: 

i ei så viktig sak. For Stoltenberg-lovnaden ti l LO- 5 Arbeidsli vslovutvalgets innstilling. 

kongressen er ein 180 graders snuoperasjon. 

For fi re år sia sette Stoltenberg-regjeri ng "vanskelig for den enkelte" 

ned det såkalla Arbe idslivslovutvalet som sku lle Dette var nesten ord for ord ei oppfyll ing av den 

førebu endringar i arbeidsmiljølova . Bestil linga besti llinga som den nyliberale "Oslo-gruppen " 

var sl ik: leverte 20 år tidlegare. Det var ei lobby-grup-

"Regjeringen har et mål om å utvide mulig- pe av næringslivsto ppar og tidlegare statsråd ar 

hetene for den enkelte til å tilpasse arbeidstid (Ap+ H+V) som meinte Arbeidsmiljølova var "re-

slik det passer deres livssituasjon best. Samti- striksjoner som gjør det vanskelig for den enkel te 

dig må virksomhetenes behov ivaretas . Utvalget 

skal gjennomgå arbeidsmiljølovens arbeidstids-

å arbeide mer enn det som er vanlig, selv om ved

kommende måtte ønske det" (Dette finn du på 
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«Arbeidsfolk vil stå ein god 
bit svakare viss ikkje RV er 
representert på Tinget» 

side 88 i Oslo-gruppens rapport). 

Sia den gongen har nok fleire statsministrar 

hatt lyst til å korne næringslivstoppane i møte, 

men Jens Stoltenberg var den første som sette 

innfriing av desse krava på den politiske dagsor

denen. 

Når han no har snudd, er det resultat av ved

varande forsvarskamp frå tusentals tillitsvalde 

og andre fagorganiserte. Stoltenberg ser at tryk

ket nedafrå er så sterkt at han inntil vidare må 

forsvare den gamle arbeidsmiljølova istadenfor å 

gjennomføre den øydeleggjinga hans eiga regje

ring planla i august 2001. 

Dette bør ve re ei stor oppmuntring for RV

arar og alle andre som har forsvart dei rettane ar

beidsfolk har fått lovfesta. Det er framleis muleg 

å vinne, sjølv om den nyliberale alliansen i Stor

tinget verka svært så massiv berre for fire år sia. 

Men kva med dei andre sakene? 

Men kva så med alle dei andre sakene der Stol

tenberg og Ap har stått i spissen for nyliberal om

danning. Vi kan nemne i fleng: 

Innføringa av anbud i kollektivtrafikken. Det

te har åpna Norge for Connex Norge AS (ein del 

av det multinasjonale Veolia-konsernet) som er 

kjend for undergravi ng av løn og arbeidarrettighe

ter. Samrøystes vedtatt i Stortinget i 1991. 

Stoltenberg starta privatiseringa av Statoil i 

Erling Folkvord 

støtte fra H og Frp for å gjere sjukehusa til fore

tak som er styrt etter bedriftsøkonomiske mål. 

Ap var med og lanserte OPS (Offentleg Privat 

Samarbeid) som metode for å finansiere riksveg

utbyggjing. E-39 i Sør-Trøndelag er pilotprosjek

tet , sjølv om det er overdokumentert - særleg frå 

Storbritannia - at OPS betyr auka utgifter for det 

offentlege og større forteneste for private bankar 

og leverandørar. 

Den økonomiske tyninga av kommunesekto

ren har gått sin gang utan at Ap si stortingsgrup

pe ein einaste gong har sett foten ned. Stortin

get har 10 år på rad vedtatt budsjett som betyr 

endå eit underskottsår for norske kommunar. Ap 

har i desse åra aldri gått inn for løyvingar til kom

munane som kunne gjere det muleg å unngå nye 

underskott. 

Svakare utan RV 

Og mens Stoltenberg har snakka friskt mot skat

telette til dei rike etter at Bondevik tok over sty

ringa hausten 2001, presterte både Ap og SV 

i desember å stemme for ei lovendring som ga 

eit av selskapa til RIMI -Hagen ei skattelette på 

1 750 millionar kroner for året 2004. Eit sam

røystes Storting vedtok å gi lova om den såkalla 

"fritaksmetoden" tilbakeverkande kraft . På grunn 

av dette vedtaket slapp CANICA AS å betale skatt 

av dei om lag 6 milliardane som selskapet tente 

2001. Same året fekk han på å selje Hagen sine aksjar i !CA-konsernet. 

* 25. februar la arbeids- og sosialminister 

Dagfinn Høybråten fram forslag 

om ny arbeidsmiljølov. Dagens lov er fra 

1977, men har flere ganger seinere 

blitt endret. 

* Det nye lovforslaget bygger på ei utredning 

Arbeidsl i'vslovutvalget la fram 

i februar 2004. Utvalget var satt ned av re

gjeringa Stoltenberg. 

* Om lag halvparten av norske arbeidstake

re er omfattet av tariffavtaler. Mange av dis

se gir på flere områder sterkere beskyttelse 

enn arbeidsmiljøloven. 

Kilde: Klassekampen 

Dette er den største skatteletta Stortinget 

har gitt til ein enkelt skattytar. Den nest største 

er dei 1 224 millionane som Bergesengruppa 

fekk i skattelette på grunn av endringa i reiarskat

ten i 1996. Den gongen var RV på Stortinget, og 

Ap og SV stemte NEI, saman med RV. 

Ap sin lovnad om å berge arbeidsmljølova er 

altså eit unntak. Men det er eit viktig unntak som 

ikkje hadde vorti oppnådd utan langvarig kamp. 

Om det blir nytt fleirtal og ny regjering , må vi 

vere budd på at alle dei andre kampane må fort

setje: Mot OPS, for omkamp om folketrygda, mot 

anbud i kollektivtrafikken , for nasjonalisering av 

Statoil osv. I alle desse nødvendige forsvarskam

panje vil arbeidsfolk stå ein god bit svakare viss 

ikkje RV er representert på Tinget. 

For å seie det enkelt: Dei som ikkje synst 

det var OK med ein skattelette på 1 750 mill. til 

RIMI-Hagen i fjor, bør stemme RV - og bu seg på 

at kampen må fortsetje mot nyliberalisme heime 

og mot krigspolitikk utanlands. 

ANTIRASISTISKE 
GRUNNER TIL Å 
KASTE REGJERINGA 
OG STEMME RV: 

Her er noen av 

innstramningene og 

endringene i den norske 

asylpolitikken som har 

blitt innført av Bondevik

regjeringa: 

-Asylsøkere uten barn som har fått en
delig avslag på asylsøknaden vinges til 
å forlate asylmottakene, og mister alle 
sosiale rettigheter. 
-Barnefamilier i mottak mister all øko
nomisk støtte etter endelig avslag. 
-Ureturnerbare asylsøkere har mistet 
retten til midlertidig arbeidstillatelse. 
-Fjerning av norskundervisning for asyl
søkere som venter på vedtak. 
-Innstramning i asylpraksis for tsjet
sjenske, somaliske og afghanske asyl
søkere. 
-48-timers behandling av asylsøknader 
for såkalte grunnløse asylsøkere. 
-Gjeninnføring av underholdskrav ved 
familiegjenforening. 
-Senking av terskelen for utvisning. 
Borgere med oppholdstillatelse kan ut
vises for kriminelle handlinger med en 
strafferamme på seks måneder. 
-Gjeninnføring av alderstest på asylsø
kere som oppgir å være under 18 år. 
-Forslag om adgang til å internere asyl
søkere i 72 timer uten rettsprøving. 
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Erfaringer fra Trondheim 
Det har vært store 
forventninger til 
venstresidas samarbeid 
i Trondheim fra . valget 
i 2003 og løftene om 
å følge LOs krav. 
Rekommunalisering er 
i gang og det er stans i 

fritt skolevalg. Allikevel 
har Fagforbundet 
klaget kommunen til 
Helsetilsynet. Hva skjer 
egentlig i Trondheim? 
> TEKST: JOHANNE BERGKVI ST, OPPRØR· 

REDAKTØR. FOTO : ANE BYSHEIM. 

Etter va lget i 2003 ble det et regimeskifte i Trond· 

heim etter 12 år med høyrestyre bestående av 

KUTT: Ann Kristin Alseth er bekymra for de dramatiske kuttene i Trondheim til tross for rødt samarbeid. 

-14 -

Krf, Sp, H, Frp og V. Før valget hadde LO stilt kon

krete krav som blei støtta av ei brei venstreside 

og Sp. Resultatet var et nytt rødt flertall som had

de forplikta seg ti l rekommunalisering av blant 

annet søppeltømming og sjukehjem. All konkur

ranseutsetting skul le stanses. 

I Trondheim er det mange lag av samarbeid. 

RV er en del av det nye flertallet , men ikke en 

del av det forp liktende budsjettsamarbeidet som 

Ap, Sp, SV, Pensjonistpartiet og Mi ljøpartiet De 

Grønne har inngått. RV er med på en felles poli· 

tisk plattform med SV og Miljøpartiet De Grønne 
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som spesielt går inn for å reversere omdanninga 

av kommunale selskaper til AS, øke takten i reha

bilitering av skolene, øke grunnbemanninga innen 

eldreomsorg og en opptrapping av sosialhjelps

satsene. 

- For oss var det viktig å ikke forplikte oss til 

å overholde balansen i ethvert budsjett, uansett 

hvordan det måtte se ut. Hvis det innebar å kutte 

3 skoler ville ikke vi være med på det, sier Ann 

Kristin Alseth. Hun sitter i kommunestyret i Trond

heim for RV sammen med Arne Byrkjeflot. I tillegg 

står hun på førsteplass på årets stortingsliste for 

Sør-Trøndelag RV. 

- Det har vært en lang vår med kamp om 

eldreomsorgen i Trondheim. SV forplikta seg til 

å gjennomføre budsjettavtalen og dermed dra

matiske kutt. Det er problematisk når vi har en 

felles politisk plattform med dem som sier det 

motsatte, sier hun. - Nå foregår det en nedbe

manningsprosess som RV går mot, mens SV har 

forplikta seg til å følge den varsla reduksjonen i 

bemanning. 

Kommunen meldt til Helsetilsynet 

Ann Kristin Alseth fortsetter: - RV er ve ldig for

nøyde med å ha fått til rekommunalisering på 

noen punkter. Vi har forhindra fritt skolevalg og 

budsjettmodellen på skolene er forandra. Sam

arbeidet har mye for seg, men RVs ankepunkt er 

de enorme kuttene i eldreomsorg og barnevern. 

Rådmannen krevde å kutte 14 millioner på bar

nevern for å få et budsjett i balanse. Når det nye 

flertallet kutter 7 millioner er det alt for mye. Det 

går ikke med mer kutt på disse områdene. Og det 

var en valgkampsak for både Ap og SV å styrke 

bemanninga i eldreomsorgen. 

Med regimeskiftet kunne Ap-ordfører Rita 

Ottervik skryte av nedgang i sjukefravær fra 12 

til 10 prosent i 2004, etter satsing på arbeidsmil

jø og tiltak mot sjukefravær. Gladmeldingen kan 

vise seg å være kortvarig med harde kutt i be

manning i 2005-budsjettet. 

- Ansatte gikk gjennom Fagforbundet til Hel

setilsynet fordi de mente at den lave bemannin

ga var uforsvarlig. Det er svært høyt sykefravær 

- på enkelte enheter så mye som 15 prosent. Det 

er langt igjen for å nå målsettinga. Det er en klar 

tendens at det oppleves som tøft for de som job

ber i eldreomsorgen og da øker også sjukefravæ

ret, sier Ann Kristin Alseth oppgitt. 

RV i Trondheim er skuffa over at Fagforbun

dets virkelighetsbeskrivelse ikke trenger inn til Ap 

og SV. Ann Kristin Alseth sier: 

- De vil ikke godta at situasjonen er så al

vorlig som de ansatte synes. 

En drivkraft for rekommunalisering 

- Hvordan vurderer du RVs situasjon i et slikt 

venstresamarbeid? 

- Det som er bra med at vi ikke er forplikta i 

posisjon, er at vi ikke er med på et budsjettsam

arbeid som kutter inn til beinet. Men det betyr 

også at vi strever med å synes og at vi ofte står 

aleine om våre forslag . RV har likevel vært en 

drivkraft i det nye flertallet , rekommunalisering av 

Trondheim Byggservice, bevaring av Marienborg 

Jernbaneverksted og prøveprosjekt med 6-timers

dag hadde ikke gått uten oss. Som del av et fler

tall har vi fått gjennomslag for flere saker, men 

den breie budsjettkoalisjonen er mest synlig. 

Ann Kristin Alseth forteller at RV i Trondheim 

vurderer budsjettsamarbeid underveis. 

- Vi diskuterer kontinuerlig om vi skal ta po

s isjon. Men sånn som budsjettet ser ut i 2005 

er det helt utelukka. Vi kunne ikke gått inn på en 

sånn avtale. Etter 12 år med høyrestyre i Trond

heim er det skjært så langt inn til beinet at det 

ikke kan kuttes mer. Det er viktig at RV ikke blir 

sittende å administrere kutt i kommune-Norge. 

Og Arbeiderpartiet nekter oss å være med, så 

lenge vi ikke forplikter oss til budsjettbalanse. 

Styrka fagbevegelse 

LO i Trondheim har vært en betydelig pådriver mot 

pensjonskutt. Ann Kristin Alseth mener at fag

bevegelsen i Trondheim har styrka seg gjennom 

dette samarbeidet og det har også venstresida. 

Kampen for å bevare EC Dahls er et eksempel. 

- Er samarbeidet i Trondheim en suksess? 

- Når det gjelder kutt i barnevern og eldre-

omsorg er det en vanskelig situasjon , men når 

det handler om å stoppe privatisering er vi veldig 

fornøyde. Spørsmålet er om det virkelig er et nytt 

flertall. Mitt svar er: ikke når det godtas så dras

tiske kutt i eldreomsorg og barnevern som nå. 

Men vi er på veg, selv om mye gjenstår, sier Ann 

Kristin Alseth optimistisk. 

I 
-~ 
~ 
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LOs krav 
1. BARN OG UNGE 

Krav: I løpet av fire år skal standarden på alle 

kommunale skoler og barnehager oppfylle 

statlige forskrifter. 

2. SOSIALHJELP 

Krav: Satsene skal opp 50 prosent, for å nå 

statens norm. 

3. UT MED PRIVATE. Krav: Søppeltømming og 

to sjukehjem tilbake til kommunal drift. 

4. VAKTMESTERE 

Krav: Vaktmestere og renholdere tilbake til 

faste skoler. 

5 . ANBUD 

Krav: Stanse all konkurranseutsetting og an

bud 6. BARNEHAGER 

Krav: 1000 nye barnehageplasser. 

7. SKOLEVALG 

Krav: Stanse alle forberedelser til fritt skole

valg i Trondheim Status: Minst mulig penger 

skal følge eleven. Skolestørrelse, sosiale for

hold og spesialoppfølging er tatt ut før penge

ne følger eleven. 

8. INDUSTRI 

Krav: Sikre drift av byens jernbaneverksted. 

Ikke omregulering av hele industriområdet til 

boliger. 

9. UTLEIEBOLIGER 

Krav: 200 nye kommunale utleieboliger årlig 

10. BIBLIOTEKER 

Krav: Bevare bibliotekfilialer i alle bydeler. 

11. PRIVATISERING 

Krav: Fem kommunale virksomheter, deriblant 

Bydrift og Renholdsverket skal verken selges 

eller være AS, men tilbakeføres som kommu

nale enheter. 

12. BILLIGE BOLIGER 

Krav: Bygge ut 200 kommunale boliger årlig 

med lave innskudd. 

13. BEDRE ANBUD 

Krav: Selskaper som skal levere inn anbud el

ler motta driftstilskudd fra kommunen må ha 

tariffavtale for ansatte. Manglende pensjons

avtaler må ikke bli et våpen i anbudskonkur

ranser. 

14. E-VERKET 

Krav: Dersom anledningen byr seg skal kom

munen kjøpe tilbake energiverket og bussel

skapet. 

15. ELDREOMSORG 

Krav: Grunnbemanningen skal opp. 

16. KINO 

Krav: Stoppe salg av Trondheim kino. Omgjø

ring fra AS til folkevalgt styring 

17. INFORMASJON 

Krav: Fagbevegelsen skal ha informasjon og 

drøfte viktige saker før vedtak fattes. 

Kilde: Klassekampen 29.01.05. Der finner du 

en statusoppdatering per januar 2005. 

STYRKET FAGBEVEGELSE: Arne Byrkjeflot, RVs 
representant i kommunestyret og LO-leder, har 
grunn til å være fornøyd med en styrket fagbeve
gelse i Trondheim. 
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Kommersiell okkupasjon 
«En kjent rocker ringte meg i 

forrige uke for å takke meg for 

at jeg går ut mot krigen, for 

så å fortelle meg at han ikke 

kan uttale seg sjøl - i frykt 

for følger i forhold til Clear 

Channel». Clear Channel har 

inntatt gatene våre. Det er ikke 

et spørsmål om penga - eller 

- livet. Slaget står om både 

penga - og kulturlivet. 

> TEKST: ARE BØH M, MEDLEM AV STYRET I OSLO 
RV OG ROCKEGRUPPA THIS SECT. 
FOTO: CAM I LLA STORM. 

Det innledende sitatet skriver seg fra en tale som 

den amerikanske skuespi lleren Ti m Robbins holdt 

for The National Press Club i Washington 15. 

apri l 2003. Tim Robbins, som - nærmest som 

et apropos - er aktuell med filmen War of the 

Worlds i disse dager, har på hjemmebane vært 

blant de mest markante motstanderne av krigen 

i Irak. Han er også kjent som en ivrig kritiker av 

Bush-administrasjonen . Robbins har vært særlig 

opptatt av klimaet for å reise nettopp den typen 

kritikk. Og som det går fram av talen til presse

klubben ; Det er ikke bare Bush & Co. som har økt 

forurensinga av klimaet i den offentlige debatten 

i USA. De ulike kanalene til selskapet Clear Chan

nel har til tider sendt ut vel så klare signa ler som 

Bush om at enten så er du med dem, eller så er 

de mot deg. 

Okkupantene kommer 

I Norge er Clear Channel mest kjent som aktør 

innen utendørsreklame, men selskapet opererer 

på stadig flere arenaer og er nå et av verdens 

største mediekonsern. Selskapet eie ca. 40 TV

kanaler og over 1200 radiokanaler i USA, de eier 

mange av de største teater- og konsertscenene, 

er manager for mange av de største artistene, og 

er en gigant på kjøpesenter- og utendørsreklame 

både nasjonalt og internasjonalt. På verdensba

sis disponerer konsernet nå mer enn 800000 re

klameflater. Og de vokser i medie- og kulturbran

sjen også i Europa. 

De siste åra har amerikanske Clear Chan

nel og den franske konkurrenten JCDecaux for 

alvor slått seg opp i Norge. Ifølge Clear Channels 

norske hjemmeside har de nå såkalte bymøbel

avta ler i 25 norske byer og kommuner, mens JC

Decaux på sin side opplyser at de har tilsvarende 

avtaler i ca. 10 større norske byer. 

Åse Brandvold, redaktør i Adbusters maga

sin Vreng, har betegnet selskapenes vo ldsomme 
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inntog i hovedstaden de siste åra som «okkupa- Særpreget by 

sjonen av Oslo«. Det er snakk om en kommersiell En avta le mellom Bergen kommune og Clear 

okkupasjon, der se lskapene har sikret seg godt Channel er allerede ferdig forhandlet, ifølge Ber-

synlige reklamep lasser i store deler av byrom- gensavisen. Den er klar for signering, hvis politi-

met. I en artikkel i Samtiden presenterer Brand- kerne gir sin tilslutning. Saken forventes å bli et 

vold tall som viser at en voksen nord-amerikaner i hett valgkamptema. «- En så særpreget by som 

1991 ble utsatt for 3000 kjøpsoppfordringer hver Bergen må holde seg unna byreklamen , , er Toril l 

dag (Landler/ Schiller) , mens tallet for en nord- Fiskerstrands klare beskjed. «- Byen tåler litt re-

mann i 2003 er 10000 (Steen Jensen). Med den klarne, men i Oslo har det gått for langt«, sier hun 

eksplosjon vi har hatt i utplassering av bymøbler til Bergens Tidene. 

rundt om i Norge i løpet av de siste åra , er vi mer Og hvis det er noe som i særlig grad har 

utsatt for kommersielt press enn noen gang før. måttet lide for den kommersielle okkupasjonen 

Som Clear Channel skriver om bymøblene på sine av Oslo så er det særpreget. Samtidig som Oslo 

hjemmesider: «Du kan ikke slå det av ell er ve lge Bystyre har gitt Clear Channel og JCDecaux fri til -

det bort«. 

- Ta byen tilbake! 

Den 14. juli i år aksjonerte Oslo RV mot at kom

munen selger byrommet til reklamekapitalen. 

RV'ere i hovedstaden trakk søplesekker med 

påskriften «Ta byen tilbake! « over de gigantiske 

reklamemontrene som fyller opp store deler av 

byen. 

Den 20. juni 2001 vedtok Bystyret i Oslo å 

se lge godt synlige plasser i byrommet til Clear 

Channel og JCDecaux. Kontraktene kommunen 

har inngått med selskapene , som varer i opptil 

20 år, er unntatt offentligheten. Men prinsippet 

som ligger til grunn i avtalene er kjent: Mot opp

føring og ved likehold av såkalte bymøbler; leskur 

ved T-bane, buss- og trikkeholdeplasser, samt 

bysykkelstativer, bysykler og noen få «offentlige, 

toaletter, får selskapene enerett på reklame både 

på disse arealene og på frittstående rek lame

boards - samt i montere langs fortauene i byen. 

Etter planen skal det også reises reklametårn 

på drøyt fire meter rundt omkring i byen. De blir 

knapt noen redningsbøyer for kommunens innbyg

gere, som oversvømmes av utendørsreklame. 

Avtalene har utvi lsomt vært en suksess for 

de to reklamefirmaene, som nå har en årlig om

setning på flere hundretalls millioner i Norge. 

Men avtalen kan vanskelig kalles en suksess for 

byens befolkning, som daglig druknes i rekla

me. Likevel stemte alle partier fra Frp til SV for å 

se lge svært synlige deler av byrommet til Clear 

Channel og JCDecaux. RV var det eneste partiet i 

Oslo Bystyre som stemte mot salget. 

Neste storby som skal ta stilling til en om

fattende avtale om bymøbler med Clear Channel 

og JCDecaux er Bergen. I den forbindelse har til 

og med sentrale Høyre-politikere i hovedstaden 

advart bergenserne. «- Hold dere unna! Hvorfor 

ska l Bergen fylles med samme type reklamemon

tre som Paris og alle andre byer, sier Høyre-repre

sentant Torill Fiskerstrand i byutviklingskomiteen 

i Oslo Bystyre, til Bergens Tidene. 

gang til sentra le plasser i byen , har kommunen 

satt i gang en offensiv mot «ulovlig plakatopphen

ging,, dvs. tilnærmet all opphengig av plakater. 

Ifølge politi vedtekt for Oslo er det ulovl ig å henge 

opp plakater, oppslag, kunngjøringer eller lig

nende på offentlig eiendom. Kommunen sier på 

sin hjemmeside at Trafikketaten , som håndhever 

loven, stort sett ser gjennom fingrene med opp

hengte plakater som gjelder loppemarked, sko

lekorps, savnet katt etc. Forbudet rammer derfor 

ikke-kommersiell kultur og politiske budskap i 

særlig grad. Byens mangfold av mindre kulturak

tører og politiske aktivister bøtlegges over en lav 

sko. Bergens Tidene ser utsi kter til en liknende 

situasjon i Bergen og skre iv følgende på leder

plass 20. juni i år: «Det er vel og bra at Bergen 

kommune vil komme reklameforsøplingen til livs. 

Men det er ikke veien å gå å drive klappjakt på 

fattige kulturarrangører og ideelle organisasjo

ner«. 

I Oslo rammes nå stadig nye grupper av til 

tak som i lang tid har rammet blant andre hjem

løse og graffitikunstnere, ofte omtalt som tiggere 

og taggere. Byrådet vi l ha en «ren by,, og ønsker 

å kvitte seg med det de oppfatter som stygt. Det

te er klass isk plasterpolitikk fra høyresida. Iste

denfor å forholde seg til dem det gjelder, og sette 

pris på det positive - og gjøre noe aktivt i forhold 

til det som eventuelt er negativt, setter de pris på 

bøter og definer noe eller noen som «stygt« eller 

et «onde« som må fjernes. 

Clear betyr rydd ... 

I USA har kappjakten nådd et nytt nivå. Der har 

Clear Channel blitt så mektige at de i stadig 

større grad legger premisser for hva som skal få 

plass i det offentlige rom. Musikeren som lettet 

sitt hjerte overfor Tim Robbins utdypet sin be

kymring i forhold til Clear Channel: «De promote

rer konsertene våre« , sa han . «De eier de fleste 

radiostasjonene som spiller musikken vår. Jeg 

kan ikke gå ut mot denne krigen «« (egen overset

telse). 
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SOFT SENSUR: Overlevels strategene driver «soft sensur" av C/ear Channels reklameboards i Oslo. Foto: 
Camilla Storm. 

Clear Channel har blitt anklaget for politisk 

sensur en rekke ganger. Et av de mer kjente ek

semplene er et forbud mot å spille countryban

det Dixie Chicks, som ble iverksatt av countrymu

sikk-kanalene som Clear Channel eier, etter at 

bandet hadde kritisert George W. Bush under en 

konsert i England. Clear Channel hevder at lokale 

direktører i firmaet tok beslutningen , mens kriti

kerne, blant andre nyhetstjenesten Rock and Rap 

Confidential , hevder at Clear Channel etablerte 

forbudet for å sikre egne interesser i Washington, 

gjennom å sende et signal om at kritikk av Bush

administrasjonen kan skade karrieren på grunn 

av mindre radiospilling og så videre. 

Nå trenger man ikke åta utgangspunkt i 

disse anklagene for å få bekreftet at Clear Chan

nel støtter Bush. I 2001-2002, da det ikke var 

valg, donerte Clear Channel 1, 4 millioner kroner 

til republikanerne ifølge det offentlige organet 

Federal Election Commision. Det er vel ikke 

utenkelig at støtten øker betraktelig i valgår. 

Clear Channel har også engasjert seg direkte 

for krigen i Irak. Ifølge den danske avisa Poli

tiken fikk Clear Channels 1225 radiokanaler 

beskjed om å arrangere demonstrasjoner til for

del for invasjonen i Irak i 2003. 

I 2004 ble Project Billboard, en non-profit-or

ganisasjon som dreiv kampanje for Demokratene, 

nektet å kjøpe reklameplass av Clear Channel 

til en gigantisk plakat mot krigen i Irak. Plakaten 

skulle henge i Times Square. Den skulle vise et 

bilde av en bombe og teksten «Democracy is best 

taught by example, not by war». Project Billboard 

gikk til sak mot Clear Channel , som forsvarte 

seg ved å hevde at bildet av bomba var sensitivt 

i New York etter terroranslagene i 2001. Rettsa

ken endte med at plakaten ble illustrert med en 

fredsdue istedenfor en bombe. 

Gjentatte eksempler på at Clear Channel 

begrenser ytringsfriheten har gjort at en rekke 

artister, deriblant The Locust, Bright Eyes og 

Neil Young, boikotter selskapet. Men som det 

noe retorisk blir sagt i en weblog på nettet: 

«Why on earth are all artists not boycotting 

Clear Channel? Answer: because Clear Chan

nel owns all the major concert venues! ». 

I Norge er det JCDecaux som har vært 

først ute med politisk sensur, ved å saksøke 

Adbusters fordi organisasjonen i en artikkel 

som etter planen skulle publiseres i Vreng 

oppfordra folk til å lage egne oppslag på firma

ets reklamemontre. Adbusters måtte trekke 

artikkelen før trykking fordi de ikke hadde råd 

til å møte JCDeceaux i retten. 

Keep on rockin' ... 

Da jeg begynte å skrive denne artikkelen tenk

te jeg: Hva skjer når Clear Channel begynner 

åta kontroll over kulturlivet her hjemme? Så 

fant jeg ut at Clear Channel allerede har kjøpt 

opp den største konsertarrangøren i Norge; 

Gunnar Eide Concerts. Ifølge NRK har det nå 

blitt sånn at «hvis du i nærmeste framtid har 

tenkt deg på konsert i Oslo Spektrum, på Roc

kefeller eller Garage i Oslo, er det overveiende 

sannsynlig at du på samme tid yter et lite bi

drag til den amerikanske presidenten». 

«Keep on rockin' in the free word» sang 

Neil Young en gang i tida. Av en eller annen 

grunn kom jeg til å tenke på den låta nå. Tenk 

om vi en dag bare får tenke på den , at den 

ikke kan spilles fritt. 

Er det noen grunn til at vi skal tillate poli 

tikerne å rydde vei for Clear Channel og samti

dig rydde oss av veien? Hva med å finne fram 

flere søpleposer og kaste søppelet der det hø

rer hjemme? 

Det amerikanske selskapet Clear Channel er 

et av verdens største mediekonsern og Nor

ges største aktør på utendørsreklame. Sel

skapet får stadig større makt også i kultur0 

og medie0ransjen i Norge. 

I 2004 kom Clear Clllannel på det anerkjen

te amerikanske tidsskriftet Multinational 

Monitor sin kåring av fjorårets verste selska

per. Lista inneholder de ti selskapene som i 

året som gikk begikk de groveste bruddene 

på menneskerettighetene og ILO-r onvensjo

nene, eller gjorde seg skyldig i korrupsjon, 

svindel og miljøødeleggelser. 
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Sosialisme 
versJon 2.01 

Verden i dag er 
ikke preget av to 
maktblokker og 
det har vokst fram 
bevegelse mot krig og 
nyliberalisme. Det betyr 
at venstresida i dag står 
overfor mange åpne 
muligheter, spørsmålet 
er om vi er i stand til 
å dra nytte av disse. 
Venstresida trenger en 
sosialismevisjon, og det 
gjør RV også. 

> TEKST: KRISTINE NYBØ, LEDER AV RVS 
STUDIEUTVALG 

Etter at muren mel lom øst og vest falt for over 15 

år siden har nyliberalismen hatt hegemoniet øko

nomisk så ve l som politisk. Resultatet er en bru

ta l turbokapitalisme som har fått nye markeder 

og spredd seg over enda større deler av verden. 

Samtidig har det også vokst fram bevegelser 

både mot den økonomiske urettferdigheten i ver

den og krig. Det begynte med Seattle desember 

1999. Her demonstrerte 50.000 mot WT0 stopp

møte og hadde en ve llykket, ikke-voldelig blokade 

som førte til at toppmøtet måtte utsettes på åp

ningsdagen , fordi delegatene ikke kom fram til 

møtelokalene. Siden har demonstrasjonene mot 

toppmøtene fortsatt. Seinest 2. juli i år samlet 

250.000 seg i Make Poverty Hi story demonstra

sjonen i Edinburgh i forbindelse med G8 lande

nes toppmøte. 

Det at verden i dag ikke er preget av to 

maktblokker i kombinasjon med at det har vokst 

fram en bevegelse mot nyliberalisme, betyr at 

venstresida står i dag overfor mange åpne mu

ligheter. Imidlertid fordrer det at venstres ida tar 

standpunkter og viser i praksis at vi har klart åta 

et oppgjør med de undertrykkende regimene de 

tidligere sosialistiske forsøkene endte opp som. 

Et slikt oppgjør handler ikke bare om en histo

risk kritikk av disse regimene, men et nytt blikk 

på egen politikk og særlig på sosialismevisjoner 

-18-

og teorier rundt demokrati, parti og elitistisk ten

king. Dette handler ikke bare om å ta et oppgjør 

på papiret i programform, men også vise at vi i 

praksis står for en åpenhetskultur og ikke er dog

matiske. RV'ere er ofte ivrige pådrivere for åpen

het både kommunestyrer og fagbevegelse og ny

ter ofte personlig stor respekt for å være ærlige 

og ordentlige. Dette kommer likevel i liten grad 

partiet vårt til gode siden RV som sådan dess

verre av histori ske årsaker har mindre troverdig

het på dette blant folk en n det RV 'ere har som 

enkeltpersoner. Det må væ re sammenheng mel

lom liv og lære. 

Det er mulig 

De siste åra har vi alt så sett at folk som ikke 

har tilhørt det organiser-

te miljøet på venstresida 

har begynt å bli kritiske til 

tingenes tilstand. Det har 

vært store mobiliseringer 

mot WT0, IMF og verdens

banken. Vi har sett at 

60.000 demonstrere mot 

USA's angrep på Irak på 

Youngstorget. Ved valget i 

2003 fosset SV fram. Der

for er det grunn til å mene 

at potensialet for RV, re

vo lusjonær politikk og so

sial isme er større enn på 

lenge. 

Siden RV er en stor 

og viktig del av den revo lu

sjonære venstres ida , blir 

en av hovedoppgavene til 

RV å kunne reise en so

sialismevisjon og kunne 

overbevise om at "en an

nen verden er mulig". Vi 

må klare å overbevise folk 

flest som synes krig er fælt og at privatiseringa 

nen er noe som kommer når folk får det ille, som 

et resultat av at det er krise, sult og folk er de

sperate og sinte. RV har i liten grad ikke har en 

sosialisti sk strategi for Norge i dag. Vi lever i et 

samfunn som på tross av store feil og mangler 

ikke er i stor krise,. De fleste i Norge, men slett 

ikke all e, har hus, mat og klær. Vi har en tradisjon 

for å ha fokus på brødkrav, mens de nye bevegel

sene har som et viktig vi rkemiddel å drive med 

klovning og sirkus. Sammen må vi få til å gjøre 

"brød og sirkus " om til en virkelig sosialisme. 

I marxismen og RVs tradisjon ligger det en 

stadietankegang om at etter kapitalismen kom

mer sosia lismen og så deretter den forløsende 

og perfekte samfunnsformen kommunisme. som 

kan minne litt om katolisismen og Dantes Den 

guddommelige komedie. Her blir 

sos ialismen nesten som skjærs

ilden , og det er ikke et politisk 

grunnlag som appellerer til folk 

flest . RV jobber ofte med kort

siktige kamper og vi mangler 

en politikk som går videre fra 

den akutte dagskampen og vi

ser vei fram mot det drømte frie 

samfunn. Det gir seg blant an

net utslag i det problemet med 

at vi ofte ikke får stemmer på 

grunn av politikken vår, men 

fordi vi har respekterte , flinke 

folkevalgte som folk kjenner til 

og ofte stemmer på som enkelt

personer. 

Systemoverskridende krav 

Det innebærer at vi må bli bedre 

enn i dag til å knytte sammen 

dagskampen med den langsik

tige kampen for et sosialistisk 

samfunn. Vi må finne de sosia-

listiske krava som er systemo

verskridende og peker fram mot et annet sam-

har gått for langt, men som samtidig forbinder funn , samtidig som de er realisti ske og troverdige 

sosia lisme og kommunisme med diktatur og brød- nok til at vi får oppslutning blant folk. 

køer i Øst-Europa , om at sosialisme betyr et reelt 

demokrati og et rettferd ig samfunn. Det fordrer 

av RV at vi klarer å komme med en troverdig so

sialismevisjon. Før vi klarer det må vi løse flere 

problemer. 

Mer enn skjærsilden 

Vi har tradisjonelt sett pleid å tenke at revolusjo-

Dette blir særlig viktig nå som det kan bli re

gjeringsskifte og vi i så fall vi l få en regjering be

stående av partier med svært sprikende politikk. 

En regjering som både er for og mot EU, splitta i 

forhold til oljeutvinning og pensjonsspørsmålet. 

Samtid ig må vi ha klart for oss at va lgkampen 

denne gangen er en klassekamp mot høyrepoli

tikk, hvor det både er viktig å få til et regjerings-
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MAKE POVERTY HISTORY: Demonstranter mot GB-møtet i Edinburgh i år møtes av politi. 

skifte og delta i bevegelsene for å presse ei ny 

regjering nedafra og fra venstre. Det en overhen

gende fare for en regjering uten venstreopposi

sjon, dersom RV ikke kommer inn på Stortinget. 

Hvis det skjer er det den første regjeringen uten 

en venstreopposisjon siden dannelsen av SF i 

1961. Kravet om ny politikk, og ikke bare ny re

gjering er på mange måter et modent krav, men 

betyr lite dersom det ikke fylles med konkret inn

hold og stor mobilisering bak dette innholdet. 

Skuffende tannløst 

Å stille krav som folk flest oppfatter som realistis

ke betyr ikke det samme som å tilpasse kravene 

til hva som er partitaktisk mulig i et samarbeid 

mellom Ap, SP og SV. Et viktig og riktig krav ved 

dette valget er for eksempel full tilbaketrekning 

av norske tropper i Afghanistan og Irak. I så måte 

skuffer vårens Manifestkonferanse med at de ble 

enige om en linje om at det er feil å kreve tilbake

trekning fra Afghanistan, "fordi det er urealistisk". 

Resultatet kan fort bli tannløst om den kortsikti 

ge taktikken for en ny regjering blir viktigere enn 

en overordnet strategi for sosialisme. Det er fint 

med en brei front for ny politikk, og ikke bare ukri

tisk støtte til en ny regjering. Likevel er det flere 

punkter i oppropet NY REGJERING - NY KURS 

2005 som ikke helt lever opp til ambisjonen om å 

stille konkrete krav til en ny regjering. For eksem

pel er dette diffuse punkter som ikke makter å 

forplikte en ny regjering til ny politikk: 

- sikre velferdsstatens fremtid ved å føre en 

politikk som gir bedre balanse mellom det private 

og det solidariske forbruk. 

- fellesskapets muligheter til å løse oppga

vene innenfor helsepolitikk, utdanningspolitikk, 

kulturpolitikk og sosialpolitikk må styrkes. 

- sikre en pensjonsreform som ikke svek-

ker Folketrygdens rolle som en bærebjelke i pen

sjonssystemet og som bidrar til å utjevne forskjel

lene i samfunnet. 

Sosialisme må bygges nedenfra 

Når vi skal utvikle en sosialisme er det et grunn

leggende premiss at sosialismen må bygges ned

enfra. I det ligger en klar avvisning av statssosia

lisme ovenfra, enten den tar form som stalinisme 

eller sosialdemokrati. Med dette premisset er 

det svært interessant å begynne å diskutere 

hvordan vi kan fremme radikale reformkrav som 

er under utprøving i andre deler av verden, som 

deltakende budsjettering (Brasil) og arbeiderstyr

te bedrifter (Argentina). RV kan også med hell, 

sammen med aktivistmiljøer vi samarbeider med , 

utvikle en alternativ boligpolitikk som kan kobles 

sammen med en mer langsiktig kamp for sosia

lisme. I Oslo har det i løpet av det siste året vært 

flere boligokkupasjoner enn på lenge. Det er et 

ønske hos mange i disse miljøene å bygge opp 

alternative boformer som både er mer kollektive , 

demokratiske og økologiske enn dagens bofor

mer, samtidig som boligokkupasjonene er med på 

å vise hvor urettferdig og vanskelig boligmarkedet 

i dag er. RV i Oslo, og særlig Liv og Erling har fått 

god kontakt med disse miljøene. Sammen kan vi 

få til mye bra på boligpolitikk som viser i praksis 

at en annen verden er mulig, uansett om flertal

let på Stortinget bare klarer å samle seg om pa

roler som "en mer rettferdig fordeling" i stedet for 

"rettferdig fordeling". 

Vi i RV må ikke være redde for å gå inn i en 

konkret diskusjon om sosialisme fordi det eksis

terer ulike syn i RV på de landa som har kalt seg 

sosialistiske. Vi må klare å samle oss om hva 

slags sosialisme vi vil ha i framtida. Det er flott 

at Rød Ungdom, og dels og SU har begynt arbei

det med å diskutere en sosialisme for framtida. 

Likevel , da parolen "fram for et sosialistisk folke

styre" ble lansert i et studiehefte i RU i 1999 var 

det ikke måte på hvor sterke reaksjoner det vakte 

i enkelte kretser i RV/AKP miljøet, ord som "re

formistisk" , "revisjonistisk" og "trotskistisk" ble 

flittig brukt for å beskrive begrepet "sosialistisk 

folkestyre". Nå har bølgene lagt seg i denne dis

kusjonen, men når vi nå står foran en prinsipppro

gramprosess er det viktig at vi bringer sosialisme

spørsmålet et seg videre. 

Dette er del 1 av 2 . . 
Del 2 kommer i neste nummer av Opprør. 
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I Stortingskantina . •• 
Opprør har tatt en prat 
med tre listetopper om 
RV, Stortingsdrømmen og 
Stortingskantina. 
> TEKST: ØYSTEIN HORG MO, OPPRØRREDAKSJONEN . 

Tore Arholm Tobiassen, 
Stavanger. Førsteplass på 
Rogalandslista 

1 . Hva er det første du ville gjort om du kom inn på 

Stortinget? 

Svar: Lagt frem fors lag om å male om Løvebakken med 

graffiti 

2. Hvorfor er RV viktig i dette valget? 

Svar: Fordi vi mest sannsynl ig får en såkalt "rød-grønn" re

gjering etter høstens va lg. Uten RV på tinget har vi da ingen 

opposisjon fra venstre! Og det er farlig det 

3. Hva skjer om RV ikke kommer inn på Stortinget? 

Svar: Revolusjonen bl ir utsatt et par år .. 

4. Hvorfor blei du med i RV? 

Svar: Egentlig så ble jeg lurt med i hele greia av ei jente jeg var fo relska i.. 

Men så fant jeg ve l ut at RV har en analyse av samfunnet j eg kan være enig 

i. Så j eg fortsatte jeg, se lv om fo relskelsen gikk over. . 

Veslemøy Fjerdingstad, Kongsberg 
Førsteplass på Buskerudlista 
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5. Hvis du hadde glemt lommeboka og du sto i kø i Stortingskantina de

sperat sulten, hvem ville du lånt penger av? 

Svar: Jan Simonsen !! 

1. Hva er det første du ville gjort om du kom inn på Stortinget? 

Svar: Bedt med meg en del asylsøkere med endelig avslag og laga en 

minikonsert i Storti ngskantina. 

2 . Hvorfor er RV viktig i dette valget? 

Svar: Fordi det er det eneste alternativet som ikke tenker på taburetter og 

taktikkeri , men har fokus i forh old ti l viktige kampsaker som mer 

penger t il kommunene sånn at de kan drives forsvarlig i forho ld til 

skole, kultur, pleie og omsorg sosialvesen . Ellers er vi de eneste 

stuereine i forho ld til utenrikspolikk: WTO, Midt-Østen og så videre . 

3. Hva skjer om RV ikke kommer inn på Stortinget? 

Svar: En fortsette lse av den politikken som føres nå med privatisering/ 

rasering av offentl ig virksomhet uten en ree ll opposisjon i Stortingssalen. 

4 . Hvorfor blei du med i RV? 

Svar: Fordi jeg vil le kjempe mot det kapitalistiske samfunnet i alle dets ut

trykk og j obbe for et sosialisti sk samfunn . 

5. Hvis du hadde glemt lommeboka og du sto i kø i Stortingskantina 

desperat sulten, hvem ville du lånt penger av? 

Svar: Ingen, jeg vil le be om betalingsutsettelse ti l neste dag. 
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Berit Mortensen, Alstahaug 
Førsteplass på Nordlandslista 

1. Hva er det første du ville gjort om du kom inn på Stortinget? 

Svar: Dersom jeg kommer inn har nok andre fra RV også kommet inn og vi 

måtte legge en slagplan sammen. Jeg vi lle tatt tak i en aktuell og konkret 

sak som f.eks nedbygginga av fødeavdelinga i Narvik. Og jeg ville vist hvor 

urettferdig den nye styringa av helsevesenet fungerer for folk både ute i 

distriktene og i de store byene. For eksempel er det en selvfølge for folk i 

landet vårt at en fødende skal få ha med seg en av sine nærmeste, vanlig

vis barnefaren , under en fødsel. De færreste er klar over at dersom den fø

dende må transporteres med fly/helikopter til enmer sentral fødeinstitusjon 

fordi det har oppstått en komplikasjon, så informeres hun samtidig om at 

eventuelle pårørende må betale rei se og opphold selv. 

Dette rammer stadig f lere etter hvert som fødeinstitusjoner sentra li

seres og myndighetene skjerper praksisen med refusjon i forbindelse med 

transport av ledsagere/på rørende. 

Dette måtte da føre til forslag om opprettholde eksisterende fødeavdelinger 

og akuttfunksjoner. Og forslag om at fødende og alvorlig syke som må 

transporteres til ett annet sykeh us for behandling skal ha rett til følge av 

en pårørende . Saken vi lle bli fulgt opp videre for å få bort vanstyret i 

norsk helsevesen. 

2. Hvorfor er RV viktig i dette valget? 

Svar: RV er viktig dersom vi får en rødgrønn regjering for det trengs en 

opposisjon ti l venstre for denne, at det ikke bare skal eksistere en 

høyreopposisjon. RV på Stortinget vil være en garantist for at de mest 

radikale løftene fra den rødgrønne regjeringa ikke ska l glemmes og kan vin 

nes dersom vår stemme ligger på vippen. Det gi oss en "legitimert" talestol, 

vi vil kunne få satt fokus på viktige saker mer enn vi klarer i dag. Det hadde 

vært ve ldig oppløftende og spennende å få RV inn på den arenaen. 

3. Hva skjer om RV ikke kommer inn på Stortinget? 

Svar: Da må vi venstreradikale fortsette å sli te med å få fram viktige saker i 

riksmedia. Få fram hvordan vi tror det er mulig å organisere verden bedre og 

mer solidarisk og få folk til å kjenne at det er her lykken ligge gjemt. 

Vi er representert i mange kommunestyrer og fylker og har stor 

tillit der vi er aktive, så vi fortsetter å være kreativ for å finne ut 

hvordan vi skal få forløst det revolusjonær i folk ... 

4. Hvorfor blei du med i RV? 

Svar: Fordi jeg har vært palestina aktivist i mange år. Da j eg flytta fra Oslo til 

Sandnessjøen var det ikke så mange fragmenterte politiske miljøer å forhol

de seg til, aktivisten i meg lever videre og jeg fant utløp for den i RV-miljøet 

her. Meldte meg ve l inn i 1998 og ble va lg inn i kommunestyret i -99 og sit

ter der enda og trives ve ldig i et kunnskapsrikt, sosialt og romslig RV miljø. 

Synes politikk er viktig og det er godt å engasjere seg .. 

5 . Hvis du hadde glemt lommeboka og du sto i kø i Stortingskantina de

sperat sulten, hvem ville du lånt penger av? 

Svar: Har inntrykk av at den kantina er sterkt subsidiert og vet ikke helt om 

det vil fremme matlysta mi. Men skulle det bli nødvendig å låne av noen 

måtte det vel bli Torstein eller Erling for j eg ville vel neppe gått dit uten en 

av dem ... 

RV får skryt for slagord! 
De fleste partiene slaktes 

for tannløse floskler, 

mens RV får skryt for sitt 

slagord! Les mer på http: 

//www.aftenposten.no/nyheter/ 

iriks/article1070008.ece 

RV: Din sikring mot 

høyrevind 

Kystpartiet: Vi tar folket på 

alvor 

FrP: Fellesskap og valgfrihet 

H: Fortsatt fremgang 

V: Frihet og felleskap, 

løsningen i sentrum 

Kr: Bruk hjertet. Og hodet. Og 

stemmen 

SP: Med hjerte for hele landet 

AP: Nytt flertall, ny solidaritet 

SV: Ulike mennesker, like 

muligheter 
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Norske bajonetter 
i USAs tjeneste 

I dag er NATOs viktigste funksjon å gi støtte til 

USAs hegemoni i Midtøsten , omringingen av Iran 

og forsøkene på å forflytte dette hegemoniet inn i 

Sentral-Asia , der USA på sikt vi l komme i konflikt 

med Kina. 

Den viktigste innsatsen NATO gjør for å si

kre dette hegemoniet er deltakelsen i okkupasjo

nen av Afghanistan . Gjennom !SAF-styrkene, som 

til sammen utgjør omlag 7-8000 soldater, spi ller 

også NATO-land som var motstandere av USAs 

siste aggresjonskrig mot Irak , som Tysk land, 

en viktig rolle. Dette har også konsekvenser for 
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norsk utenriks og militærpolitikk, som siden den 

andre verdenskrig har vært tett knyttet til USA. 

Det er nå langt mindre oppmerksom het i me

dia om hva som skjer i Afghanistan . Men det er 

grunn ti l å minne om alvo ret i denne okkupasjo

nen , og viktigheten av å peke på de europeiske, 

inkludert Norges ansvar for okkupasjonen. 

NATO knytter Norge til krig 

Ikke bare tok den innledende fasen av kri

gen, de seks første angrepsmånedene livet av 

minst 35.000 som et resultat av bombeangrep. 

Norge har medansvar 
for okkupasjonen av 
Irak. 
>TEKST: LARS AKERHAUG, INTERNASJONALT 

ANSVARLIG I RV, FOTO FRA NORSK ANTI 
KRIGSDEMONSTRASJON 

Angrepet og forsøket på okkupasjonen av Afgha

nistan har også vært å bore en lang kn iv djupt inn 

i landets åpne sår. 

For å minimere egne tap har USA ikke bare 

anvendt artikkel 5 (forpliktelsen om felles forsvar 

ved angrep fra en ekstern fiende) for å kalle inn 

sine vestlige al lierte til hjelp. De har også pustet 

liv i en gammel al li anse av krigsherrer som mistet 

makten da Taliban tok over. Disse krigsherrene 

og regionale lede rne fikk et "nytt liv" for å tjene 

som leiesoldater ved okku pasjonen, sammen 

med leiesoldater fra Pakistan. 
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Dermed har bandeledere som fo r eksem

pel styrkene til Golbedin Hekmatyar, som under 

frigjøringskrigen mot Sovjet var beryktet for å 

bekjempe også maoiststyrker bli r vekket til live 

igjen. I midten av dette kaoset har de i Kabul 

plassert "borgermesteren " Hamid Karza i, som 

skal forsøke å gjøre Afghanistan ti l et "demokra

ti ", av samme typen som andre USA-lojale stater, 

for eksempel Pakistan, Saudi-Arabia og Usbe

kistan. 

en viktig rolle i massakre og overgrep. 

Irak er i opprør mot okkupasjonen. Siden ok

kupasjonskrigen begynte har over 120.000 blitt 

drept_ 50.000 sitter fengslet, mange av dem uten 

av at fami lien vet noe om hvor fami liemedlem

mene befinner seg. Skandalene fra fengsler som 

Abu Ghraib er symboler for brutaliseringen av ok

kupasjonen. Fordrivingen av befolkningen i Fallu

jah, der 200.000 mennesker er drevet på flu kt , er 

bare et av de siste eksemplene på statsterroren 

USA og deres håndlangere tar i bruk for å sikre 

Soldater i Afghanistan herredømmet i landet. 

Norge har altså i dag 350 soldater i Afghanistan I dag har Norge medansvar for denne okku-

gjennom den NATO-styrte International Security pasjonen. Gjennom å plassere opp til ti offiserer 

Assistance Force. Fra forsvarsdepartementet he- i Baghdad, og gjennom at Norge gjennom NATO 

ter det: trener irak iske "Politistyrker" av samme slag som 

Afghanistan vil også i 2005 være det viktig- ble brukt i innmarsjen i Fal lujah er den norske re-

ste området for norsk militær innsats i utlandet , gjeringen direkte ansvarlige for okkupasjonen og 

og det legges neste år opp til en moderat økning i lidelsene folket i Irak gjennomlever. 

våre bidrag. Dette er i samsvar med NATOs priori-

teringer. Over 35.000 ble drept av bomber under 

okkupasjonen av Afghanistan (professor Mare W. 

Herold, University of New Hampshire). 

Det er også 25 norske soldater i det nord

lige Afghanistan, under britisk kommando. I til

legg har regjeringen nå vars let at man vil sende 

soldater til Enduring Freedom. Dette er de direkte 

USA-ledete operasjonene mot Tal iban og andre 

motstandfolk inn mot grensen ti l Pakistan. 

Denne krigen er nå i ferd med å intensivere 

seg, og motstanden mot USA i området blir ster

kere. I till egg så vi de folkelige opprørene i Afg

hani stan i mai som et annet symptom på at hele 

okkupasjonen begynner å møte alvorlige politiske 

prob lemer. Folket i Afghanistan skiller ikke mel

lom "Enduring Freedom" og "ISAF"-soldater, noe 

vi også så da en norsk offiser i !SAF-styrkene ble 

drept i fjor. 

Tre bud for en solidarisk utenrikspolitikk! 

Dagens regjering fører en politikk som setter 

norske liv i fare . Terroraksjonene i London er et 

av eksemplene på terrorkrigens konsekvenser. 

Uskyldige blir drept på grunn av terrorkrigens lo

gikk. I Afghanistan er også en norsk soldat drept i 

kamp. Nå øker intensiviteten i trefningene i Afgha

nistan, samtidig som Norge sender fl ere tropper. 

Norge deltar også i opprustningen blant annet 

gjennom å stille opp 3.000 mann til disposisjon 

for EU-hæren. 

En regjering som ønsker å markere opposi

sjon mot USAs kriger og verdensherredømme må 

bidra med mer enn å løfte noen fikenblad. 

Første bud må være å trekke ut alle norske 

tropper som i dag deltar i USA og NATOs okku

pasjoner. Det er ikke tilstrekkelig å trekke ut et 

titalls offiserer fra Irak om man fortsetter, eller 

Gjennom NATO-medlemskapet er det alt- muligens styrker den norske støtten ti l okkupa-

så nå sl ik at den såkalte fredsnasjonen Norge sjonen av Afghanistan. 

i økende grad deltar i krig og angrep på andre Andre bud må være å avvikle omleggingen 

land . Norge og andre land som Tyskland og Frank- av det norske forsvaret til en støtteavdeling for 

rike, som offisielt gikk mot Irak-krigen gjør det NATO og USA. Når defensive forsvarsgrener blir 

også lettere for USA å disponere styrker til Irak. lagt ned til fordel for spesia lsydde enheter som 

skal passe inn i NATO og EU-hærens avdelinger. 

Norge støtter USAs krig i Irak Regjeringen må kutte bevilgningene til angreps-

Etter et enstemmig vedtak i utenrikskomiteen del- forsvaret. 

tar også Norge i NATOs opplæring av "irakisk po- Tredje bud må være å finne allianser med 

liti ". Denne treningen kan kanskje høres uskyldig andre enn stormakter og presidenter i oljerus. 

eller uviktig ut. Norge må styrke forbindelsene til alliansefrie sta-

Men nettopp disse troppene er en stadig ter og land i tredje verden og bryte med EU og NA-

viktigere del av USAs sikring av okkupasjonen . TOs verdensorden slik den blir håndhevd gjennom 

Fallujah og kampanjene i Ram ad i, nå mot grensen frihandelsavtaler, militærallianser og "preventi ve 

til Syria er eksempler der disse styrkene har spilt angrep". 

Norge i krig: 
350 SOLDATER. 1 AFGHANISTAN, gjennom 

den NATO-styrte lntemational Security As

sistance Force (ISAF). 25 i nordlige Afg

hanistan under briti~k.kommando (kilde: 

Forsvarsdepartementet). 4 mJlit.ære trans

porthelikoptre i'l<o~o~l~nl:ler N°ATOS KFOR 

STADIG MER AV NORSK VÅPENPRODUI(• .' ., . ' . : 

sJoN brukes i krigssituasjoner. Produkter 

fra norsk våpenindustri brukes blant annet 

i USAs rakettsystemer i I-rak (kilde: Økono

misk Rapport) 

NORSKE KRIGSBIDRAG i form av våpensalg 

til USA, Storbritannia og Australia til bruk 

i Irak er 

SVÆRT OMFATTENDE: Det finnes sterke 

indisier på at norske produkter har vært 

brukt i rakettsystemet Multi Launch Roc

ket System (MLRS) som amerikanske 

Lockheed Martin har solgt til lsr~9el (kilde: 

Fredsrådet) . 

. , ,~!,· , .-~f~ ~-,,:• ~J"i.i!I ' ~-,.-_It ___ .··_._· .. ' r,a t _ .. : ·: - ·. 
I ._.. .-,. - • ff ~-

'• ,ill ' ... ., - • • ~-- r • ,.~ -.. -. -:r .•· . 
~ u ~ ua. .- .......... 
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Kvinner bør stemme RV 
Feminisme har de 
senere årene blitt 
"in". Til tross for 
at det fortsatt er 
upopulært å være såkalt 
ekstremfeminist, er det 
flere og flere, også til 
høyre i politikken, som 
ønsker å assosieres med 
feminisme. 
>TEKST: TRUDE KOKSVIK NILSEN, 

KVINNEPOLITISK ANSVARLIG RV 

Unge Venstre snakker om "feminisme uten sosia

li sme", Høyres kvinnepolitiske leder taler varmt 

for " libe ral femin isme" og Arbeiderpartiet har 

sikret seg domenet feminist .no. Til og med FrPs 

kommende leder, Siv Jensen, hevder hun er femi

nist og hadde en tos iders kronikk i Klassekam

pens 8 . marsnummer. 

I Til tross for denne nyvakte feminismeinte-

ressen i det politiske landskapet, vil jeg hevde at 

de gamle fortsatt er eldst. I denne artikkelen skal 

I j eg argumentere for hvorfor RV fortsatt er det 

beste feminispartiet, og hvorfor vi bør fronte kvin

nepolitiske saker i valgkampen. 
li 

Kvinner rødere enn menn 

At kvinner er mer politisk rad ikale enn menn, er 

velkjent. Kvinner stemmer rødere, og ute i Europa 

ser vi at spesielt unge kvinner befinner seg langt 

til venstre i det politiske landskapet, de stemmer 

ofte blodrødt. Dette i seg selv er en taktisk grunn 

til å satse på kvinnene i en va lgkamp der vi tren

ger al le stemmer vi kan få for å få to på tinget . 

Den politiske begrunnelsen for å sette fokus på 

kvinners liv og kvinners kampsaker i va lgkampen 

er desto viktigere. Vi lever i et patriarkat, hvor 

menn er overordnet kvinner økonomisk, kulturelt 

og sosialt . I det å være en undertrykt majoritet, 

ligger det en kime til opprør. For oss som er revo 

lusjonære, er det selvsagt viktig å bygge allianse 

med alle som har interesser av samfunnsomvelt

ning og opprør. 

Norge har, feministisk sett, lenge vært Sve

riges lillesøster når det gjelder feministisk poli

tikk. I Sverige har en sterk, pluralistisk kvinnebe

vegelse kjempet fram en forståelse av kjønn og 

makt. populært kalt kjønnsmaktordningen. Sve

rige har, blant annet gjennom Kvinnofridsliigen 

(1999). anerkjent den systematiske, strukturelle 

undertrykkelsen kvinner utsettes for, og forsøkt 

å gjøre noe med den. I Norge mangler dessver-
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re en slik forståelse, i alle fall hos de som sitter 

med makta. 

politiske partiet i Norge, støtter RV samtlige av 

disse kravene. Vi er det eneste partiet som fullt , 

helt og kompromissløst står sammen med kvin-

RV sammen med kvinnebeveglsen nebevegelsen om disse kravene. Vi er garantisten 

Kvinnebevegelsen i Norge ser til Sverige, og job- for at ikke kvinnepolitiske saker ofres for husfre-

ber for at vi også i Norge ska l få aksept for at noe den dersom vi får en ny regjering fra høsten av. 

drastisk må gjøres med kjønnsurettferdigheten . Derfor er det viktig for feminister at RV kommer 

Kriminalisering av horekunder, se lvbestemt abort inn på Stortinget, og derfor er det viktig at femi-

fram til 18 uke og flere tiltak mot menns vold mot nister stemmer RV. 

kvinner er blant de kravene en samlet norsk kvin - RV har laget valgkampmatriell på gratis bar-

nebevegelse har satt på dagsorden. 6-timers nor- nehager, 6-timersdag, abort , kriminalisering av 

malarbeidsdag med full lønnskompensasjon og horekunder og flere andre kvinnepolit iske temaer. 

gratis, offentlig barnehage til alle barn er to andre Min oppfordring er: bruk matriellet, skoler dere 

og veldig viktige krav. 

Og her kommer poenget: som det eneste 

selv og vær aktive femini stisk agitatorer i valg

kampen! 
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Feministiske 
valgløfter 

ØKONOMISK SELVSTENDIGHET er en helt grunn

leggende forutsetning for å leve et selvstendig, 

fritt liv som et uavhengig individ. RV vil jobbe for 

lik lønn for likeverdig arbeid på tvers av yrkes

grenser, og dermed for at lønna i 

kvinnedominerte yrker skal på 

samme nivå som lønna i manns-

dominerte yrker RV vil også jobbe 

for at heltidsarbeid skal være 

en rettighet og deltidsarbeid en 

mulighet. I tillegg vil RV jobbe 

for kravet om 6-timers normal

arbeidsdag med full lønnskom

pensasjon. RV vil også jobbe for 

en pensjonsordning som sikrer 

kvinner en økonomisk trygg og 

selvstendig alderdom. RV lover å 

jobbe for økonomisk selvstendig

het for kvinner! 

RETTEN TIL PREVENSJON OG 

SELVBESTEMT ABORT er grunn

leggende for kvinners mulighet 

til å leve et fritt , godt og fullver

dig liv. Å kunne bestemme om 

og hvor mange barn en eventuelt 

vil ha er en rettighet kvinnebeve

gelsen har kjempet frem , og en 

rettighet RV vil kjempe for å be

holde. RV vil jobbe for gratis og 

sikker prevensjon til alle. RV vil 

gå i mot alle former for angrep på 

abortloven, og vil jobbe for rett 

til sjølbestemt abort frem til 18. 

svangerskapsuke. RV vil også 

jobbe for at kvinner skal ha rett 

til kunnskap om sin egen kropp 

også under graviditet, det vil si 

rett til ultralyd og fostervannsdi

agnostikk. RV lover jobbe for en 

god, livssynsnøytral seksual- og 

prevensjonsundervisning! 

fOR RV ER DET GRUNNLEG· 

GENDE AT PROSTITUSJON er 

vold mot kvinner og at vi ikke 

ønsker et samfunn der kjøp av 

mennesker er akseptert. I et 

samfunn der kvinner kan kjøpes som varer på et vil også jobbe for tiltak for å hjelpe prostituerte ut 

marked , er det umulig å få til reell kvinnefrigjøring av prostitusjon . RV lover å jobbe for å bekjempe 

og likestilling mellom kjønnene. RV vil derfor job- prostitusjon! 

be for en lov som kriminali serer horekunden. RV 

~ 
TZ~\ V 

-z 

fOR RV ER DET VIKTIG Å IVA• 

RETA ALLE FAMILIERS BE• 

HOV, ikke bare behovene til den 

hetroseksuelle kjernefamilien. 

RV vil jobbe mot lover og regler 

som diskriminerer single og ale

neboere. En feministisk familie

politikk i RVs øyne handler blant 

annet om å sikre enslige forsør

gere mulighet til å forsørge fami

lien selv. RV går inn for heving 

og utviding av overgangsstøna

den til enslige forsørgere. RV vil 

også jobbe for at alle foreldre 

skal få tilbud om gratis barneha

ge og SFO til sine barn . RV går 

inn for å utvide fødselspermisjo

nen til 52 uker med full lønn. RV 

jobber for en kjønnsnøytral ekte

skaps- og adopsjonslovgivning. 

RV lover å jobbe for en feminis

tisk familiepolitikk! 

KAMPEN FOR KVINNEFRIGJØ• 

RING må være en kamp for alle 

kvinners frigjøring. Norsk lov

verk og rettspraksis har i dag 

flere mangler som gir innvan

drer- og flyktningekvinner dår

ligere beskyttelse enn kvinner 

som har norsk statsborgerskap. 

RV krever at loven om retten til 

asyl på grunnlag av kjønnsba

sert forfølgelse håndheves. RV 

krever også selvstendig status 

for innvandrerkvinner fra første 

dag, dvs at 3-årsregelen fjernes. 

I tillegg vil RV jobbe for at det 

tilrettelegges tilbud om norsk

opplæring for innvandrerkvinner, 

blant annet med tilbud om gratis 

barnepass i Skoletiden. RV lover 

å jopbe for innvandrer- og flykt

ningekvinners rettigheter! 
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Aktivist på 1-2-3 
Valgkamp er tida da 
RV koker og syder av 
kreativitet og diskusjon. 
Her er Opprørs 
aktivistskole for deg som 
vil ha med noen tips om 
hvordan drive valgkamp 
på 1-2-3. 

>TEKST: LIV GULBRANDSEN , JOHANNE BERGKVIST 
OG KRISTINE NYBØ. FOTO: TIDLIGERE RV
ANNONSE «BLÅMANDAG». 

Den mest slagferdige aktiviteten starter med 

å først undersøke egne styrker og svakheter. 

I vårt samfunn styrer økonomi. Vi kan få mye 

ut av våre politiske aktiviteter med penger, 

om de brukes rikti g. Sammenliknet med andre 

partier får ikke RV slengt penger etter oss av 

Røkke&co, Frps venner eller millioner fra LO 

som Ap får mange av og som SV får litt av. RV 

får ikke almisser, men medlemmenes støtte 

gjennom innsamling og innsats. 

RV har derfor måter å bøte på det at vi 

-26-

ikke har mye penger til å kjøpe reklameboards , 

TV-plass eller ansatte løpesedde lutdelere. RV 

har aktivister som driver gerilj avirksomhet og 

egen kringkastning. Det stiller høye krav til 

oss, men gjør oss også flinkere og mer krea

tive. I motsetning til de som henger i statens 

pupp fostrer dette egen innsats, kreativitet og 

en eiendomsfølelse til RV. 

Hvem er vi og hva har vi 

RVs medlemmer er organisert mange flere ste

der i tillegg til RV og har store nettverk i miljø

bevegelsen , fagbevegelsen og solidaritetsor

ganisasjoner. RV er et pa rt i som er i kontakt 

med store miljøer og rettighetsorganisasjo

ner. RV er et parti for grasrotbevegelser. Disse 

nettverkene er fantastiske for RV fordi de tilfø

rer kunnskap, diskusjonsarenaer og respek

terte RVere. 

Valgkampen gjør mye bra med RV. Da dis

kuterer vi mye, det er da det virkelige stud iet 

av arbeidsprogrammet skjer. Valgkampen er 

politisk nivåøkning for de som deltar og funge

rer positivt og utadretta for RV. 

Huskelista 

Alle kan ikke gjøre alt. Tenk som en regissør: 

det finnes ikke en perfekt skuespiller til en

hver ro ll e, men en perfekt rolle t il enhver skue

spi ll er. Moralen er: gjør det du kan og syns 

er gøy! Og gjør det sammen © Mange folk 

sammen gjør RV til en blekksprutorganisasjon 

som når overa lt .. . 

Har laget en va lgkampplan? Ikke? Lag den 

nå! Planen bør inneholde: media/presse, møter, 

stand/ løpeseddeluttdeling, debatter. .. Fyll ut sjøl 

med lokale ideer. Husk å ta med Rød Ungdom på 

råd! Finnes ikke Rød Ungdom på ditt sted, er det

te tida å gjøre noe med det! 

Stand 

Sjekk alt det praktiske! Standsti ll atelse, 

standsbukk, løpesedler. I Oslo er det nå nok å 

varsle politiet om stand hvis det er på offentlig 

område. Andre steder må dere kanskje søke 

på forhånd. Løpesed ler kan deles ut uten tilla

telse, så lenge dere ikke har en fast stands

bukk eller bod . Ingen dum ide å bevege seg 

rundt med løpesedlene. Standplassen på tor

get med alle de andre partiene, ba llonger og 

kaker er ikke nødvendigvis stedet dere kom

mer i kontakt med nye med lemmer. 
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Hva er det kuleste stedet å stå? I parkene følger de vanlige spillereglene hele tida. 

får man de lange diskusjonene med noen få 

tvi lere, utafor t-bane eller busstasjon får man 

delt ut 5000 løpesedler på kort tid, men kun 

veksla grynt med folk. 

Husmøter 

Inviter venner, slektninger, naboer på gri llkveld 

eller kaker og kaffe til å møte en som skal på 

Stortinget. Ta en runde på hva folk vil snakke 

om. Diskuter hva 

som er gjort/ikke 

gjort. Dette er noe 

bestemora di kan 

gjøre! 

Aksjoner 

Det er mange typer 

aksjoner. Vi liker 

best å velge aksjo

ner som krever litt 

av forberedelsen og 

Et sunt og ekte demokrati bygger på sivil 

ulydighet av politisk karakter! Agurktida er 

over. Vi må ha en presseplan . Hva skal vi 

kjøe ut hvor? Når? På Kongsberg skal RV 

starte gamlehjem hvor Veslemøy Fjerdingstad 

skal plassere svigermora si. Vi trenger slike 

lystige, men alvorlige aksjoner! 

Espen Mathiesen sa da han jobba med 

Oslo RVs bystyregruppe at på 10 pressemel

dinger f ikk han uttelling på 

en. Mye arbeid druker på 

denne måten . Vær heller 

målretta. Journalister er 

late! Legg ved dokumenta

sjon, oppsummering av sa

ken og så videre, så slipper 

de å drive researchen sjøl. 

RV blir heller ikke invi

tert li ke mye som de andre 

partiene t il å kommentere 

stort og smått. Derfor må 

vi legge li ttjobb i pressearbeidet. 

Torstein har allerede sjarmert seerne på 

"Sommerpraten" på TV2 i juli. Videre skal 

Torstein Dahle og Bjørnar Eide Moxnes i il

den disse datoene: 

23.08: 21.30 NRK-folkemøte om Turbokapi

talisme med Bjørnar 

24.08: Partilederutspørring med Torstein. 

Etterpå skal Bjørnar og Torstein etterpå in

teraktivtTV på nr'k2. 

26.08: Partilederutspørring på Her og Nå 

(Radio). 

1.09: Partilederutspørring på TV2 

9.09: Partilederdebatt på NRK 

10.09: Partilederdebatt på TV2 

Noe for deg 

Og husk ikke alt passer for alle. Noen elsker minimalt av gjennomførelsen. Lett å utføre, 

ikke så mange personer, få muligheter for å 

fei le når man først er i gang, er perfekt. I ste

det for stor valgkampåpning med scene og 

brøl gjennomførte Oslo RV i år en ukes valg

kampåpning, som startet med "Ekstrem opp

pussing" av va lgkampbua. Hordaland har valgt 

bort "Det store torgmøtet" til fordel for 100 

stands i løpet av en måned. 

Leserbrevgruppe 

Leserbrev er noe av det som leses i aviser, 

også i Klassekampen. Når pressemeldinger 

ikke fører fram med en gang, vurder leserbrev! 

Leserbrev viser at RV er mange, aktive og får 

fram sakene til mange. Diskuter hvem som 

skal skrive under. Hvem skal profileres? Legg 

en plan for det. Få fire til å skrive tre leserinn

legg hver. 12 leserinnlegg i lokalavisa er strå

lende RV-dekning! 

å skrive innlegg, andre kan dekorere stand

bukk eller få tanta til å lage middag til en s li

ten førstekandidat. Bruk de ressursene som 

er. Taggere er en kjemperessurs! Andre kan 

data , skrive innlegg, løpesedler på tampen av 

valgkampen og andre igjen elsker å prate med 

folk . 

Presse 

Håpet er at RV og RVs saker vil vekke begeist

ring og forargelse. Det er viktig å vise at vi ikke 

Tenk smått og stort samtidig. Om 10 styk

ker overtaler 3 til å stemme RV for første gang 

er det kanskje avgjørende stemmer. Få to til å 

komme på studiesirkel og laget er revitalisert! 

Stem faktisk, ikke· taktisk 
Mange vil ha vekk Bondevik
regjeringa og høyrepolitikk. Det vil 
RV også. Er det da lurt å stemme Ap 
eller SV, sjøl om man egentlig ønsker 
åstemmeRV? 

Å STEMME "TAKTISK" kan like godt bli en støtte til ei borgerlig regjering. 

Ved 2001-valget i Hordaland konkurrerte RV og KrF om sistemandatet. KrF 

vant. Når dette skrives i august, konkurrerer Torstein Dahle fra i Hordaland 

med Lars Sponheim fra Venstre om sistemandatet. 

1 OSLO 1 1997 MANGLA det noen få hundre stemmer på at Erling Fol

kvord ble gjenvalgt på Stortinget. I 2005 ser det ut til at det er KrF og FrP 

som RV konkurrerer med i Oslo om sistemandatet. Hvis de som har RV 

som sitt førstevalg, faktisk stemmer RV, kan RV komme inn både fra Oslo 

og Hordaland. 

DET ER EN MULIGHET at en ny regjering bare betyr ny kurs mot samme 

mål. Ledelsen i Ap har i mange viktige saker vært enige med Høyre! Stikk

ord: EU, WTO og GATS. Privatisering av Statoil, Posten, jernbanen. Sju

kehusreformen. Store skatteletter til de rike (1992). Pensjonsreformen. 

USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan. SV har ikke maktet å være en 

klar opposisjon, men vil regjere landet sammen med AP. 

Hvis El AP-SV-SP-REGJERING SKAL BLI bedre enn den vi har, vil det 

bare være resultatet av et fortsatt og vedvarende press fra fagbevegelsen, 

kvinnebevegelsen og antikrigsbevegelsen, og at RV er på Stortinget bærer 

bevegelsenes krav inn til avstemning og oppmerksomhet. Med RV på Stor

tinget, vil det faktisk være et parti til venstre for regjeringa. Ikke ellers. Så 

hvis du er rød, stem rødt! Stem RV! 

DET NYTTER Å STEMME RV: 

- 600 stemmer manglet RV i Oslo sist Erling stilte på topp (dvs 1997) 

- 1784 stemmer manglet RV i Hordaland på å komme inn i 2001 

- 3400 fikk SV i Hordaland, utover sitt andremandat i 2001. Fordi SV fikk 

så mange overflødige stemmer, derfor gikk sistemandatet til Krf. 
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Pensjonskalllpen er ikke pensjonert 
Pensjonskampen har 
vært viktig for RV, og 
RV har vært viktig for 
pensjonskampen. Den 
er et eksempel på hva 
RV kan bety - selv 
i en situasjon der vi 
har små ressurser og 
ikke er representert på 
Stortinget. 
>TEKST: TORSTEIN DAHLE, LEDER I RV 

I RV har det i lang tid vært ført debatt om de po

litiske linjene for folketrygdens alderspensjon og 

supplerende tjenestepensjoner. Vi var derfor godt 

ru stet da Pensjonskommisjonen la fram sin inn

stilling i j anuar 2004, og fra første stund ku nne 

RV gå i spissen for pensjonskampen. Jeg tror 

j eg har mange med meg hvis jeg særlig framhe

ver Siri Jensen, Arne Rolijordet og Arne Byrkjeflot 

som sentrale bidragsytere i utviklingen av RVs 

pensjonspolitikk. 

Hele pensjonskommisjonen var enige om at 

det måtte foretas omfattende kutt i alderspen

sjonssystemet. Kuttene ble anslått til 25-26 pro

sent for pensjonsnivået i 2050, men forbedrin

ger for blant annet høyinntektsgrupper reduserte 

den samlete innsparingen til ca 20 prosent. Frps 

Inger-Marie Ytterhorn ville gå enda lenger, og 

foreslo at Folketrygden skulle begrenses ti l en 

minstepensjon til alle. Ellers var det ful l saml ing 

om de etter hvert så ve lkjente måtene å kutte 

på: Estatte besteårsregelen med en alleårsregel. 

Innføre levea ldersjustering (delingstall) for åre

dusere årlig pensjon etter hvert som levealderen 

øker. Dårligere indeksering av løpende pensjoner, 

sli k at de bare skal øke med halvparten av real

lønnsveksten. 

Lik innsparing 

Også på andre måter fores lo Pensjonskommisjo

nen en mer usosial profi l, der høytlønnede vill e 

komme bedre ut på bekostning av dem med lave

re og midlere lønn. Dette siste tok SVs Henriette 

Westhrin dissens på. Hun foreslo en mer sosi al 

forde ling, men likevel slik at den samlede innspa

ringen skulle bl i omtrent den samme som med 

f lerta llets modell. 

Det var dermed en smilende og selvs ikker 

Sigbjørn Johnsen som 13. j anuar 2004 kunne 

legge fram Pensjonskomm isjonens innstilling. Ho

vedoppgaven, å kutte ned framtidige alde rspen

sjoner og presse folk til å stå lenger i jobb, hadde 

samstemt tilslutning. SVs ledelse sto også bak 
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dette: SVs nestleder Henriette Westhrin hadde 

selvsagt ikke spilt so lo. 

De RVerne som var opptatt av pensjons

spørsmålet, kunne straks gå i gang med å skrive 

artikler, holde møter, og på andre måter mobi

lisere til motstand mot Pensjonskommisjonens 

forslag. Og det gjorde de, med Siri Jensen, Arne 

Rolijordet og Arne Byrkjeflot i sp issen, og med en

gasjert støtte fra RVs ledelse. 

Voksende motstand i SV 

De mange SVerne som var imot Pensjonskommi

sjonens drastiske kuttforslag, hadde det verre . 

Hvis de gikk ut mot kuttene, gikk de samtid ig mot 

sin egen ledelse og partiets offisie lle politikk. De 

mistet slagkraft, og eksternt kunne ikke de man

ge motstanderne i SVs rekker gå fo r fu llt inn i den 

mobiliseringen som var nødvendig. 

Stimulert av RVernes aktive innsats vokste 

også motstanden internt i SV. SVs arbeidspro

gramkomite leverte før jul 2004 en enstemmig 

innstil ling der det sto at det ikke va r grunnlag for 

å kutte i alderspensjonene. Likevel: På SVs sen

tralstyremøte 5. februar 2005 var det fo rtsatt 

f lerta ll for Westhrins og ledelsens linje. 

Men i mellomtiden hadde mye skjedd . Re

gjeringen la 10. desember 2004 fram sin pen

sjonsmelding, som på alle viktige punkter videre

førte Pensjonskommisjonens fors lag. På tross av 

at LO-økonom Stei n Reegård i en rekke artik ler 

og notater hadde dokumentert at pensjonsrefor

men var et kraftig og unødvendig angrep på folks 

alderspensjoner, sa LOs pensjonstalsmann Per 

Gunnar Olsen ti l pressen at regjeringens pen

sjansmelding ga et godt grunnlag for å finne poli

tiske kompromisser for en påkrevd reform - den 

måtte sees som en invitasjon ti l Arbeiderparti et .. 

Mellomtittel 

16. desember 2004 la Jens Stoltenberg og Gerd

Liv Val la fram Arbe iderpartiets programkomites 

innstilling, der de sluttet seg til hovedtrekkene i 

fors laget til pensjonsreform. De supplerte med 

ganske løse formuleringer om AFP og med fors lag 

om delingstall også for tjenestepensjoner. Så 

presenterte de nyanseforskjeller mel lom Ap og 

regjeri ngen som svære greier. Ikke desto mindre 

oppsummerte mediene at Stoltenberg var den 

dyktigste markedsføreren av pensjonsreformen. 

RVere sto på for fullt i mediene, på møter 

og i debatter. Det var stor mobilisering ti l Trond

heimskonferansen 28.-30 . j anuar 2005, arran

gert av LO i Trond heim med Arne Byrkjefl ot som 

en sentra l kraft. 420 fagorganiserte, mange av 

dem ti llitsvalgte, vedtok med stort engasjement 

en meget god uttalelse mot pensjonsreformen. 

Det var bred deltake lse, både av RV-ere, SV-ere , 

Ap-folk og partipol itisk uavhengige. 420 mennes

ker dro ut og ga motstanden et svært viktig løft. 

På SVs landsstyremøte 12. feb ruar lyktes 

det å få flertall for en god uttalelse mot pensjons

reformen, og endelig - etter mer enn ett år - kun

ne SVere engasjere seg mot pensjonsreformen 

uten å kol lidere med partilinjen. 

Plassen tillater ikke at jeg går i detalj om 

utviklingen videre framover våren. På tross av 

kna llhardt press fra toppen stemte 40 prosent 

av LO-kongressens del takere 12. mai 2005 mot 

levea ldersjustering (delingsta ll ) og dermed mot 

grunnprinsippene i pensjonsreformen. 

Siste ord ikke sagt 

26 . mai ble fors lag fra SV og Kystpartiet om å av

vise pensjonsreformen nedstemt av Stortinget. I 

den ne omgang va r slaget tapt - men siste ord er 

slett ikke sagt. 

Det er i dag stor bredde i motstanden mot 

pensjonsreformen - i fagbevegelsen, i kvinnebe

vegelsen, i pensjonistenes organisasjoner. Det 

angrepet som en selvsikker Sigbjørn Johnsen i 

januar 2004 trodde skulle gli ganske fri ksjons

fritt igjennom, har med et skrik overlevd en sta

dig sterkere motstand. Vi har sett hva det betyr 

at vi har RV, som riktig nok er lite, men som har 

en umåtelig verd ifull ressurs: Bevisste og aktive 

med lemmer. De har hatt partiledelsen med seg 

og ikke mot seg. Med deres innsats kunne vi spil

le en svært vikt ig roll e i pensjonskampen. 

Vår oppgave er å fo rtsette mobi liseringen vi 

dere, mot de mange enkeltslagene som vi l bli ut

kjempet, ikke minst omkring AFP-ordningen, som 

neppe kan overleve hvis prinsippene om alleårs

regel og levea ldersjustering skal gjennomføres . 

Og vi vil kjempe for ful l omkamp om prinsippene. 

Vi får håpe at va lget gir oss et enda sterkere ut

gangspunkt for å kunne fortsette kampen . 
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Svarkupong AVTALEGIRO fast betalingsoppdrag 

•RØDREVEN 
Rødreven er en frivillig ordning for innbetaling av medlems
kontingent og erstatter ordinær årskontingent. Halvparten 

av beløpet tilbakeføres til lokallag. 

Ja, jeg vil betale min kontingent til RV månedlig. 
Mitt månedlige trekk skal være (sett kryss eller velg et eget beløp): 
Kr50 0 
Kr 100 0 
Kr200 0 

D Annet: Jeg betaler et fast bidrag på kr .................... i måneden. 

Navn: .......................................................................................... . 
Gateadresse: .............................................................................. . 
Postnummer og sted: ................................................................. . 
Telefon:............................ .... E-post: ....................................... . 

Belast min konto: I I I I I OD [] I ll~D 

Sted og dato: .............................................................................. . 
Signatur: ..................................................................................... . 

Beløpet overføres til 
konto 7878 05 75408 i Den Norske Bank den 20. i hver måned. 

KID I I li~ I I I I I I I I I I I (Fylles ut av RV) 

Det anbefales å sende svarkupongen i lukket konvolutt til RV, 
Osterhausgata 27, 0183 Oslo. Ved spørsmål ta kontakt med Finn Olav 
Rolijordet på 22 98 90 56 eller finno@rv.no. · 
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I 

Gudmund Anders Dalsbø 

Solhauggata 2A 

565 OSLO 

B-BLAD 
Retur: 

Opprør v/RV 

Osterhausgata 27 

0183 Oslo 

Den norske sardin 
Landet Norge har en lang kyst. ikke saltvann, svarer olje. 

Norge er en fiskerinasjon. Spør nordmannen hva omgir 

Spør du nordmannen 

hva er en sardin? 

Svarer han fisk. 

Spør du hvor lang er en sardin? 

Svarer nordmannen 7-8 

centimeter. 

Sardinen skal passe 

i en sardinboks. 

Sardinboksen er litt lenger 

enn de 7-8 centimeterene. 

Hva ligger sardinene i? 

Nordmannen svarer 

sardinene? 

Det er ganske mørkt 

inni en sardinboks, da veit du. 

I havet er et merkelig lys. 

Fiskene, krabbene, 

blekksprutene-

Hva er en beklemmende følelse? 

Nordmannen svarer 

Når handa rører himmelen 

og føttene står på jorda. 

Mandag, tirsdag, onsdag ... 

Et mønster i tapetet. 

Sardinen er en stimfisk. 

Sardinen lever i Middelhavet 

og Øst-Atlanteren. 

Sardinen er nesten 30 

centimeter. 

Landet Norge har en lang kyst. 

Norge er en fiskerinasjon. 

Thorvald Steen fra Neonulvene, 1987, 
Tiden Norsk Forlag. 
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