
SOS ALISMES 

COSATU - The Congress of 
South African Trade Unions 
- grunnlagt 1985. 
Frontorganisasjon i kampen 

for arbeidernes rettigheter og 
mot apartheid. COSATU, ANC og 

det sørafrikanske kommunistpartiet er 
samlet i Tripartite Alliance. 

Organiserer 19 fagforbund med 1, 77 
millioner medlemmer. 
Hovedmålsettinger: Antirasisme, 
arbeiderkontroll, en virksomhet/en 

~ • fagforening - et land/ett forbund, 
~ V.; internasjonal arbeidersolidaritet. 

,,.,0 11' En representant for COSATU 
vil søndag morgen ta opp emnet 

«Sosialismen sett fra søm. 

KJERSTI ERICSSON, født 1944, er forsker 
og forfatter. Hun har skrevet både lyrikk og 

politiske debattbøker. 
Hennes bøker om 
kvinnepolitiske spørs
mål har blitt klassike-

. . 
re innen SJangeren. 
Kjersti Ericsson har 
vært leder i AKP. Hun 
er fortsatt politisk 
aktiv. 
Kjersti Ericsson skal 
snakke' om 
«Sosialisme for 
alle?» lørdag morgen. 

Rød Valgallianse 

(r!J 

VNET 
l 

Oslo 
fredag 8. mai til 
søndag 10. mai 
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Rød Valgallianse presenterer 
i samarbeid med Studieforbundet Ny Verden 

Sosialismestevnet 1998 

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

«Sosialismens erfaringer» 

Hvo,·dan betrakte den sosialistiske historia? 
- Grunnlag for framtidas samftinn eller svart 
sarnvitt ighet? 
innledere. Per Clausen fra Enhetslisten i Danmark, 
Herhen Polifka, tysk kommunist (KPD) 
og Asgeir Beil fra AKP 
Storsalen 

Marked og plan. Sosialistisk økonomi. 
- Kan bare markedet styre? 
- Stivnet plan eller dekning av folkets behov? 
- Sosialistisk økonomi i et kapitalistisk hav 
Innleder: Peder Martin Lysestøl, sosialøkonom 
og fylkestingsrepresentant for RV i Sør-Trøndelag 
Blåsalen 

Demokrati - mål eller middel? 
- Hvordan bygge et demokratisk samfunn under 
sosialismen? 
- Individet mot kollektivet? 
- Frigjøring eller undertrykkelse? 
- Partiets rolle under sosialismen 
Innleder: Peter Wermouth, medarbeider i den 
amerikanske avisa News&Letters som står på et 
marxistisk-humanistisk grunnlag 
Arrangert av Sør-Trøndelag RV 
Blåsalen 

Alltid en ny overklasse? 
- Når alle er like, er noen likere enn andre? 
Innleder: Jorun Gulbrandsen 
Blåsalen 

Alle seminarene avholdes i Bygdelagssamskipnaden, 
Nordahl Brunsgate 22. 

«Sosialismens visjoner» 

Fra Kollontay til kontaustøtte 
. - Kvinnebevegelsen og kvinneforskere - felles 

visjoner om det gode kvinneliv? 
Innledere: Cathrine Holst, studen UiB 
+ en uavklart - se annonse i KK 
Arrangert av Kvinneutvalget i RV 
Møterommet 

Miljø eller industri? 
- Må vi velge? 
- Kan sosialismen sikre miljøet? 
Innledere: Terje Kol/botn, faglig leder i RV 
Silje Schei Tveitdal, leder NU, 
Eldar Myhre eller Rolf Ugård, konserntillitsvalgte i 
Kværner 
Steinar Lem, Fremtiden i Våre Hender (FIVH) 
Storsalen 

Med datamaskinen til paradiset? 
- Hvor blir det av de som skal gjøre revolusjon? 
- IT-teknologi noe kvalitativt nytt? 
- Nye muligheter - gamle spor? 
Innledere: Tron Øgrim, skribent 
Korte kommentarer: Janne Bromseth,student 
Terje Valen, lektor og leder av studieutvalget i AKP 
Storsalen 

Etniske, kulturelle og nasjonale minoriteter under 
sosialismen 
Innledere: Bernadette McA/iskey, Irland 
Mahmut Algiinerhan og Antonio Trivelino, begge fra 
Innvandrerutvalget i RV 
Halli 
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«Fra kapitalisme til sosialisme» 

Parti og fagbevegelse. 
- Hva er fagbevegelsens mål? 
- Trenger arbeiderklassen både parti og fagbevegelse? 
I panelet: Eli Ljunggren, leder Hote! & Rest. i Oslo 
Aud Oppedal, leder av likestillingsutvalget i LO 
Bergen & 0ml. + en uavklart - se annonse i KK 
Arrangert av Faglig Utvalg i RV 
Blåsalen 

Trekk ved det norske samfunnet som peker fram 
mot sosialisme. 
- Hadde Norge en planøkonomi etter 1945? 
- Sosialisme på norsk med karsk i koppen og visjon i 
blikket? 
Innledere: Håkon Kol/mannskog, tidligere leder av 
Noregs Målungdom + motinnleder uavklart, 
se annonsering i Klassekampen 
Møterommet 

Hvem tror at norske arbeidere vil gjøre revolusjon? 
- Hvis du kan kjøpe Mercedes, hva skal du med 
sosialismen? 
- Hva vil kvinner ha, ikke i morgen, men i dag? 
- Finnes egentlig tidsklemma? 
Innleder: Freddy Ridderhaugen, dansk 
bygningsarbeider, Enhedslisten DK og 
Inger Lisbeth Hegland, leder kvinneutvalget i 
Fellesorganisasjonen (FO) 
Hallii 

Veien til sosialismen ... 
- Mye skiller, men har vi noe felles? 
- Parti, klasse, væpna eller ikke? 
Paneldebatt: Representanter fra RV, SV, AKP, NKP, RF, 
IS, Revolusjon 
Storsalen 

Plenumsinnledninger: 

Fredag kl. 18.00 - 21.00: 
-Aslak Sira Myhre - «Sosialismen inn i et nytt 
århundre, problemer og utfordringer». 
- Bernadette McAliskey (Irland) og Herbert Polifka 
(tidligere DDR) - «Sosialisme og menneskerettigheter». 
Sted: Centralkirken, St.Olavsgate 28 
(visa vis Humanismens Hus) 

Lørdag kl. 10.00 - 11.30: 
- Kjersti Ericsson - «Feministisk sosialisme?» 
Sted: Centralkirken, St.Olavsgate 28 

Søndag kl. 10.00 - 11.30: 
- Representant fra COSATU, fagbevegelsen i Sør-Afrika, 
revolusjonær fagforeningsaktivist. 
«Sosialismen sett fra Søm 
Sted: Storsalen, Bygdelagssamskipnaden, 
Nordahl Brunsgate 22 (rett bak Blitz) 

Søndag kl. 14.00 - 15.00: Avslutning i Storsalen 

« Krydder» 

Fra Marx til Myhre 
- Postmodernismen eller marxisme som redskap for å 
forandre framtida? 
Innledere: Aslak Sira Myhre, leder av RV og 
Eivind Røssaak, freelancejournalist og tidligere 
kulturredaktør i Klassekampen 
Halli 

Maoismen 
- Naturlig videreutvikling av marxismen eller 
blindspor? 
Innleder: Jørn Magdahl 
Korte kommentarer: Kristine Mallø-Christensen 
fra Revolusjon, en fra AKP 
Halli 

Påmelding skjer til Rød Valgallianse 
Osterhausgate 27 
0183 Oslo 
Tlf: 22 98 90 50, faks 22 98 90 55 
E-post: rv@rv.no 

Pris: Stevnepass kr. 300 for folk i arbeid (200 for andre) 
Pris per enkeltmøte er kr. 50 
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HERBERT POLIFKA er tysk a.ls ;~ dev J>PR 2 

kommunist. Som marxist-leninist ~ , 
i det tidligere Øst-Tyskland og nå i 
Forbundsrepublikken, har han vært 
offer for intens overvåkning. Stasi-

mappa hans er på 10.000 sider! 
Herbert Polifka skal delta 

på seminaret «Hvordan betrakte 
den sosialistiske historia?» og i 

plenumssamling på fredag. 

}qi.,4/r 4:rle otw, '1(101 

Jqf li~acf(, 11 ,~ <ltY f.td~'!J J ~ ~--------

BERNADETTE DEVLIN MCALISKEY, irsk katolsk borger
rettighetsforkjemper (kjent som Irlands Jeanne d'Arc). Ble kjent 

da hun i 1968 gikk i spissen for borgerrettighetskampanjen i Nord
Irland som var opptakten til 

blodsutgytelsene i 1969. 
Medlem av det britiske par

lamentet 1969-74, yngste 
medlem siden William Pitt 

på 1700-tallet. Skutt og 
alvorlig såret i attentat mot 
hjemmet i 1981 av ekstre

mistiske protestanter. 
Bemadette og Michael 

McAliskey er foreldrene til 
Roisin McAliskey. 

Bemadette 
Mcaliskey skal snakkke om «Sosialisme og menneskerettigheter» 

fredag og delta på seminar søndag om «Etniske, kulturelle og 
nasjonale minoriteter under sosialismen.» 

ASLAK SIRA MYHRE er leder av Rød 
Valgallianse. 

Han skal holde 
innledning om 
«Sosialismen 

inn i et nytt 
århundre, pro-

blemer og 
utfordringer» 
på fredag og 
debattere mot 

Eivind Røssaak 
om postmoder
nismen på lør

dag. 
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