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BLI MEDLEM 

DETTE HEFTET ER LAGD 
TIL DEG SOM VIL VITE 
MER OM RV ELLER KUNNE 
TENKE DEG A BLI MEDLEM 

MELD DEG INN I RV! 
Du kan melde deg inn i RV ved å ta kontakt med 
RVere der du bor, skrive til oss eller via våre inter
nettsider. Der finner du også adresser på kontakt
personer i fylker og kommuner. 

HER ER VÅRE SENTRALE ADRESSER: 
Rød Valgallianse 
Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
Tlf.: 22 98 90 50, fax: 22 98 90 55 
Avdeling Bergen: tlf: 55 31 64 21 
E-post: rv@rv.no, internett: www.rv.no 

HVA VIL DU MED RV? 
Vi sender beskjed til nærmeste lokallag dersom 
du har meldt deg til RV sentralt. Vår stedskontakt 
eller lagsleder vil da ta kontakt med deg. Det kan 
også hende at du blir vervet av en du kjenner som 
allerede er medlem, eller du har fått dette heftet på 
en stand eller bestilt det. 

Uansett kan det være greit å ha tenkt igjennom dette 
ved en innmeldelse: 

■ hvilke aktiviteter vil jeg være med på?■ vil jeg bare 
være støttemedlem? 
■ hvilke interesser har jeg? 
■ har jeg forslag til hva RV bør gjøre der jeg bor? 
■ vil jeg ha politisk skolering? 

• teori , som marxisme 
• på enkeltsaker, som anti-krig 

■ vil jeg være på debattlista til RV? 
■ vil jeg få tilsendt informasjon på e-post? 

Dersom du trenger mer materiell fra RV kan du 
bestille fra kontoret. Vi lager stadig aktuelt materi
ell. Medlemsbladet Opprør kommer ut 4 ganger i 
året. Medlemsinformasjonen "RV-Nytt" kommer ut 
annenhver måned, enten på mail eller i posten. 
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SLIK JOBBER RV 
- litt om politisk arbeid til deg som vil jobbe sammen med oss 

RV er partiet for deg som blir forbanna når det skjer noe galt i samfunnet enten det er i 
lokalsamfunnet, på nasjonalt plan eller du blir engasjert i kampen for global rettferdighet. 
Vi er partiet for deg som vil gjøre noe med det. 

LOKAL KAMP FOR FOLKESTYRE 
OG SOSIALISME 
- I lokalsamfunnet kan det handle om at kom
munen planlegger å legge ned en barnehage 
eller sjukehusavdeling. En slik sak kan tas opp i 
et leserinnlegg, i fagforeninger, velforeninger og vi 
kan få engasjert RV-laget. Å stifte ei aksjonsgruppe 
er lurt, ofte kan de få flere kontakter og bedre 
oppslag i lokalavisa enn det et parti kan klare. 
Når så kommunestyret skal avgjøre saken prøver 
vi å mobilisere mange tilhørere. Det er aldri lett 
for representantene å stemme mot folkemeningen 
når folkemeningen også sitter i salen. Lobbyistene 
for slike saker er ofte sterke næringslivsinteresser. 
Derfor tapes også de fleste slike utbyggingssaker. 
Disse sakene vil vi gjerne sette i perspektiv. De 
er små eksempler på de store begrensningene i 
det såkalte "demokratiet" vårt - et demokrati vi vil 
erstatte med et sosialistisk folkestyre. Når du har 
engasjert deg i en sånn sak, eller bare irritert deg 
over den i media, så er RV partiet som jobber videre 
og stiller spørsmål om hvorfor det nesten alltid ender 
sånn, at politikernes avgjørelser står mot folk sine 
ønsker og interesser. 

AKTIVT SOLIDARITETSARBEID 
- Det kan også være at engasjementet ditt er knyt
tet til USA sin såkalte "krig mot terrorisme". Denne 
krigen betydde bombing av Afghanistan og snart 
andre land i det president Bush kaller "ondskap
ens akse". USA truer med krig i hele verden - fra 
Colombia til Afrikas Horn, fra Sentral-Asia til Filip
pinene. Hva kan vi gjøre når USA går fullstendig av 

hengslene? RV har et bredt internasjonalt arbeid. 
Siden stiftelsen i 1973 har vi drevet solidaritet
sarbeid med og frigjøringsbevegelser over hele 
verden, i kamp mot det vi kaller imperialismen. I 
1999 var vi det eneste landsomfattende partiet i 
Norge som protesterte mot norsk deltakelse i krigen 
mot Jugoslavia. I februar 2002 krevde vi norske sol
dater hjem fra Afghanistan og Kirgisistan , vi krever 
USA ut av Irak og vi krever fullt brudd med Israel. Vi 
jobber hver dag for å utvide opinionen mot Norges 
rolle som leiesoldater for USA - og vi er "frekke" nok 
til å reise slike saker i kommunestyrer. Vi har også 
diskusjoner og skolering innad i partiet om den inter
nasjonale utviklingen. 

MED FOLK MOT MAKTA 
Disse to fragmentene illustrerer noe av det som er 
det viktigste for RV i vårt politiske arbeid - nemlig 
å jobbe sammen med de som rammes og skape 
engasjement. Vi vil ikke sitte i kommunestyret for 
å være "flinke", men utfordre makta på noen saker 
sammen med folk. Derfor har vi slagordet "med folk, 
mot makta". Vi vil heller ikke begrense det politiske 
arbeidet til kommunestyrer og fylkesting. Vi legger 
vekt på politisk skolering, har temamøter, studie
sirkler osv. Men det må nok innrømmes: ikke alle 
RV-lag er like flinke til å gi medlemmene slike tilbud. 
Det har sammenheng med at også RV-ere jobber 
med mange andre saker. Tida strekker ikke alltid til 
for oss heller. Vi er vanlige folk som deg, men bruker 
litt av tida vår på å prøve å forandre hverdagen, å 
gjøre en forskjell. For å makte mer trenger vi å bli 
flere. Blir du med? 
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KVINNER I RV 

KVINNEFRIGJØRING I PRAKSIS 
RVs mål er full kvinnefrigjøring. Kvinnekrav er ikke særkrav, og kan ikke 
sees isolert fra andre politiske spørsmål. Kvinnekamp er en del av RVs hel
hetlige kamp for et annet samfunn. 

I motsetning til mange andre organisasjoner jobber vi 
aktivt for at kvinner skal få større innflytelse i partiet 
- på samme måte som vi jobber for kvinnefrigjøring 
ellers i samfunnet. Vårt mål er at kvinner skal bli hørt 
og tas på alvor i diskusjoner, at kvinners erfaringer 
skal synliggjøres i og legge premisser for politikken 
vår. Det er ikke snakk om å stenge ute menn, men å 
slippe til kvinner. Vi ønsker å legge forholdene best 
mulig til rette slik at kvinner skal få lyst og ha reell 
mulighet til å ta på seg politiske verv i RV. I den nye 
ledelsen er 70% kvinner, de fleste av dem unge 
jenter. En liten revolusjon i seg selv! 

SÆREGEN KVINNEORGANISERING I PARTIET 
Hva gjør vi for å få til dette? I RV har vi en særegen 
kvinneorganisering i partiet både på sentralt plan, og 
gjennom lokale kvinnegrupper flere steder. Vi jobber 
med kvinnepolitiske saker generelt, diskuterer femi
nistisk teori , deltar i arbeidet med arrangering av den 
internasjonale kvinnedagen 8. mars. Kvinneutvalget 
leder det kvinnepolitiske arbeidet. 

Kvinnepolitikken til RV er sammenfattet i et eget 
kapittel i arbeidsprogrammet, og det arbeides med 
et kvinnepolitisk manifest. 
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ORGANISASJON 
PARTILEDELSE 2003-2005 
Rød Valgallianses ledelse består av et landsstyre på 26 medlemmer. 10 utgjør et Arbeidsutvalg . 
3 av disse holder til i Bergen, resten i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss! 

Arbeidsutvalg 
Leder 
Nestleder 
Nestleder 
Partisekretær 
Kasserer 
Opprør-redaktør 

Medlem 
Torstein Dahle, 56, Bergen 
Marte Mjøs Persen, 28, Bergen 
Sigrid Staursel, 23, Oslo 
Ann-Mari Volden, 27, Oslo 
Finn Olav Rolijordet, 46 år,Oslo 
Johanne Bergkvist, 26, oslo 
Elise Malde, student, 29 år, Oslo 
Kari Cel ius, 41 år, Oslo 
Lars Akerhaug, 21 , Oslo 
Stine Akre, 30, Bergen 

torstein .dahle@c2i.net 
marte@rv.no 
sigrid@sosialisme.no 
ann-mari@rv.no 
finno@rv.no 
johanne@rv.no 
emalde@onli ne.no 
karice@onli ne.no 
lakerhaug@yahoo.com 
stinea@rv.no 

UTVALG OG NETTVERK 2003-2005 
I utvalgene og nettverkene arbeider de som er spesielt opptatt av et saksområde. Ta gjerne kontakt om du vil 
jobbe med et av disse utvalgene eller nettverkene. 

Utvalg 
Kvinneutvalg 
Faglig Utvalg 
Internasjonalt utvalg 
Organisasjonsutvalg 
Studieutvalg 

Folkevalgtnettverk 
Helsepolitisk nettverk 
Fiskerinettverk 
Innvandrernettverk 
Energinettverk 
Barnehage- og skolenettverk 
IKT-nettverk 
SAMISK RV 

LOKAL ORGANISASJON 

Leder eller kontaktperson 
Marte Mjøs Persen marte@rv.no 
Kari Celius karice@online.no 
Lars Akerhaug lakerhaug@yahoo.com 
Ann-Mari Volden ann-mari@rv.no 
Kristine Nybø kristine.nybo@radhuset.oslo. 

kommune.no 
Anne Grete Haugan ag@stud.nlnu.no 
Beri t Mortensen berit.mortensen@c2i . nei 
Frode Bygdnes bygdnes@online.no 
Ana Lopez Taylor ana-tayl@online.no 
Finn Olav Rolijordet finno@rv.no 
Synnøve Thomassen s. thomassen@organizer. nei 
Tormod Friis Pettersen tormod@portalen .no 
Jon-Arne Jørstad jonarnej@online.no 

se våre hjemmesider www.rv.no for linker eller ta kontakt med det 
sentrale kontoret. 
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DAHLES DRØMMELAG 
Etter at han ble ny RV-leder har Torstein Dahle (56) fått mye opp
merksomhet. Men den ferske lederen har også fått med seg et sterkt 
lag til å hjelpe til å dra lasset. 

Tekst: Line Schou 

I motsetning til tidligere er de fleste i ledelsen kvinner 
- og unge. I det nye AU er faktisk seks av ni unge 
jenter, de utgjør dermed to tredjedeler av ledelsen. 
En aldri så liten revolusjon. Alle seks er opptatt av 
kvinnepolitikk, og de fleste har vært aktivister i kvin
neorganisasjoner. 

Blant de seks unge jentene er begge nestlederne: 
Marte Mjøs Persen (28) og Sigrid Staursel (23). 
Marte er innfødt bergenser og har lenge vært en 
sentral del av det sterke jentekollektivet i Bergen RV, 
hun er også en markert kvinneaktivist. Sigrid er fra 
Molde og har mange års erfaring fra Rød Ungdom, 
blant annet i ledelsen. Også de to sentrale postene 
som partisekretær og Opprør-redaktør er unge 
jenter. Ann-Mari Volden (27) fra Tolga i Østerdalen 
er ny partisekretær. Ann-Mari er nettopp ferdig med 
hovedoppgaven i sosiologi. Den nye Opprør-redak
tøren heter Johanne Bergkvist (26) og er opprinnelig 
fra Skien. Hun har lang fartstid i Rød Ungdom bak 
seg, der hun blant annet var økonomiansvarlig. 

De to andre unge jentene i AU er Stine Akre (30) og 
Elise Malde (32). Stine er opprinnelig fra Trysil , men 
har i mange år vært organisasjonssekretær i Horda
land RV. Elise er opprinnelig fra Stavanger og har 
lang erfaring fra Kvinnefronten. Hun er nylig ferdig 
med hovedoppgaven sin i statsvitenskap. 

Selv om de fleste av de seks unge jentene er, eller 
har vært, studenter, har de også skaffet seg solid 
erfaring med hele spekteret av underbetalte kvinne
jobber i service- og omsorgssektoren. De har jobbet 

i butikk, hotell og restaurant, på sykehjem, på bakeri 
og med renhold . 

Resten av AU består av kasserer Finn Olav Roli
jordet, tidligere partisekretær gjennom åtte år, Kari 
Celius, leder av Faglig Utvalg og Lars Akerhaug 
(21 ), leder av internasjonalt Utvalg. Nytt er det også 
at ledelsen er delt mellom Oslo og Bergen. Slik 
måtte det bli når Bergenspatrioten Dahle og hans 
nærmeste støttespillere ikke ville forlate vestland
shovedstaden. I Bergen sitter Torstein Dahle, Marte 
Mjøs Persen og Stine Akre. På Oslo-kontoret finner 
du Ann-Mari Volden, Johanne Bergkvist, Sigrid 
Staursel og Finn Olav Rolijordet. Sammen har disse 
ti ansvaret for å sette ut i live handlings- og strate
gidokumentene som ble vedtatt på landsmøtet. De 
skal altså gi seg i kast med å møte den nyliberalis
tiske offensiven, avsløre og bekjempe imperialismen 
og få til en kvinnepolitisk satsing. 

Ledertrioen: f.v: Marte Mjøs Persen, Torstein 
Dahle og Sigrid Staursel. Foto: Jacob Skjelberg 
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/LEDERE OG VALGTALL 

LEDERE I RØD VALGALLIANSE ORGANISASJON 
1973- 75: Sigurd Allern (AKP(m-l)s leder var også leder for RV) Fylkeslag: 19 
1975- 79: Pål Steigan (AKP(m-l)s leder var også leder for RV) Lokallag: ca 70 
1979-81: Hilde Haugsgjerd Stedskontakter: ca 40 
1981 - 83: Finn Sjue kommunevalglister 
1983- 87: Jahn Arne Olsen ved valget i 2003: 112 
1987 - 95: Aksel Nærstad 
1995- 97: Jørn Magdahl MEDLEMSTALL 
1997-03 : Aslak Sira Myhre I2003:CA 1400 
2003- Torstein Dahle 

VALGTALL FOR RØD VALGALLIANSE 
År Type valg Antall % Antall Antall 

stemmer lister re~resentanter 
1973 Storting 9.360 0,4 19 0 

1975 Kommune 7.215 0.4 14 4 

Fylkesting* 8.913 0,5 7 1 

1977 Storting 14.515 0,6 19 0 

1979 Kommune 14.614 0,7 32 21 

Fylkesting* 16.915 0,8 14 5 

1981 Storting 17.844 0,7 19 0 

1983 Kommune 24.837 1, 1 122 34 

Fylkesting* 26.153 1,2 19 7 

1985 Storting 14.818 0,6 19 0 

1987 Kommune 27.209 1,2 115 49 

Fylkesting* 27.929 1,3 19 9 

1989 Storting (FMS**) 22.139 0,8 19 0 

1991 Kommune 32.841 1,5 110 57 

Fylkesting* 31.526 1,5 19 9 

1993 Storting 26.360 1,1 19 

1995 Kommune 32.441 1,5 68 74 

Fylkesting* 34.054 1,7 18 9 

1997 Storting 43.252 1,7 19 0 

1999 Kommune 40.708 2,0 88 + 8*** 68 + 10*** 

Fylkesting* 41.467 2,1 17 + 2*** 13 + 2*** 
2001 Stortingsvalg 29.963 1.2 19 0 

• I statistikken er Oslo telt med både under kommunevalget og fylkestingsvalget. 
" 11 989 stilte ikke RV egne lister, men var hovedkraften i å danne og drive valgkamp for "Fylkeslistene for miljø og solidaritet" . 
... Gjelder felleslister mellom RV - SV (4), RV - NKP (3), RV - Miljøpartiet De Grønne (2) og Solidaritetslista på Notodden. 
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PROGRAM OG 
DOKUMENTER 
FRA RV 
Det lille heftet du sitter med nå - "Dette er RV" 
- presenterer først og fremst organisasjonen. Poli
tikken vår kan du sette deg grundigere inn i ved å 
lese både programmer og debatthefter. Her er en 
oversikt over det mest aktuelle: 

■ Handlingsplan. Vedtatt på landsmøtet februar 
2003. 

■ Sosialismestrategi. Vedtatt på landsmøtet februar 
2003. 

■ Arbeidsprogram. Sist revidert på landsmøtet i 
februar 2003. 

■ Prinsipprogram. Vedtatt på landsmøtet i februar 
2001, det finnes også en kortversjon. 

■ Antirasistisk Manifest. Vedtatt på landsmøtet i 
1997. 

■ Forslag til ny utlendingslov. Fremlagt av stortings
gruppa i 1997. 

■ Norsk imperialisme. Vedtatt på landsmøtet i 
1997. 

■ Antikrigsplattform. Vedtatt av landsstyret i oktober 
2001 . 

■ Datapolitisk program. Vedtatt av arbeidsutvalget 
august 2001. 

OM SOSIALISME 
"For å innføre sosialismen er det nødvendig å 
avskaffe kapitalismen. RV vil alltid kjempe for flest 
mulig forbedringer eller reformer innen rammene av 

det bestående. Men skal det bli mulig å skape et helt 
nytt samfunn på et annet grunnlag enn i dag, er det 
nødvendig med en revolusjon. En revolusjon er en 
sosial og politisk omveltning der folk flest tar makten 
og rikdommen fra den politiske og økonomiske 
eliten av direktører, spekulanter og kapitaleiere som 
i dag har det avgjørende ordet. Det er en masse
bevegelse for rettferdighet og mot undertrykking, 
en demokratisk handling i en kaotisk situasjon. 
En revolusjon skal basere seg på folks aktive del
tagelse, og kan aldri være et statskupp gjennomført 
av en liten gruppe." 

(Sitat fra kortversjonen av RVs prinsipprogram) 

LES MER OM RV: 
■ Med folk mot makta - 20 år med RV i kommune 
styrer og fylkesting og to år på Stortinget. Aksel 
Nærstad (red.). 

■ Livetbak murene. Erling Folkvord (red.). 
■ Rødt! På barrikadene for AKP og RV. Erling 

Folkvord. 

BE OM MATERIELLISTE FOR DEBATTHEFTER 
OG MEDLEMSBLADET OPPRØR. DU FINNER 
DET MESTE PÅ NETTSIDENE: WWW.RV.NO. 

. . 

I l :l1l! ; ,I I Il 
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BLI MED I RØD UNGDOM! 
Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til RV. Hovedtyngden av 
medlemmene deres går på videregående skole. Rød Ungdom har aktive 
lokallag over hele landet. 

HVA ER RØD UNGDOM? 
Rød Ungdom organiserer ungdom til kamp 
for sosialismen. Vi er en revolusjonær 
ungdomsorganisasjon. Rød Ungdom vil ha et 
sosialistisk folkestyre, hvor det produseres etter 
behov og ikke etter kapitalistenes behov for 
fortjeneste. Vi vil kjempe mot all undertrykking. 

Rød Ungdom er åpent for alle ungdommer som vil 
kjempe aktivt mot kapitalismen og for et rettferdig 

samfunn. Rød Ungdom består 
av aktive ungdommer som 
kjemper for kvinnefrigjøring, 
mot rasisme, mot EU og 
NATO, for gratis og rettferdig 
skole , mot narkotika og for 
sjølstyrte ungdomshus, mot 
porno og skjønnhetstyranni, 
og for sosialisme. 

BØLLEKURS OG STUDIER 
Den enkleste måten å bli kjent med Rød Ungdoms 
politikk er å være med på Rød Ungdoms 
grunnsirkel. Studiesirkelboka handler om vårt 
syn på grunnleggende spørsmål som 
filosofi, økonomi, miljø, imperialismen, 
jentekamp og organisering. Rød 
Ungdom har også bøllekurs, et 
jentepolitisk sjøltillitskurs for jenter. På 
kurset lærer du ikke hvordan du blir en 
"superkvinne", som skal komme deg 
opp og fram på bekostning av andre. 
I stedet lærer du hvordan vi som 
jenter må samle oss for å stå sterkere. 
Bøllekurs går vanligvis over en helg. 
Du behøver ikke være medlem av Rød 
Ungdom for å komme på bøllekurs. 

HVA GJØR RØD UNGDOM? 
Rød Ungdom er organisert i lokallag. Laget 
gjennomfører aksjoner og diskusjoner, laget 
arrangerer studiesirkler og bøllekurs, selger Rød 
Ungdoms magasin Rebell , krever inn kontingent, 
osv. Hvor aktive folk er varierer veldig, men 
minimum er å komme på lagsmøter når du kan , 
og sjølsagt betale kontingenten. Medlemmer 
i Rød Ungdom driver sjølsagt med mye mer 
enn å studere og diskutere. Vi er aktive innafor 
antirasisme, jentekamp, antifascisme, EU- og 
EØS-kamp, skolepolitikk, miljøkamp og mye mer. 
Vi driver både med "egne" ting og et omfattende 
arbeid i frontorganisasjoner som Ungdom mot 
EU, Ungdom mot krig, Jentealliansen, Operasjon 
Dagsverk, Natur og Ungdom og Ungdom mot 
Narkotika. 

DU TRENGS! 
Bli medlem i Rød Ungdom du også! 
Ring 22 98 90 70, send e-post til ru@sosialisme.no, 
eller sjekk hjemmesida vår: 
http://www.sosialisme.no 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Fra valgfront til selvstendig parti 

30 ÅR SOM UROKRÅKE 
RV har i 30 år utfordret den 
etablerte makta i Norge. Her er en 
oppsummering av partiets historie. 

Tekst: Johanne Bergkvist 

Rød Valgallianse startet beskjedent som valgfront 
for AKP (ml) i 1973. Vi forteller historien om årene 
fram til sjølstendig parti og spør medlemmer 
om hvor veien bør gå videre. 11973 ble 
Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) 
nektet å delta i Sosialistisk Valgforbund, og 
kommunaldepartementet ville ikke godkjenne 

AKP(ml) som partinavn. RV ble derfor opprettet og 
kontrollert av AKP(ml), men var allikevel fra starten 
noe annet enn AKP(ml). Mange av de som sto 
på RVs valglister og deltok i valgkampgrupper og 
valgkampledelse var ikke medlemmer av AKP(ml) . 
Men RV var kun en valgfront, AKP(ml) drev all 
regulær partivirksomhet og lederen ble automatisk 
leder for RV. Fram til 1979 ble RVs sentrale ledelse 
og lokalgrupper bare opprettet i forbindelse med 
valgkamper. Når valget var over, ble ledelsen 
og gruppene nedlagt, også etter at RV ble valgt 
inn i fire kommunestyrer i 1975. De fire første 
kommunene RVere ble valgt inn var Tromsø, Oslo, 
Trondheim og Odda. 

1 Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), forkortet AKP(ml), vedtok å stryke tillegget marxist-leninis
tene på landsmøtet sitt i 1991. Forkortelsen AKP brukes i resten av teksten. 
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FASTERE ORGANISERING 
Den store framgangen for RV ved valget i 1979 
førte til et større behov for lokal organisering 
rundt kommune- og fylkestingsrepresentantene. I 
kommunestyrene og fylkestingene behandlet RV
representantene alle mulige spørsmål og måtte 
diskutere dem med andre i RV. Et parti som la 
hovedvekten på den utenomparlamentariske 
kampen, fikk også behov for å vise at partiet 
markerte seg på dette området og ikke overlot det 
til AKP(ml). Mange aktive i RV - både AKPere og 
personer som ikke var med i AKP(ml) - ønsket egen 
RV-organisering mange steder. Det var også en 
del RVere, både i og utenfor AKP(ml), som ønsket 
et klarere skille mellom de to organisasjonenen og 
egen medlemsorganisering i RV. 

I 1979 ble det for første gang i RVs 
historie valgt en landsledelse som skulle fungere 
mellom valgene. Denne besto av samtlige 
kommunestyrerepresentanter for RV. Da ble det 
også for første gang valgt en egen leder for RV; 
Hilde Haugsgjerd. Fram til da hadde det vært AKPs 
leder som også var RVs leder. Det ble dannet flere 
permanente RV-grupper. Men de fleste stedene 
RV har stilt kommunevalglister var det fungerende 
grupper bare i forbindelse med valgkampene helt 
fram til 1990-tallet. 

YTRE OG INDRE FORHOLD 
En viktig forandring i RV skjedde ved landsmøtet i 
1987. Fram til da hadde AKP(ml) egne rettigheter 
i RV, som retten til å peke ut 
en representant til landsstyret, 
en representant til lokale 
styrer. Grupper og lister skulle 
godkjennes ikke bare av RV, 
men også av AKP(ml), og 
landsstyret skulle ve lges av RVs 
landsmøte "i samråd med AKP 
(m-I)". På landsmøtet i 1987 ble 
helt nye vedtekter vedtatt, og 
alle AKPs rettigheter i RV, utover 
eiendomsretten til navnet, og 
det som direkte fulgte av det, 
ble fjernet. I perioden 1989-91 
var det store diskusjoner med 

mye uenighet i AKP og RV om framtida til den 
revolusjonære bevegelsen. Hovedårsakene til 
diskusjonene var å finne i organisasjonene selv og 
problemene de sto oppe i. Men det er liten tvi l om 
at både de militæres knusing av demonstrasjonene 
på Den himmelske freds plass i Peking og 
Berlinmurens fall spilte en stor rolle. Selv om det 
var flere år siden AKP og RV hadde hyllet Kina som 
sosialistisk foregangsland, og partiene aldri hadde 
støttet verken Sovjetunionen, de østeuropeiske 
statene eller forsvart Berlinmuren, slo hendelsene 
inn i de interne diskusjonene, spesielt i AKP. Var det 
mulig å kalle seg kommunist lenger? Var det riktig å 
ha et kommunistisk parti? 

Diskusjonene i AKP fikk stor betydning 
også for RV. AKP vedtok på sitt landsmøte høsten 
1990 å fortsette som et kommunistisk parti, 
men gikk samtidig inn for at RV skulle være et 
sjølstendig parti uten noen formell tilknytning til 
AKP 

ET SJØLSTENDIG PARTI 
Fra 1987 ble det arbeidet systematisk for å bygge 
opp medlemsgrupper i RV, men deltakelsen i 
"Fylkeslistene for miljø og solidaritet" i 1989, og de 
store diskusjonene og uenigheten i AKP, gjorde at 
det var en midlertidig tilbakegang i antall grupper. 
Fra sommeren 1990 skjøt arbeidet med å danne 
lokalgrupper fart igjen. Da vokste organisasjonen 
og kravet om sjølstendighet som parti fikk økt 
tilslutning. På landsmøtet i 1991 strøk RV alle 
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formuleringene i vedtektene som omhandlet 
forholdet til AKP. Det ble vedtatt at RV skulle være 
et parti med helt normale medlemsforhold. Fram 
til dette landsmøtet var det ingen vedtektsfestet 
bestemmelse om medlemskontingent eller 
medlemsregistrering i RV, og 
delegatvalg til landsmøtene hadde 
skjedd på bakgrunn av stemmetall og 
ikke medlemstall helt fram til landsmøtet 
i 1991. Men først på landsmøtet i 1993 
ble formuleringene i vedtektene om at 
partiets virksomhet skal konsentreres 
rundt valgkamp og "politisk arbeid i 
tilknytning til parlamentariske organer" fjernet. Nå 
skulle RV "drive politisk arbeid på grunnlag av RVs 
program". 

RV INN PÅ STORTINGET 
"Stem inn en opprører" var slagordet da Erling 
Folkvord ble valgt til Stortinget i 1993. Det ble 
vist til arbeidet som var gjort i Oslo bystyre og at 
RV ville føre både standpunkter og, ikke minst, 
måten å arbeide på videre inn på Stortinget. 
Vararepresentanter for Erling Folkvord var 
Mai Gythfeldt og Athar Ali, som ble den første 
innvandreren som har snakket fra talerstolen på 
Stortinget. På Stortinget fikk RV markert at det går 
an å sette ut i livet det slagordet vi ble valgt inn 
med: "Med folk mot makta". RV ble synlig for veldig 
mange og brukte sine ressurser på åta opp små 
og store saker for folk. Kamp mot EØS-avtalen, 
krav om anerkjenning av taterne som en etnisk 
minoritet og mot innstramming i sosialhjelpslova 
var sentrale saker. 

OG UT IGJEN .. . 
Ved Stortingsvalget i 1997 falt RV ut igjen fra 
Stortinget. Valgresultatet i 1997 var et paradoks. 
Gjennom hele valgkampen profilerte RV seg godt. 
De viktigste listetoppene fra RV var leder Aslak Sira 
Myhre, nestleder Charlotte Kristiansen som stilte 
på første plass i Troms, økonomen Torstein Dahle 
fra Bergen som stilte på førsteplass i Hordaland, 
Jon Michelet på førsteplass i Østfold og Astrid 
Holm, mangeårig bystyrerepresentant for RV i 
Trondheim, på førsteplass i Sør-Trøndelag. RV 
gjorde en god innsats på valgsendingene og drev 

en synlig valgkamp lokalt. Valgresultatet var det 
beste vi har fått, nærmere 44.000 stemmer og 
1.7%. Men vi mistet mandatet fra Oslo med bare 
600 stemmer. For å komme inn trengte RV 4.1 % 
og fikk 4%! 

UTESTENGT FRA NRK 
Stortingsvalget 2001 var en nedtur 
for RV. Forventningene var store og 
gallupene viste håp for 1 til 2 RV
representanter inn på Stortinget. Men 
verken Aslak Sira Myhre fra Oslo eller 
Torstein Dahle fra Hordaland kom 

inn. Oppslutningen ved kommunevalget to år før 
holdt ikke til et riksvalg . Særlig var utestengingen 
fra NRK dødsstøtet for RV. I kommune- og 
fylkesvalgkamp har RV betraktelig bedre 
oppslutning enn ved Stortingsvalg og mange flere 
bein å stå på. i 2003 stiller RV flere lister enn noen 
gang. En av de store utfordringer for framtida blir 
å kjempe om plassen som riksparti. Med den nye 
given og vitaliten som finnes i RV skal vi få til det! 

HVEM STEMMER RV? 
RV har 1.6% hos menn og 0.8% hos kvin 
ner 
Halvparten av våre velgere var i tvil 
RV avgir velgere til alle partier unntatt Frp, 
mest til SV og SP 
RV har 2% oppslutning i gruppa under 30 
år 
RV har 2% oppslutning blant dem med 
høyere utdanning 
RV i har 5% oppslutning blant dem som går 
på skole 
Under 30% av våre velgere bestemte seg 
de siste dagene 
29% av de som stemte RV oppgir helheten 
i politikken som årsak 
Bare 27% av de som stemte RV i 1997 
gjorde det samme i 2001 

Tall fra Statistisk sentralbyrå 2001 
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RV TRENGS! 
I anledning RVs 30-års jubileum har 
vi har spurt Astrid Holm, mangeå
rig kommunestyrerepresentant fra 
Trondheim disse spørsmålene om 
RVs betydning: 

HVA HAR RV BETYDD DISSE 30 ÅRA? 
- For meg personlig har det betydd å jobbe sammen 
med mange flinke og engasjerte folk. Det har vært 
veldig lærerikt. RV har vært dessuten vært et viktig 
korrektiv i det norske samfunnet, som har stilt andre 
spørsmål enn de som har makta. Vi har greid å sy
nes i det offentlige rommet til tross for at vi har vært 
små og møtt mye motgang. 

HVORFOR ER DU MED I RV I DAG? 
- Fordi det er et sjølstendig parti som sti ller andre 

spørsmål der 
de andre blir 
ansvarlige. 
RV har også 
en politisk 
praksis som 
bringer folks 
engasjement 
inn i parla
mentriske or
ganer. 

HVA SLAGS 
RV SER DU 
FOR DEG 
OM 10 ÅR? 

- Å drive et parti er en stor oppgave; vi trenger der
for flere medlemmer, ikke minst ungdom. RV må i 
praksis bli et parti med et indre liv, og mange spen
nende diskusjoner. For å overleve som et parti i 
framtida må vi også tørre å stille kritiske spørsmål til 
egen politikk og praksis. Vi må dessuten bli klarere 
på teoretiske spørsmål. Jeg vil ha demokratisk so
sialisme, som har folkestyre som grunnlag. 

DET STØRSTE ØYE BU KKET. .. 

Jeg blei født den 28. mai 1973. Mange i fa
milien Sira og Myhre gleda seg helt sikkert, 
og skal man tro min mor va~ det et av de 
største øyeblikkene i moderne norsk histo
rie. Nå skal man heldigvis ikke tro sin mor i 
slikt, men det skjedde noe viktig den dagen 
også. For mens jeg skreik mine første misfor
nøyde vræl mot verden, så samla flere hun
dre av landets mest overvåka seg for å starte 
RV. Den gangen var det kankskje ikke viktig, 
det store het AKP, mens RV mer var en dycl 
av nødvendighet, men takka faen for at de 
samla seg den dagen jeg lå der og skreik. 

I løpet av 30 år har RV bare vokst seg vikti
gere, mens resten av søttitallets mange poli
tiske oppfinnelser har dødd hen. Første gang 
jeg blei intervjua av ei avis var jeg en av de 
fem på gata som blei spurt om hva jeg ville 
stemme. RV svarte Aslak femten år, at jeg 
ikke hadde stemmerett før om et og et halvt 
valg nevnte jeg ikke, det er det eneste partiet 
som har litt systemkritikk igjen. Det kan du 
lese på baksida av Rogalands Avis en gang i 
august 1989, men det er ikke utdatert. RV er 
det eneste partiet som utfordrer det bedritne 
systemet vi og resten av verden lever under. 
Hvis man ikke regner SVs protokolltilførsels
politikk som utfordrende, og det skal du langt 
inn i Frp for å finne noen som syns. RV er 
det eneste renseapparatet som finnes i den 
politiske lufta i Norge, uten den tror jeg lett vi 
hadde blitt kvalt. 

Aslak Sira Myhre, 
tidligere RV-leder 
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VEDTEKTER 

VEDTEKTER FOR RØD VALGALLIANSE 
Vedtatt på RVs landsmøte i 1993, sist revidert i 2003 

§ 1. GRUNNLAG 
Rød Valgallianse driver politisk arbeid på grunnlag 

av RVs program og vedtekter. 

§ 2. MEDLEMSKAP 
Alle som godtar RVs program og vedtekter og 
betaler kontingent kan bli medlem. Kontingenten 

betales første gang ved tegning av medlemskap, 

seinere for hvert kalenderår. Medlemsrettigheter 

går tapt ved et års kantingentrestanse. Landsmøtet 
fastsetter RVs kontingent. 

§ 3. GRUNNORGANISASJON 
RVs grunnorganisasjoner er kommuneorganisa
sjoner som omfatter en eller flere kommuner. 

De skal arbeide etter vedtektene, RVs program 
og vedtak fra landsmøtet eller landsstyret. Blant 

medlemmene velges et styre med minst leder og 

kasserer. En kommuneorganisasjon må ha minst 3 

medlemmer. Kommuneorganisasjonene kan vedta 
å opprette lag under seg. Reglene for kommune

organisasjoner gjelder også for lag. Et medlem kan 
bare være regi-sirer! med medlemsrettigheter i ett 
lag. Kommuneorganisasjonene fører kontroll med at 

ingen avgir stemme i flere lag. 

§ 4. FYLKESORGANISASJON 
Det skal om mulig opprettes eget fylkes- eller 
distriktsstyre. Styret skal minst bestå av leder og 
kasserer. Det kan etableres fylkesorganisasjon selv 
om det ikke er grunnorganisasjon i fylket. 

§ 5. GODKJENNING 
Nærmeste overordnede ledd godkjenner oppret
telse av nye organisasjonsledd. Det kan også trekke 
tilbake godkjenning. Tvist om slik avgjørelse kan 
ankes inn for landsstyret og/eller landsmøtet. 

§ 6. ÅRSMØTER 
Årsmøter i lag, kommune-, distrikts- og fylkesorgan
isasjoner holdes innen 15. februar. Til årsmøtet i 

kommuneorganisasjoner innkalles alle medlemmer. 
Årsmøtet i kommuneorganisasjoner kan vedta at 

framtidige års- og eventuelt representantska

psmøter innkalles med delegater fra lagene etter 

medlemstall. Årsmøte i distrikts- og fylkesorgan
isasjoner holdes med delegater fra kommunene 

etter medlemstall eller som felles medlemsmøte. 

Sakspapirer skal være alle delegater i hende senest 
14 dager før møtet. For å ha stemmerett må en ha 
blitt medlem (betalt kontingent) minst 14 dager før 
møtet. Årsmøtet skal minst behandle regnskap 
og velge styre. Ekstraordinært årsmøte innkalles 

dersom 1/3 av medlemmene, 1/3 av styret eller 

landsstyret krever det. 

§ 7. LANDSMØTET 
Landsmøtet er det høyeste organet i RV. Det 

skal avholdes landsmøte minst annet hvert år. 
Landsmøtet innkalles av landsstyret med minst 12 

ukers varsel. Alle kommuneorganisasjoner som er 
opprettet og godkjent minst 8 uker før landsmøtet 
har rett til å sende delegater til landsmøtet. Landss
tyret fastsetter delegatnøkkel. Antall delegater 
avgjøres ut fra medlemstall 8 uker før landsmøtet. 
I kommuner der det er organisert lag, kan årsmøtet 
vedta å fordele kommune-organisasjonenes dele

gater på laga ut fra medlemstall. Delegatene velges 
på egne medlemsmøter som behandler landsmøte

saker. For å ha stemmerett og være valgbar må en 
ha blitt medlem (betalt kontingent) minst 14 dager 
før møtet. Frist for valg av delegater og innsending 

av forslag til vedtak settes av lands-styret. Sakspa
pirer iberegnet alle innsendte forslag 
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skal være delegatene i hende seinest 2 uker før 
landsmøtet. Landsmøtet skal minst vedta og revi
dere RVs program, behandle revidert regnskap 
og retningslinjer for budsjett og velge landsstyret 
med leder og nestleder. Ekstraordinært landsmøte 
inn-kalles av landsstyret eller når minst 1 /3 av kom
muneorganisasjonene krever det. 

§ 8. LANDSSTYRET 
Landsstyret leder arbeidet mellom landsmøtene 
innenfor de rammer som vedtektene, programmet 

og landsmøtet trekker opp. Landsstyret velger 
arbeidsutvalg som leder arbeidet mellom lands
styremøtene. Arbeidsutvalget er hovedstyre i 
Rød Valgallianse. Landsstyret avholder minst tre 

møter i året. Vedtak i landsstyret kan ankes inn for 
landsmøtet. Landsstyret i RV skal alltid ha minst 1 

samisk representant. 

§ 9. NOMINASJONER 
Ved valg skal det innkalles til nominasjonsmøte med 
minst 14 dagers varsel. For å ha stemmerett må en 
ha blitt medlem (betalt kontingent) minst 14 dager 
før møtet. Nominasjonsmøte for kommunevalg kan 
være medlemsmøte eller med valgte delegater 

fra lagene etter medlemstall. Nominasjonsmøter 
for fylkes- og stortingsvalg kan være sammensatt 

av delegater fra kommune regnet på grunnlag av 
stemmetall ved siste tilsvarende valg Ufr. valglovens 
§20) , av delegater fra kommuneorganisasjonene 
etter medlemstall eller som felles medlemsmøte. 
Alle valglister som bruker navnet Rød Valgallianse/ 
Raud Valallianse/Rukses Valglihtta skal godkjennes 
av landsstyret i RV. 

§ 10. KVOTERING 
Ved valg til RVs organer og nominasjon til RVs 
valglister skal kjønnskvotering gjennomføres slik at 
kvinner blir representert med minst 50 prosent. For 

å sikre kvinner høyt opp på lister ved valg bør mini
mum hver annen være kvinne. Unntak fra denne 
paragraf vedtas av landsstyret eller de organer 

VEDTEKTER 

landsstyret bestemmer. Sentralt skriftlig materiale 
skal totalt ha minst 50% nynorsk språkdrakt. 

§ 11. DISIPLINÆRFORFØYNINGER 
Ethvert medlem eller tillitsvalgt kan ekskluderes 
av RV dersom vedkommende skader, motarbeider 
RV eller bryter vedtektene. Vedtak om eksklusjon 

skal grunngis skriftlig. Eksklusjon kan vedtas av 
grunnorganisasjon el ler landsstyre og krever 2/3 
flertall. Eksklusjon kan ankes til landsstyret og/eller 
landsmøtet. 

§ 12. RUSMIDLER 
Møter i regi av RV skal være rusgiftfrie. 

§ 13. ØKONOMISKE SPØRSMÅL 
All offentlig partistøtte til RV (gruppe-, represent

ant- og stemmestøtte, "beinpenger" m.m.) er RVs 
kol-leklive eiendom og disponeres av landsstyret til 
fordeling til kommuner, fylker og drift av RV sentralt. 
Ansatte tillitsvalgte i RV eller i parlamentariske still
inger skal ikke tjene mer enn gjennomsnittlig indu
striarbeiderlønn. Landsstyret kan vedta unntak. 

§ 14. OPPLØSNING 
Dersom et organisasjonsledd blir oppløst, tilfaller 
eiendelene deres uavkortet nærmeste overordnet 

organisasjonsledd. 

§ 15. VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtak i RVs organer gjøres med alminnelig fler
tall der vedtektene ikke sier noe annet. Tvister 
om tolking av vedtektene avgjøres av landsstyret 
med simpelt flertall. Avgjørelsen kan ankes inn for 

landsmøtet. 
Endring av vedtektene kan bare foretas av 
landsmøtet og krever 2/3 flertall. 

Landsstyret i Rød Valgallianse, 01.03.03. 
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EN ANNEN VERDEN ... 
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