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På landsmøtet i februar 2001 ble det vedtatt et helt nyskrevet 
prinsipprogram for Rød Valgallianse. En to-årig prosess med 
diskusjoner i partiet for å få et moderne program for vår tid ble 
sluttført. Dette er en kortversjon. 

En annen verden er mulig 

Vi har teknologi og ressurser 
Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. 
Teknologien og kunnskapsnivået i verden gjør oss i stand til å kommuni
sere, samhandle og produsere med hele verden og til og med verdens
rommet som arena. Samtidig sliter vi med problemer som sult, krig og 
uforutsigbar rasering av naturen. Makt og ressurser er grunnleggende 
urettferdig fordelt. Noen få eiere av aksjer og selskaper kontrollerer 
mesteparten av jordas ressurser. Menn tjener bedre og har større frihet 
enn kvinner i hele verden. Vest-Europa, Nord-Amerika og Japan 
dominerer verden politisk, militært og økonomisk, mens andre deler av 
verden er preget av fattigdom og avmakt. 

Mennesker kan forandre samfunnet 
Hver dag blir vi fortalt at det er umulig å forandre urettferdigheten. 
Dagens kapitalistiske samfunn blir presentert som noe evig og naturlig. 
Det at folk er ulike brukes for å rettferdiggjøre systematisk ulikhet. Det 
sies at det ikke finnes alternativer til utviklingen, og når utviklingen er 
negativ blir det fremstilt som noe utenfor menneskelig kontroll. Men 
mennesket kan forandre samfunnet, det finnes ingen evigvarende sam
funnsformer. Gang på gang har vilkårene endret seg, slik at folk har 
kunnet forandre samfunnet mot noe bedre. Gang på gang har selv de 
mest stabile sivilisasjonene eller de sterkeste maktapparatene rast 
sammen. Heller ikke kapitalismen vil vare evig. 
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RV vil ha en ny sosialisme 
RV arbeider for en slik forandring av Norge og verden, en radikal 
forandring til en nasjonal og internasjonal demokratisk sosialisme. Et slikt 
samfunn må ikke forvandles til et nytt undertrykkingssamfunn som vi har 
sett det bli i Sovjet og Kina. Vi vil være med å skape et samfunn der 
flertallet, reelt styrer - et samfunn som er basert på menneskerettigheter 
og kollektiv organisering. Et samfunn hvor fellesskapet eier maskinene, 
jorda og andre produksjonsmidler, hvor det ikke finnes privat eiendoms
rett til kunnskap eller kapital. Hvor kulturen er fri, velferden gratis, men 
alle til gjengjeld må bidra med det nødvendige arbeidet. Rød Valgallianse 
kjemper for et samfunnssystem som er basert på økologisk forsvarlig for
valtning av naturressursene, ivaretar det biologiske mangfoldet, og sikrer 
livsgrunnlaget for framtidas generasjoner. 

Flertallet må ta makta 
Det sentrale i sosialismen er at arbeiderklassen og flertallet av folket tar 
kontroll over samfunnsutviklinga, ved å organisere egne demokratiske 
maktorganer og ta over mest mulig av den økonomiske styringa. 
Sosialisme betyr å ta makta fra den overklassen av direktører, byråkrater 
og finansfyrster som i dag styrer verden. Den økonomiske politikken må 
vedtas åpent og av folkevalgte organer, fremfor i de lukkede styrerom. 
Samfunnet skal ikke lenger styres ut fra profitten til de få, men ut fra 
behovene til de mange. Sosialisme betyr at flertallet skal ta over styringa i 
sitt lokalsamfunn og på verdensplan. 

Sosialisme er felles ansvar 
Sosialismen er ingen utopi. Med dagens kunnskaps- og produksjonsnivå 
er det fullt mulig å avskaffe all nød og fattigdom på jordkloden, og 
drastisk redusere antallet dødsfall som følge av kurerbare sykdommer. 
Det er mulig med en skarp reduksjon i arbeidstida, slik at mye mer tid og 
arbeidskraft kan frigjøres til lek, omsorg eller kreativ utfoldelse etter 
ønske. Dette innebærer at samfunnet overtar ansvaret for det meste av 
det som i dag er privat omsorg, slik at alt arbeid likestilles og lønnes, og 
slik at det dobbeltarbeidet som særlig kvinnene i dag knuges under, 
forsvinner. 
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Kapitalismen står i veien 
Problemet er at denne typen samfunnsendringer står i motsetning til det 
rådende økonomiske systemet, som er basert på at mest mulig skal 
omgjøres til varer på et marked. Markedskreftene registrerer behovene til 
de som har kjøpekraft, og tar ikke hensyn til våre grunnleggende behov. 
Dermed blir produksjonen rettet inn på å tilfredsstille ønskene til alle dem 
som har penger å betale med, mens verdens fattige og utstøtte blir 
umyndiggjort og ikke får dekket sine behov. Kapitalismen som økonomisk 
system har ikke som mål for produksjonen å fylle folk sine behov. 
Behovsdekking blir i beste fall en virkning av målet, produksjon for profitt. 
Alle som prøver å gjennomføre reformer eller forbedre hverdagen til folk 
flest, stanger mot den private eiendomsretten og det frie markedets 
begrensing av demokrati og frihet. I det kapitalistiske samfunnet er det 
profitten som styrer produksjonen. Teknologi , arbeidskraft og natur
ressurser brukes til å utvikle de varene som det er mulig å tjene mest 
penger på. Om folk sulter, men ikke har penger, er det ikke lønnsomt å gi 
dem mat, og maten blir i stedet destruert. Kapitalismen gjør det dermed 
også umulig for et flertall som vil styre produksjonen av varer over på 
livsnødvendigheter og annen behovsdekking. Produksjonsmidlene er i 
privat eie, det er et lite antall mennesker og familier som kontrollerer 
størsteparten av verdens produksjonsapparat og som tar ut overskud
dene fra produksjonen. Dette lille mindretallet har under kapitalismen rett 
til å eie produktene av det store flertallets arbeid , og til å forvalte utnyt
tingen av verdens natur- og teknologiressurser 

Revolusjon? 
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, speku
lanter og kapitaleiere som i dag har det avgjørende ordet. Det er en 
massebevegelse for rettferdighet og mot undertrykking, en demokratisk 
handling i en kaotisk situasjon. En revolusjon skal basere seg på folks 
aktive deltagelse, og kan aldri være et statskupp gjennomført av en liten 
gruppe. 
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Fortsatt utvikling, mer demokrati 
Kampen mot undertrykking og for frigjøring må fortsette også under 
sosialismen. Ved å kaste av seg eierklassens undertrykkingsapparat og 
ta eiendommen i egne hender, gjør arbeidsfolk det mulig å skape et 
kollektivt samfunn av frie individer som samarbeider til felles beste og av 
egen vilje Men det er også mulig at arbeiderklassen vil tape i klasse
kampen, og at den på ny vil bli undertrykt av de gamle eller av nye 
herskere. Det vil kunne oppstå nye og uforutsette motsetninger, som vi 
ennå ikke vet følgene av. Derfor er en viktig lærdom fra 1900-tallet at bare 
arbeiderklassens og folkets egen, fortsatte kamp for frigjøring og demo
krati på alle områder kan sikre at det sosialistiske samfunnet utvikler seg 
videre mot et klasseløst samfunn. Ethvert opprørsparti kan bli forvandla til 
et nytt undertrykkende apparat, det gjelder også organisasjoner og beve
gelser som har ledet en revolusjon. Derfor må de positive sidene ved 
dagens borgerlige demokrati videreføres og utvikles ytterligere under 
sosialismen. RV er mot ettpartisystemer, og for at folk sjøl skal kunne 
delta i beslutningsprosessen, både gjennom valgte representanter og 
direkte. 
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En ny hverdag 
På denne måten kan en sosialistisk revolusjon bli noe mer enn bare en 
omveltning innen økonomien. Det må også bli en omveltning av de 
måtene menneskene lever sammen på, og dermed bane vei for en helt 
ny organisering av hverdagslivet. En sosialistisk revolusjon gir ikke auto
matisk full kvinnefrigjøring. Men en stadig utvikling av sosialismen gjør full 
kvinnefrigjøring mulig. Sosialismen må sikre rom for et mangfold av sam
livsformer, blant annet gjennom mye mer vekt på kollektive løsninger. 
Gjennom et velutvikla offentlig velferdssystem for alle sikres også den 
økonomiske frihet for hvert enkelt individ. Kjernefamilien som kulturelt og 
økonomisk ideal må avvikles. De tradisjonelle kjønnsrollene må brytes 
ned , slik at det blir naturlig for alle i fellesskap å ta sin del av ansvaret 
for oppdragelse og husarbeid. Det vil imidlertid kunne ta lang tid før 
kvinnefrigjøringa er fullstendig. Det er derfor viktig med et lovverk som 
beskytter dem som faktisk er undertrykt istedenfor å innrettes mot ei 
likhet som ikke eksisterer reelt. 

Frihet og politisk kamp 
Sosialismen er et samfunn i konstant utvikling og ikke noen endestasjon. 
Det er en samfunnsmodell som gjør mulig en prosess der arbeider
klassen gjør seg selv i stand til å styre, en prosess der skillet mellom 
styrende og styrte blir opphevet. Under sosialismen må det arbeides for å 
redusere og etter hvert oppheve alle undertrykkende skiller mellom 
kvinner og menn, svarte og hvite, heterofile og homofile, by og land, 
hånd og ånd. For all slik menneskelig frigjøring er den sosialistiske revo
lusjonen et nødvendig vilkår, men ikke 
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Partiet RV 
RV forsøker å knytte sammen dagskampen og kampen for det sosialistis
ke samfunnet. Kampene folk fører her og nå er avgjørende for livsbeting
elsene. Gjennom disse kampene kan også folk bli bevisst maktforholda 
og de drivkreftene som styrer samfunnet, og se behovet for alternativer. 

I kommunestyrer, fylkesting og Stortinget støtter og arbeider RV for å 
fremme folkelige krav og aksjoner. RVs representanter i folkevalgte organ 
arbeider sammen med, utveksler kunnskap og informasjon med fag
foreninger, velforeninger og andre folkelige organisasjoner. RV bruker 
plassen i de folkevalgte organene til å støtte opp om den utenomparla
mentariske kampen. RVs representanter arbeider både for å forsøke å få 
til forbedringer eller å hindre forverringer. Vi vil også forsøke å bidra til 
avsløringer av korrupsjon , maktmisbruk og forvaltningsfeil. 

Vi trenger deg for å bringe oss nærmere en annen verden, bli medlem!!!! 

$,"'~"'-~;o" ~ '-

Bilde: Torstein Dahle, 1.kandidat i Hordaland. 
Erfaring fra bystyret og formannskapet i Bergen. 
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I 

med folk - mot makta 

Hele prinsipprogrammet til Rød Valgallianse 
får du ved å henvende deg til: 

Rød Valgallianse 
Osterhausgate 27 
0183 Oslo 

Tlf 22 98 90 50 
Fax 22 98 90 55 
E-post rv@rv.no 
Nett www.rv.no 

RØD VALGALLIANSE 
Osterhausgate 27, 0183 Oslo, Tlf: 22 98 90 50, 
Faks: 22 98 90 55 www.rv.no 
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