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Forord: 
For tredje valg på rad har det blitt laget en "snakkepakke" til brnk i skolevalgene. Heftet er 
innrettet på å gi råd og tips om hvordan du lager innlegg, og vitsen med de ulike inneleggene. 
Det gir tips om hvordan du går fram i forbindelse med skolevalget for å få kontakter på skolene. , 
Dette betyr at "Snakkepakka" er ga,hs,ke annerledes enn de tidligere som jo var mer innrettet på å 
gi debattantene ferdigskrevne innlegg: og r~plikker. · · 

Årsaken til at vi har bygd opp årets hefte annerledes er atvi har ønsket å lage det slik at det i 
større grad enn tidligere skal kunrie -brukes av andre. Vi har også prøvd å få med flere tema enn 
de tidligere "snakkepakkene". 

Det er dessverre fremdeles svakheter i "snakkepakka", og mye av det skyldes at vi dessverre 
ikke har hatt mer tid til å arbeide med den. Sånn er verden dessverre, men vi håper å ha en enda 
bedre versjon til neste valg. 

Oslo, juli 1995 
RV ungd. valgsenter 

Innhold: 
Forord: .................................................................................................................. 2 
Hvorfor drive med skolevalgkamp ...................................................................... 3 
Hvordan gjøre det praktisk: ................................................................................ 4 

0 

Apningsinnlegg ...................................................................................................... 5 
Debatten ................................................................................................................. 9 

Sluttinnlegg·············•··············••.•·········································································· 13 
Hvordan møter du r·asister . ...... .-......................................................................... 15 
Innlegg l1oldt i 1991 og 1993 .............................................................................. 16 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Del 1: Hvorfor drive med skolevalgkamp. 

Rød Ungdom er revolusjonære og for en sosialistisk revolusjon og imot parlamentarismen og det 
borgerlige demokratiet. For mange kan det virke schizofrent at vi er med på å legitimere det borgerlige 
demokfatiet vi ønsker å styrte gj,~npom å delta i valg. Nå er vi heldigvis ikke schizofrene, for den 
.viktigste grunnen til at vi stille?iii valg er at vi ønske~ å undergrave tiltroen til det borgerlige 
-demokratiet. Vi vil avsløre det som et redskap for borgerskapets klasseherredømme. Dette er det viktig 
aldri å glemmer når vi er ute å driver valgkamp. 

Det er selvsagt også mange andre gode grunner til at Rød Ungdom deltar aktivt i valgkampen, og 
spesielt i skolevalgkampen. Den uken skolevalgkampen varer er den uken annet hvert år hvor nesten 
all skoleungdom på ett eller annet nivå er interessert i politikk. Det å ikke benytte denne anledningen 
ville hvert grov forsømmelse fra oss. 

Deltagelse i skolevalgkampen tvinger oss også ut blant vanlig ungdom, og gir oss gode muligheter til 
å få diskutert med mange av de ungdommene som aldri kommer på møter, går i demonstrasjoner eller 
er med i politiske organisasjoner. Skolevalgkampen gir oss en kontakt med virkeligheten som er viktig 
for revolusjonære. En annen god side ved det å delta i debatterer at det utvikler oss til bedre agitatorer. 

Gjennom å spre politikken vår til mange folk legger vi et grunnlag for å utbygge Rød Ungdom. For 
oss er ikke det viktigste målet å gi folk svar, eller får folk til å synes at vi er kloke .. For oss er det viktigste 
målet at flest mulig blir mobilisert til åjobbe aktivt for å forandre verden. Derfor bruker vi valgkampen 
til å verve til Rød Ungdom, til å få folk til å engasjere seg antirasistisk, miljøpolitisk - mot kapitalismen 
og for et annet samfunn. 

Skolevalgene er også en viktig stemningsmåler blant ungdom. Selv om stemmetallene ikke kan 
mekanisk sidestilles med støtten for vår politikk, sier de mye. Økning i stemmetallene betyr som oftest 
økt oppslutning om det vi står for og økt opposisjon til det bestående. 

Deltagelse i valg er viktig for oss revolusjonære, og en satsing i årets skolevalgkamp vil være viktig 
i vår kamp for et annet samfunn. 

3 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Del 2: Hvordan gjøre det praktisk: 

Opplel!l! 02 tidspunkt for debatten 
Det første du bør gjøre når du vet hvilken skole du skal på, er å kontakte skolen for å få vite nøyaktig 
opplegg og tidspunkt for debatten. ~ yære tilstede på riktig tidspunkt er en forutsetning for å gjøre 
en brnkbar innsats i debatten. Opplegg for debatten kan også variere mye fra skole til skole. · . 

Derfor er det viktig å sjekke med skolen på forhånd hva slags opplegg det skal være. Skaiene er nemlig 
ikke spesielt flinke til å gi beskjed sjøl. Det er også viktig å finne ut hvor lang tid du eventuelt har til 
åpningsinnlegget ditt. 

Hva slal!s skole er det? 
Det er alltid bra å vite mest mulig om den skolen du skal på. De1for er det nødvendig med undersøkelser 
om skolen. Ting du bør undersøke er: Er det yrkesskole eller allmennfag skole? Hvordan vi har gj01t 
det på skolen tidligere? Stemningen blant elevene. Har Rød Ungdom kontakter på skolen? osv. Desto 
mer fakta om skolen, desto bedre. Sannsynligheten for at du treffer elevene i salen øker i takt med 
kunnskapen din om skolen. 

Møt godt forberedt 
Deltakelsen i skolevalgene er de eneste gangene vi får møtt 160 000 folk i debatter. De1for er disse 
debattene et av våre aller viktigste ansikt utad. Debattene bør behandles som en viktig oppgave en 
møter godt forberedt til. Hvordan du forbedrer deg til innleggene står det mer om senere, og det bør 
leses grundig. 

Sjekk ut lysanlegget på skolen. 
Mange skoler har veldige dårlige lydanlegg, eller det er ikke lydanlegg i det hele tatt. Dette betyr at 
du må snakke, høyt, sakte og tydelig. Blir det problemer med piping i høytalere, skraping i mikrofonen, 
skoleklokka som ringer e.l., så ta pause i innlegget ditt til problemet er løst. Det er ingen som hører 
hva du sier når det er støy og uroligheter. Det kan være lurt på forhånd å sjekke hva slags lydanlegg 
du skal utsettes for. 

De sakene som er nevnt til nå bør det være mulig for alle å få gjort på forhånd. I tillegg til det er det 
endel ting det kan være lurt å gjøre hvis dere har tid og mulighet. 

Del ut løpesedler 
Under debattene vil det være begrenset hva du får sagt, og det er også vanskelig å få navn på folk som 
vil ha kontakt med oss. En god måte å løse dette på er å dele ut løpesedler til elevene. Det ideelle er 
å dele ut løpesedler et par dager før debattene, i forkant og etterkant av debatten, og på valgdagen 
(dvs. den dagen de skal stemme på skolen) hvis det ikke er samme dag som det er debatt. 

Det er sel vsa gt ikke alle som har tid og ressurser til å få dekket alle skoler så mange ganger. Et minimum 
. I 

er å få delt ut løpesedler i forkant og etterkant av debatten. Det hjelper ikke så veldig mye å gjøre en 
god debatt hvis ingen vet hvordan de kan ta kontakt med oss. I denne valgkampen bødkke folk komme 
to minutter før debatten begynner og forlate skolen så fort debatten er slutt. All erfaring viser at det 
er verdifullt å stå i skolegården etter debatten. Det er der du får kontakter. 

Ikke spis lunsj med rektor 
På endel skoler er det en innarbeida vane at rektor inviterer politikerne på lunsj etter debatten. Dette 
deltar ikke vi i. Rektorlunsjer tjener ikke kampen for revolusjon. Vi tar med oss matpakker som vi 
spiser sammen med elevene. Da kan vi og diskutere med dem . 
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Del 3 - Apningsinnlegg 

Til å begynne med 
Skoled,ebatter blir ofte kalt sirkus, og det er helt berettiga. Ofte er det liten styring på debatten. Alle 
snakker om sin hjertesak, og helli..1/.~n er det få som bryr seg om. Mange ganger går det like mye ut 

t. 

på å rope høyest som å delta i en debatt. Dette viser seg også i åpninga av debatten. De fleste har bestemt 
seg på forhånd hva de skal si, og bryr seg derfor fint lite om hva de andre sier. Før vi går direkte inn 
på hvordan man kan bruke et åpningsinnlegg bra, så skal vi se på noen andre måter å starte debatten 
på.Noen skoler har nemlig skjønt at debatter hvor alle snakker om hver sin ting, er ganske uinteressante 
i lengden. 

fil lnl!en åpninl!sinnlel!I! i det hele tatt 
· Dette er en uvanlig modell, men den brukes noen steder. Da har som regel skolen valgt ut noen tema 

som enten debattantene skal diskutere, eller elevene skal stille spørsmål om. I sånne situasjoner er det 
viktig å være godt forberedt på de temaene som skal opp. 

!!l Åpninl!sinnlel!I! på et !!ilt tema 
Dette er heller ikke en veldig vanlig framgangsmåte. Men noen skoler velger altså at alle skal snakke 
om det samme i åpningsinnlegget. Det er selvsagt viktig å være godt forberedt på dette temaet. I tillegg 
er det viktig å trekke de store linjene, og vise helheten, så man ikke låser seg i enkeltsaker. 

Hva er et åpningsinnlegg og hvordan bruker du det 
Den vanligste måten å starte en skoledebatt på, er at hver debattant får 3-5 minutter på å presentere 
sitt parti (holde åpningsinnlegg). Deretter åpnes det for spørsmål fra salen, her kan det være forberedte 
spørsmål, eller bare etter hva folk gidder å spØffe om. I spørsmålsrunden er det som regel 1-3 minutters 
taletid, og til slutt et sluttinnlegg på 1-3 minutter. Det vanligste er 3 minutter til åpning og et minutt 
til slutt. Det betyr at åpningsinnlegget er det tidspunktet hvor du har mest tid til å si akkurat hva du 
vil si. 

Du må vite akkurat hva du vil at elevene skal huske om RV og Rød Ungdom, og det er dette du må 
si . 3 minutter er ikke veldig lang tid, så du må velge dine ord med omhu. Det er ingen god ide å lage 
et innlegg som er litt for langt, og så satse på at'du får ekstra tid. Elevene liker veldig sjelden at folk 
ikke holder taletida, dessuten er det dårlig oppførsel. 

Du har ikke tid til å snakke om mei· enn en ting på 3 minutter. Har du 5 minutter kan du snakke om 
to ting. Du kan godt bruke flere eksempler for å belyse den saken du prater om, men du kan ikke velge 
flere saker, for det er ikke tid til det. Nå kan selvsagt dette høres noe dogmatisk ut, rrien du vil fort 
finne ut at det stemmer hvis du prøver det ut. 

I valgkampen i /93 la vi vekt på å presentere RV og Rød Ungdom som et alternativ til hele systemet. 
Vi ba folk om å legge opp åpningsinnlegga sine på en måte som sa at det var nødvendig å motarbeide 
systemet, nødvendig å gjøre opprør og slåss for sosialisme. Skolevalgkampen i ✓93 var RVs beste 
noensinne. Selvsagt blei ikke dette opplegget kjørt over hele landet, men i Oslo 'hvor det var mest · 
gjennomført fikk vi 8%. 

Det å bruke åpningsinnlegget til å vise at vi trenger et helt annet alternativ, gjør at vi skiller ut, og det 
er bra. I tillegg presenterer vi faktisk det vi står for på en best mulig måte. Det er lett å finne både lokale, 
nasjonale og internasjonale eksempler på at vi trenger en helhetlig forandring, så hvilke eksempler du 
velger er opp til deg. 
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Hvordan gjør du åpningsinnlegget til ditt eget 
På slutten av dette kapittelet finner du et ek~empel på et åpningsinnlegg og forslag på disposisjoner 
til andre åpningsinnlegg. I tillegg kjenner du sikkert andre som vil gi deg tips og råd om hvordan du 
bør lage åpningsinnlegget ditt. Det finnes ingen fasit for hvordan dette skal gjøres, men her er i hvert 
fall noen råd. 

r . 
!·'- ' . 

·' !t, 

Ha innlel!l!et ferdh! på forhånd 
Noen få, rutinerte debattanter stiller uten ferdig innlegg, og tar heller tak i det de andre debattantene 
tar opp. Dette er veldig vanskelig . .Det beste er derfor å ikke forholde seg til det de andre sier, men 
å konsentrere deg om det du vil ha sagt. Hvis du begynner å kommentere det andre har sagt, så stjeler 
du tid fra ditt eget innlegg, så tenk deg om: Hva er viktigst? Å komme med en morsom kommentar 
til Ap, eller å vise fram RV og Rød Ungdom? 

Lal! ditt eget innlegg 
Det kan være lurt å bruke ideer fra andre, men pass på at du lager ditt eget innlegg. Pass på at ordene 
er dine egne, og at de er naturlig for deg. Ikke alle uttrykk fungerer like bra for alle, og det kan være 
dumt å velge eksempler som du ikke kjenner til sjøl. 

Les høyt for noen venner 
La noen som kjenner deg kommentere deg når du leser åpningsinnlegget ditt. De kan komme med gode 
råd til både innholdet og måten du holder det på. De kan si fra om noe av innholdet er for uklart, eller 
om du snakker for fort, sånn at det er vanskelig å få med seg alt. Hvis det er noen du kjenner godt, 
så kan de også si noe om de synes det er "ditt" innlegg eller om det høres kunstig ut. 
Det beste er selvsagt hvis du kan forberede deg sammen med flere andre som også skal ut i 
skoledebatter. 

Pass nøye på tida 
La det heller være igjen 10 sekunder på slutten, ennå gå 5 sekunder over tida. Hvis du først går 
litt over tida, er det veldig lite som skal til før du går enda mer over tida og blir klubba av ordsty
reren. Hvis du plutselig har gått langt over tida og det bare er et halvt minutt igjen, så hopp rett til 
slutten. Ikke prøv å få med alt når det allikevel er umulig! 

Ikke bruk forkortelser! 
Hvis du kan unngå det, ikke bruk forkortelser som ikke er helt standard (type EU, EØS, FN, FrP 
osv.). Si alltid Rød Valgallianse og Rød Ungdom, aldri RV og RU. Vi er en liten bevegelse, og 
mange har ikke noe forhold ti1 forkortelsene. Når det gjelder EU, er det ofte en fordel å si den 
Europeiske Unionen, det høres ikke minst eklere ut enn hva EU gjør. 

Hvilke problemer kan du få i en åpninl!srunde 
En åpningsrunde er som regelproblemfri, fordi alle holder seg til sitt innlegg. De fleste er lite 
opptatt av hva de andre sier, og gjør sit beste for å få fram sit budskap. For noen kan jo selvsagt 
budskapet være å slenge dritt på andre, som f.eks. FrP mot Høyre og DNA, men detrammer 
sjelden oss. Nedenfor er det satt opp noen problematiske situasjoner og noen forslag til løsninger. 

Du får for kort tid 
Det kan være at du har beregna feil, eller at ordstyreren har sett feil på klokka, uansett har du et 
problem. Hvis du får beskjed om at det er 30 eller 20 sekunder igjen, så bruk denne tida til å 
avslutte. Ikke prøv å trekke ut tida, det skaffer deg sjelden sympati i salen. 
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Du blir angrepet av noen andre i panelet på usaklig vis 
Det kan hende at det er en eller annen.fanatisk antikommunist i panelet, som bruker mye tid på å 
slenge dritttil deg. Ikke svar på beskyldningene, si heller at du gjerne vil diskutere dette etter 
debatten, men at det er lite interessant å i forhold til lokalvalg i Norge (dette gjelder kritikk av 
typen: Pol Pot var massemorder, dere vil ha det som i Sovjet, Stalin var psykopat, alle kommunis-
ter skulle vært skutt, m.m.). ,: • 

··.·n·· 

Du blir angrepet på saklig vis 
Det kan hende at noen synes det er viktig å bruke mye tid på å kritisere RV for en spesiell sak, 
eller det kan hende RV blir nevnt sammen med flere og kritisert. Ikke ødelegg et godt 
åpningsinnlegg ved å prøve å begynne med å forklare. Si at du gjerne vil komme tilbake til saken i 
debatten, men at det ikke var dette du hadde tenkt til å snakke om i åpningsinnlegget ditt. Dette er 
et greit svar, som vil bli akseptert av de fleste. Hvis noen ikke aksepterer det, så er det deres 
problem, ikke ditt. 

Forslag til åpningsinnlegg 
Jeg har ikke tenkt til å sitte her og fortelle dere eventyr om alt Rød Valgallianse skal gjøre for 
dere, bare dere stemmer på oss. Jeg skal ikke sitte her og presentere fasitsvar på hvordan vi skal 
løse verdensproblemene for dere, men jeg skal si litt om hva vi mener er problemet og hva vi 
mener er løsninga. 

I dag står vi overfor miljøproblemer som kan virke nesten umulig å løse, arbeidsløshet~n er høy, 
og lite tyder på at den vil minke stort i tida som kommer. Mange av oss som er unge i dag, har ei . . 

framtid i kø foran oss. Kø for å få skoleplass, kø for å få arbeid, kø for at unga skal få barnehage-
plass, kø for at foreldra våre skal få sjukeheimsplass. Det ser ikke særlig lyst ut, og mange mister 
motet helt. · 

Vel, det gjør ikke vi. Vi mener at problemene kan løses, hvis vi bare finner årsakene til probleme
ne. 

Altfor mange peker ut folk som det store problemet. Det er de arbeidsløses skyld at det er ar
beidsløshet, og det er jo nettopp det at det er så mange unger som gjør at det er køer for å få 
barnehageplasser. I tillegg er det jo den forferdelige bølgen av pensjonister som ikke dør, men 
bare blir eldre og eldre og flere og flere. 

Hvis du trur at folk er prool~met, så vil jo løsninga være å fjerne folka. Hvis man tar bort de 
arbeidsløse så blir jo arbeidsløsheteri borte, ikke sant? 

Rød Valgallianse tror det er litt annerledes. I Rød Valgallianse trur vi problemet ligger i systemet, 
og hvem som styrer systemet. 

I 
De som har mest makt og innflytelse i Norge eller A/S Norge som det også k:alles, sitter ikke på 
Stortinget, og de er ikke folkevalgte. Men de er pengesterke. De er bankdirektører styreformenn 
og bedriftseiere! De har makt fordi de har mye av det som er viktigst - penger! · 

De bestemmer om bedrifter skal legges ned eller utvides. De bestemmer hvor mye lønn vi skal få 
når vi sliter hele dagen for dem. Det er også de som bestemmer over alt det arbeidsfolk lager. 
Bedriftseierne har direkte kontroll over alt som "deres" arbeidere lager, bankdirektørene har 
kontroll over bønder som har tatt opp store lån. Og det som styrer interessene til 
styreformennene, bankdirektørene og bedriftseierne er hvor de kan tjene mest mulig penger. 
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Egentlig skulle det være lett å gjøre verde!} til et ålreit sted for alle. Aldri før har menneskene visst 
så mye, hatt så mye kunnskap og teknologi: Men fordi vi lever i et samfunn hvor penger er vik
tigst, sitter et lite rikt mindretall på toppen og kontrollerer livet til det store flertallet. Det er ikke 
det du gjør som betyr noe, det er hvor mye penger du har! , . 

rt ' 
r 

Rød Valgallianse sitt mål, er å endr~~~ystemet. Vi tror ikke vi kan gjøre det aleine, men jobber .for 
at flest mulig skal bli med i kampen for et såmfunn hvor flertallet styrer. Vi tror ikke på 
politikerveldet, men at vi kan skape vår egen framtid, hvis vj vil. 

TAKK 

Ideer til andre mulige åpningsinnlegg 

a) Når det er en viktig lokal sak som man må markere seg på 
- bruk saken som eksempel på hvordan systemet er håpløst 
- si noe om at folk må engasjere seg for å forandre på denne saken 
- det er nettopp det RV vil, at folk skal bestemme 

b) Når RV er på vippen 
- si at vi driver anti-parlamentarisme, vi vil motarbeide systemet innenfra 
- vise til eksempler hvor RV har hjulpet organisasjoner og personer 
- si at de andre partiene vil styre for dere, RV vil jobbe med dere 

c) Når du står høyt oppe på lista og sannsynligvis kommer inn 
- spør om forsamlinga tror at du kan forandre verden aleine 
- vis fram systemets udugelighet i et konkret eksempel 
- si at det er nødvendig at alle deltar hvis vi skal få forandra på noe 
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4) Debatten 

Replikker og innlegg: 
Etter atråpningsinnleggene er ferdig er det debatt. Det foregår stort sett enten ved at ordstyrene 
stiller spørsmål til panelet, og at~-~~ er åpent for debatt mellom politikerne, eller ved at elevene 
stiller spørsmål til politikerne. Det 'pleier _alltid å være mulig for folk i panelet å tegne seg til replik
ker til innleggene. 

Det er i forbindelse rried selve debatten at Rød Valgallianses representanter pleier å ha det største 
problemet. Og det er ikke at vi sier noe dumt, eller at alle angriper oss. Problemet er at vi ikke får 
sagt noe. Noe av det viktigste i skoledebatter er nettopp det å si noe. Derfor er det viktig å tegne 
seg ikke bare til innlegg, men og til så mange replikker som mulig. Hvis du tegner deg til nesten 
alle replikker er det større sjanse til å få sagt noe enn hvis de ikke tegner deg. 

Til hjelp har vi laget noen forslag til innlegg og replikker som det går ann å se på når du lager dine 
egne, eller som du kan bruke. 

Arbeidsløshet 
Arbeidsløsheten er konstant høy mens Norge er full av oppgaver som venter på å bli gjort. 

At malere og murere går arbeidsløse mens skoler ser ut som de gjør, er en skam! 

De store partiene kan ikke få sagt hvor mye de er for full sysselsetting. Nå er over 160.000 folk 
uten arbeid. Enten må det være slik at de store partiene ikke har makt til å gi folk arbeid, eller så 
må det være sånn at partiene mener noe annet enn det de sier, at de egentlig er fornøyd med en 
viss arbeidsløshet. 

Er det noen som tjener på arbeidsløshet i Norge? Hva med herskerklassen, sjefene og bedriftsle
derne? De kan velge og vrake mellom arbeidsfolk og kan holde lønna di nede under trusselen om 
at det er nok av andre folk som vil ha jobben din. Nei, det er nok ikke alle som ser på arbeidsløs
heten som et onde. 

I Nort!e har vi tre store haut!er. 
Den ene haugen er en haug '!-V penger. Den består av den reelle statlige formuen fra oljepengene 
på godt over 200 mrd. 

Den andre haugen, er en haug med ledige hender. De 160.000 arbeidsløse. 

Den tredje haugen er en haug med ugjorte oppgaver i feks skole-, sosial- og miljøsektoren. 

i 
Hva om vi nå blander disse haugene og rører godt rundt. Lar penga betale de ledige hendene til å 
gjøre det ugjorte arbeidet ? 

Det vil løse våre viktigste samfunnsproblemer, skolekøene, helsekøene og arbeidsløsheten. 

Dette er Rød Valgallianses politikk. 
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Oljepenger 
Hvorfor skal ikke Norge kunne bruke inntektene fra oljeutvinninga i Nordsjøen? Noen sier at det 
skaper inflasjon, andre sier at staten må ha en reserve å tære på til "magre år". Vi i Rød Valgalli
anse sier at: For vanlige folk er det magre tider! Over 150 000 er arbeidsløse og folk dør i sjuke
huskøer. Oljeinntektene skal og må brukes i en tid med så mange ledige hender og så mye å gjøre. 

' ' ! ' .. ' i\ .. 
Før olja hadde vi en annen ressurs som v·arvårt viktigste konkurransefortrinn overfor utlandet, 
nemlig vannkrafta. Den gav oss effektiv kraftkrevende industri. Men ingen tenkte på å sette 
pengene i banken, og la folk gå arbe_idsløse av den grunn. · 

Alle land har sine økonomiske fortrinn, Tyskland har store naturressurser, Danmark er godt 
egna for å drive landbruk, Island har mye fisk. Dette er opplagte konkuransefordeler 
overfor utlandet. Men hvem ville la være å bruke penga innenlands av den grunn? 

rnnreg:g: mot Fedrerandsvikerpartiet 
I 1932, Året før Hitler kom til makten i Tyskland fikk nazistpartiet hans 20% av stemmene. Litt 
over 50 år seinere er det store nazipartier i Tyskland, Frankrike, Belgia og Italia. I Norge opple
ver vi å møte partier som deler Quislings ideologi samme år som vi feirer frigjøringsjubileum. 

Nazismen gikk ikke i grava med Hitler uansett hvor mye vi skulle ønske det. 

Rasistene og nazistene på ytterste høyre fløy står for en ekstremt menneskefiendtlig politikk, hvor 
hat mot og forakt for farga folk er det sentrale. Fedrelandspartiet vil skape et Norge for nord
menn, Tyske nazister vil skape et Tyskland for tyskere. De tilhører samme ideologi. En ideologi 
hvor en skal bekjempe andre på grunn av deres hudfarge. Den ideologien Fedrelandsvikerpartiet 
står for er beinhard rasisme og sjåvinisme. 

Nå kommer Fedrelandssvikerene, for det er landssvikere rasister og nazister er, til å hyle opp om 
sin rett til ytringsfrihet. Og da tenker jeg, tror de jeg er så dum at vi kommer til å forsvare deres 
"rett" til å trakassere oss helt til de setter oss i konsentrasjonsleir. 

Ingen av de store nazipartiene ute i Europa snakker om gasskamre, det gjør heller ikke Stopp 
Innvandringa og Fedrelandspartiet. Men det gjorde ikke Hitler heller. Nazismen starter ikke med 
gasskamre, det er der den ender. 

En ytringsfrihet for rasister og nazister betyr kan godt bety at vi tillater dem og vokse og bli 
sterkere. Noe som kommer til å bety at alle som er uenige med dem, vil miste sin ytringsfrihet. 
Fordi rasister og nazister driver med vold og terror. Det vi ser flere steder i Europa i dag, kan 
være situasjonen i Norge i morgen. Og Rød Valgallianse nekter åla det skje. Vi slåss mot rasisme 
og nazismen, og kommer aldri til å godta fedrelandsvikerenes menneskeforakt. 

_I i 
Øst-Europa og: Sovjet , _ 
har vært et bra eksempel for dem som ønsker å opprettholde urettferdighet i verden. _ Når noen har . 
prøvd å forandre på skeivhetene i verden, har de bare kunnet si" Se hvordan det er i Øst-Europa. Er 
det slik dere vil ha det?" 

Øst-Europa og Sovjet minner meg faktisk litt om Norge i den seinere tida. En eneveldig herskerklasse 
som styrer for å berike seg selv uten åta hensyn til vanlige folk. 

Øst-Europa og Sovjet har kalt seg selv sosialistisk, men ingen skal få meg til å godta en slik 
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parodi på sosialisme. Bare fordi noen _kaller seg sosialister, trenger de nødvendigvis å være det 
for det? 

Vi har et parti som kaller seg Fremskrittspartiet feks. Men det er vel ingen som vil finne på å 
kalle det,de står for for framskriJt? 

. : . t . 

"Ja!" 

Du har vår aller dypeste medføle~se. 

Svar på teite spørsmål 
Ofte sier vi at ingen spørsmål er dumme. Dette gjelder dessverre ikke 100% i skoledebatter. Av 
og til får du dumme spørsmål fordi du gjør det godt i debatten, noen vil kjekke seg, eller noen vil 
drite deg ut. Dette må vi være forberedt på. 

Hvordan en besvarer teite spørsmål kan variere fra skole til skole. Noen ganger kan det være lurt 
å besvare selv de dummeste spørsmål med alvorlig stemme, andre ganger bør de avfeies, og av og 
til bør de overses. Når teite spørsmål som blir stilt for å ødelegge for deg, blir det brukt en 
hersketeknikk for å forhindre deg i å komme fram med budskapet du har. Men det som må være 
felles er at du ikke lar deg vippe av pinnen (i hvertfall ikke over lengre tid). 

Vi har samlet endel teite spørsmål som har blitt stilt i tidligere debatter, og noen mulige svar på 
disse spørsmålene. Dette har vi gjort for at du skal få se eksempler på svar, det betyr ikke at 
svarene her nødvendigvis er de beste. Men det er svar som har fungert tidligere. 

Spørsmål 1: Hvordan kan dere snakke om, demokrati, når dere støttet Øst-Europa? 

Svara) 

svar b) 

Rød Valgallianse har aldri støttet Øst-Europa, vi ble faktisk dannet i 
opposisjon til fascistregimene der. 

Merkelig spørsmål i en kommunevalgkamp. For det første, vi støttet aldri Øst
Europa. For det andre tror jeg spørsmålet passer bedre å stille til AP litt 
omformulert. "Hvordan kan AP snakke om demokrati, når partiet oppfører seg 
som om de styH~ et land i Øst-Europa .... " 

Spørsmål 2: Dere vil bare skyte alle, dere! 

Svara) 

Svar b) 

Jeg kan ikke huske at det står noe sted i programmet vårt, ikke at noen av våre 
folkevalgte har sagt det hellet. Skal jeg være helt ærlig tror jeg at du tar feil, . 
men det visste du kanskje før du stilte spørsmålet. 

Kan være en ordentlig forklaring på vårt syri på revolusjon; 

Spørsmål 3: Hvor skal dere ta penga fra! 

Svara) Rød Valgallianses forslag til statsbudsjett hadde bedre bålanse enn regjeringens 
forslag. Det er ikke noe problem at det ikke er penger nok. Problemet er at de 
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blir brukt på å gjøre de rike enda rikere. 

Svar b) Stikk motsatt av hvordan regjeringa gjør det. Vi skal ta fra de rike og gi til de 
fattige. 

F 

Andre problemer 
Her er det satt opp noen andre problemer du kan støte på, som det kan være greit å være obs på. 

Dårli!! eller totalt fraværende lydanle!!!! 
Mange skoler har veldige dårlige lydanlegg, eller det er ikke lydanlegg i det hele tatt. Dette betyr 
at du må snakke, høyt, sakte og tydelig. Blir det problemer med piping i høytalere, skraping i 
mikrofonen, skoleklokka som ringer e.l., så ta pause i innlegget ditt til problemet er løst. Det er 
ingen som hører hva du sier når det er støy og uroligheter. Det kan være lurt på forhånd å sjekke 
hva slags lydanlegg du skal utsettes for. 

Uinteressert eller uroli!! sal 
Veldig mange elever synes skoledebatter er dødskjedelige. Det kan gi seg utslag i at de er totalt 
uinteresserte, eller at du prøver å lage ekstra show med piping og buing. Er salen uinteressert, så 
fortvil ikke,-det er ikke du som er problemet. Hvis noen er interessert i RV eller Rød Ungdom i 
salen, så klarer du forhåpentligvis å nå fram allikevel (søl om det bare er 2-3 stk.). Hvis salen 
piper og buer, så ikke ta det personlig. Stopp innlegget ditt og vent til det er rolig igjen. I en sal 
hvor det er noen bajaser som buer, så kan du score på å kommentere at de buer på andre, og at 
det er lite ålreit å gjøre (vær forberedt på en symbolsk buing etter en sånn kommentar). 

Dårli!!e ordstyrere 
Dette er kanskje det vanligste problemet. Det er sjelden noen avansert bra ordstyrere ute på 
skolene. Noen overser deg med vilje, andre lager rot uten åmene det. Ikke prøv å få orden i 
problemene, det er som regel vanskelig. Snakk heller med ordstyreren på forhånd og få helt 
klarhet i hvor lang tid man får til innlegg og replikker. Dette gjør at ordstyrerne må sette opp et 
skikkelig opplegg hvis de ikke allerede har gjort det. Hvis de kåler til alt allikevel, så er det en 
trøst at antageligvis lider alle de andre i panelet like mye under det som deg. 

Du løser ingenting ved å begynne å krangle med ordstyrerne, hvis de f.eks. favoriserer andre. Hvis 
du får muligheten til å ta det opp i en evt. pause, gjør det, hvis ikke er det bare å leve med det. 
Sannsynligvis vil elevene ogs-å legge merke til at noen blir oversett, og kanskje noen av de vil 
påpeke det, eller i hvert fall si det til deg etterpå at de synes det var urettferdig. 

Selvsagt finnes det også mange andre problemer, små og store, men det er ikke så ofte de dukker 
opp. Den beste måten å takle de fleste problemer på, er å bevare roen, å tenke at det ikke er 
verdens undergang hvis ikke alt går som det skal. 
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Del 5 - Sluttinnlegg 

Hva er meninga med et sluttinnlegg 
Sluttinnl~gget er den andre gang,en under hele debatten hvor du kan bestemme akkurat hva du vil 
snakke om ( den første gangen er· åp,ningsinnlegget). Meninga med sluttinnlegget, er ikke å'kom
mentere h·va alle andre har sagt i sine sluttinnlegg, men å si de siste fyndorda om RV og Rød 
Ungdom. Det er som regel sånn at folk husker best det du sier til slutt, og da er det viktig å passe 
på at det blir noe fornuftig. · 

De andre partiene avslutter som regel sine sluttappeller med å si at elevene skal stemme på deres 
parti, og det har de en eller annen knakende god begrunnelse for. Det har også blitt på mote å si 
at det viktigste er at DU bruker stemmeretten din, at du engasjerer deg. Ellers bruker selvsagt de 
fleste partiene sluttinnlegget til å si noe om forskjellen på seg sjøl og andre. 

Du skal holde en appell for Rød Ungdom 
Meninga med ditt sluttinnlegg er at elevene skal bli interesserte i Rød Ungdom (og RV), men først 
og fremst Rød Ungdom. Gjennom at de synes det du sier er bra, så skal de stemme RV, ikke fordi 
du ber dem om å stemme RV. Det viktigste budskapet vi har kjørt ut på skolene de siste åra er: 
Du må gjøre noe sjøl! Verden forandrer seg ikke hvis ikke du gjør noe! Du kan stemme på fornuf
tige folk, men det forandrer ikke verden! 

Dette er det budskapet vi mener bør komme fram i år også. Der hvor RV ligger på vippen til å 
komme inn, vil det nok være viktig å nevne det også i sluttinnlegget, men få alltid med at det 
viktigste er hva man gjør, ikke hva man sier. Holdninger er handlinger, ikke meninger! 

Sluttinnlegg er som regel 1-2 minutter, noen ganger får du 3 minutter, men det er veldig sjelden. 
Hvis du får mer tid enn det du har forberedt deg på, så trenger du ikke utvide innlegget ditt. Hvis 
du får 2 istedenfor ett minutt, kan du f.eks. si at du skal prøve å være kortere enn de andre. På 
slutten av en skoledebatt er det ingen i salen som blir deppa hvis du ikke bruker tida de fullt ut. 
Det viktigste er jo faktisk hva du sier, og ikke hvor lang tid det tar. Her er det et unntak: Du må 
aldri bruke for lang tid! Heller ikke i sluttinnlegget må du gå over tida. Hvis du mister de siste 15 
sekundene i sluttinnlegget, så kan hele poenget bli b01te. 

Hvis noen skulle angripe deg i sine sluttinnlegg, så be dem bli med på en diskusjon i skolegården 
etterpå. Ikke prøv å svar hvis det ikke kan gjøres på 5 sekunder. Bruk tida på det du vil si, ikke 
på det andre har sagt! 

Noen råd 
I likhet med åpningsinnleggde_len, så er det i slutten av denne delen forslag til hvordan du kan 
sette opp et sluttinnlegg. Selvsagt finnes det ingen fasit hverken i form eller ii;mhold, men her er i 
hvert fall noen råd som kan komme godt med. · · 

Ikke vær redd for å være annerledes 
Skoledebatter dreier seg mye om å være annerledes, for da husker elevene deg bedre. Problemet 
betyr at de flest_e tror at det er viktigst å være mest mulig bajas-annerledes. Det som gjør oss 
annerledes er det politiske budskapet. Ikke vær redd for at du ikke er baja~ nok, budskapet ditt er 
annerledes nok til at folk husker deg! 
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Snakk til elevene, vær l,!jerne konkret 
Snakk til elevene som likeverdige. Si aldri ''.vi" om panelet, eller "dere" om elevene. Når du 
bruker "vi", så pass på at både du og elevene er en del av dette "vi-et". Si til elevene at de må 
engasjere seg, hvis de vil at ting skal forandre seg, og gi dem informasjon om Rød Ungdom. 
Fortell gjerne om et åpent møte dag~n etterpå e.l. 

F !t_ t 

Be dem komme bort etter møtet hvis de er interessert 
Pass på å si at du står i skolegården etterpå hvis noen vil spørre om noe, eller diskutere noen 
spørsmål. Gjør det klart at du har mer informasjon på lager. · 

Eksempel på sluttinnlegg 
Politikerne sier at det er viktig at vi bruker stemmeretten vår. Politikerne mener at å delta i demo
kratiet, er det samme som å putte en papirlapp i en boks annethvert år. 

Hvis dere vil forandre på dagens samfunn. Hvis dere ønsker et Norge hvor dere er med på å 
bestemme, så må dere gjøre noe sjøl. Politikerne er fornøyd hvis de får bestemme i fire år til. Vi i 
Rød Valgallianse og Rød Ungdom, er ikke fornøyd før alle er med og bestemmer. 

Det er ingen som kommer til å gi noen av oss makt eller innflytelse. Hvis vi vil ha innflytelse må vi 
slåss for det. Vi må delta - i kampen; mot rasisme, mot undertrykking av jenter, mot 
miljøødeleggelsene. Hvis du ikke bare vil slåss mot noe, så kan du jo bli med i Rød Ungdom og 
være med og slåss for sosialisme. ' 

Vil vite mer om hva vi mener, kan du komme på et åpent møte i morgen kveld klokka seks i 
blåklokkeveien· 5. 
Stem Rød Valgallianse hvis du vil vise at du støtter oss, men tro ikke at du forandrer verden hvis 
du ikke gjør noe sjøl! 

Forslag til disposisjoner på andre innlegg 
a) Hvis RV er på vippen til å komme inn 
- de andre partiene sier de vil styre for dere, hvis noen av RVerne kommer inn i kommunestyret, 
vil de styre sammen med oss som ikke sitter der. Rød Valgallianse vil spre informasjon, ikke holde 
på den. Rød Valgallianse kan man gå til hvis man trenger hjelp (utdyp argumentasjonen i forhold 
til lokale saker). 
-Tro ikke at verden blir forantlra av at dere stemmer Rød Valgallianse, du må også gjøre noe sjøl! 
- Annonser møte hvis mulig 

b) Hvis det er en viktig lokal sak, man bør markere seg på 
- gi saken som et eksempel på hva RV er, og hva de andre partiene er. Spør retorisk hva folk i 
salen mener om saken, og om hva det vil ha å si for hvilket parti de stemmer på. 
- Tro ikke at verden blir forandra av at dere stemme1' Rød Valgallianse, du må også gjøre noe sjøl! 
- An-nonser møte hvis mulig -

c) Hvis du er en av de som kan bli vaiet inn 
- spør retorisk om salen trur at du kan forandre verden/ Norge/ kommunen. Si at du vil være en 
hjelper for alle de som ønsker å forandre på ting i kommunen/ Norge /verden. Si også at det er 
liten nytte i at du sitter der hvis ingen bruker deg. · 
- Tro ikke at verden blir forandra av at dere stemmer Rød Valgallianse, du må også gjøre noe sjøl! 
- Annonser møte hvis mulig. 
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6) Hvordan møter~~ rasister. 

Det fins ingen fasit på hvordan du møter rasistpartiene. Framgangsmåte avhenger av hvordan 
skolen er, hvilket arbeid som er blitt gjort på forhånd osv. I dette kapitelet vil vi gå igjennom 
forskjellige aksjonsmåter, samt ani~re tips til hva du kan gjøre. 

Det beste er selvsagt hvis elevene på skolen har organisert en aksjon mot rasistene selv, enten ved å 
ikke invitere dem, ved å fysisk nt?kte dem adgang til talerstolen, eller andre fonner for aksjoner. Hvis 
dette skjer er det din oppgave sorri RVer å støtte dem fra talerstolen, og å delta i de aksjonene de har. . 

For å få vite om det vil være aksjoner bør du kontakte skolen for å finne ut om det kommer folk fra 
rasistpartiene, og elevrådet for å sjekke om det blir aksjoner. Husk også å spørre om hva slags aksjoner 
sånn at du er forberedt på forhånd. 

Men på de fleste skolene er det ikke forberedt aksjoner, og det er der jobben med å isolere rasistene 
er størst. Forskjellige ting du kan gjøre for å få til det er: 

Snakk med de andre partiene, få dem med på at alle fordømmer rasistene i innleggene sine. 
Oppfordre alle skoleelevene til å bue mens rasistene snakker. 
Hvis de skal holde sluttinnlegg tilslutt, oppfordre folk til å gå før de prater. 

I tillegg er det mange andre ting du kan gjøre, men det er forskjellig fra skole, til skole. Og det må alltid 
gjøres en konkret vurdering av hva som er mulig å få til. 
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Del 7 - Innlegg holdt~ 1991 og 1993 

Vi har valgt åta med endel innlegg som har blitt holdt på skolevalg tidligere for å vise eksempler på 
hva slags innlegg som er blitt holdt på skoler 

( 

Innlegg til skolevalgsmøter i 1991 
Oslo er som en sjuk bikkje. Alle som bar hatt en bikkje, veit at venner og bekjente kommer med utallige 
forslag om hvordan få deri frisk igjen. Sånn er det med den sjuke bikkja Oslo By også. 

FRP: Ville helt korrekt påpeke at bikkja er sjuk, og råde deg til å selge den til naboen. 

KrF: Ville be til Gud Fader om at bikkja skal .bli frisk 

AP: Ville benekte at bikkja i det hele tatt var sjuk. 

Høyre: Ville fo1telle at alt var sosialistenes skyld 

SV: Ville sende bikkja til psykolog og deg til krise-psykiater. 

Nasjonal-demokratene: Ville bli bestyrta da de skjønte at bikkja ikke var raserein, og skyte den på 
flekken. 

Hva er i veien med bikkja? For alle som vil og kan se, er problemet åpenbart. Den er både sulteforet 
og feilernært. Oslo by får ikke de overføringene vi skulle ha hatt av staten. 
Og de penga vi har, blir misbrukt av byens ledelse. 

Rød Valgallianses krav er: Økte overføringer fra Staten. I første rekke 4 milliarder kroner til sanering 
av gjeld, gjeld som påfører Oslo en ekstrautgift på 1/2 mrd i renteutgifter hvert år. 

I tillegg til at byen ikke får de midlene vi trenger til åta vare på gamlingene våre eller til å drive skolene 
rimelig bra, sitter det en gjeng byråkrater og direktører på Oslo Rådhus og snylter på oss. 

Fra 1986 til 1991 har antall topp-byråkrater på Rådhuset økt fra 110 til 240. Dette er folk som tjener 
opp til 750.000 kroner i året. Rød Valgallianse vil sparke 130 av disse folka og gi dem tilbud om jobb 
som hjelpepleiere i stedet. Det vil Oslo spare hundretusener på samtidig som tilbudet til de gamlingene 
som har bygget opp byen vår helt sikkert vil bli bedre. 

Det er pinlig at Norge, som Arbeiderbladet presterer å kalle "verdens beste land å bo i", nedlegger 
skoler samtidig som elever ikk~ får skoleplass, hvertfall ikke komme inn på den skolen og de linjene 
de vil. Løsningen er visst heller å putte flere elever inn i hver klasse og smått om se~n redusere skolene 
til å bli reine oppbevaringsplasser for å pynte på arbeidsløshetstallene 

Rød Valgallians~ ser på ungdom som en ressurs. Det nåværende styret i Oslo ser på ungdom som en 
utgiftspost, og utgiftsposter skal som kjent reduseres. Ved å svekke den offentlige skolen med stadige 
nedskjæringer, sørger de for at ungdom må ta seg en privatskole for å få seg en bra utdannelse. 

Etter at Hegdehaugen voksengymnas ble lagt ned, er alt som heter kommunal voksenopplæring vekk 
i Oslo. Alternativet er blant anne_t privatskolen Bjørknes. Samtidig skyter andre privatskoler opp som 
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paddehatter. 

Det merkelige her er at det offentlige betaler 85 % av privatskolens drift. Så hva er vitsen med en 
privatskole når det offentlige nesten må ut med de samme utgiftene som før? Må man legge ned de 
offentlige skolene for å få råd til privatskolene? 

f t' ' 
. ·'. t•: . 

De som styrer denne byen, mener visst at det beste er å legge ned eller privatisere all kommun~l drift 
og helst tjene penger på det underveis. 

Tilbake til bikkja. Vi fra Rød Valgallianse håper at bikkja ikke kreperer under sulteforinga, men blir 
kvitt innvollso1mene i byrådet som snylter på Oslo. 

Sluttinnlegg 1991 
Hva trengs nå? Jeg tror ikke det holder å gå å putte en stemmeseddel i en boks. Oslo blir ikke mye 
forandra av den grunn. Kanskje noen andre tar over roret i Oslo, noen med boblebad-skandaler 
istedetfor korrupte ordførere? Velger vi mellom pest og hjernehinnebetennelse blir aldri sluttresultatet 
spesielt bra. 

Rød Valgallianse tror derimot på at det er folk sjøl som kan ordne opp, slåss mot forverring og 
nedskjæringer og kaste korrupte politikere og byråkrater. 

Rød Valgallianse ønsker å få den sjuke bikkja Oslo by på beina igjen. Og det er ingen nye sultekurer 
som kan klare det. Heller ingen amputeringer, ikke å stykke opp bikkja og selge den bit for bit. 

Nei, det som hjelper bikkja Oslo by, er å ansette en kar til å passe på! En kar som kan sørge for at 
de som mater bikkja gir den nok mat og rett mat. 

Denne mannen heter Erling Folkvord. Han kommer fra Rød Valgallianse 

Åpningsinnlegg for RV 1993 (Felles Oslo/distriktene) 
Dere har hørt den om at "alt var så mye bedre før"? Vel, detvar det. Det var ikke fullkomment, men 
bedre. Vi i Rød Valgallianse mener faktisk at det er riktig ille i Norge nå. 
Politikerne mener også det er mye galt i landet vårt og hele tiden forteller politikerne oss hva som er 
galt og hvem som har skylden for det. Noen politikere sier det er negernes og 
svartingenes skyld, men de åller fleste partiene sier at det er din og min skyld. Fremskrittspartiet er 
diplomatiske nok til å si at det både er negerne, svartingenes og din og min skyld. 

Rød Valgallianse mener at det er noen andres sky Id. Vi kaller dem kapitalister. Dere kaller dem sikker 
de rike snylterne. Topppolitikere, aksjemeglere, bankdirektører, toppbyråkrater, overbetalte konsu
lenter, redere, direktører, Carl I Hagens disipler og annet overklasseyngel.i Det fins nær 10 000 
mennesker i Norge med en lønn på over to millioner. De betaler under 10% iskatt · · 

Dette er personer som hever mer enn 10 ganger lønna til vanlige arbeidsfolk erida de umulig kan gjøre 
mer enn samme jobben. Og risikoen - hvor er den? Har du noen gang hørt omen riking som forlater 
firmaet uten gy Iden fallskjerm? Har du hørt om en bankdirektør på trygd? Har du hørt om en konkurs 
reder uten biff til middag? De rike forsvarer sine. Nå må vi forsvare oss!! Rød Valgallianse vil 
skattlegge de rike. Vi krever 90% skatt på hver tjent krone over 400, 000, og vi vil fjerne alle 
fratrekksmuligheter som gjør millionærer i stand til å bli nullskatteytere. · 
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Hvem er dette landet sitt egentlig??!!?? 

Dette landet tilhører vanlige folk, de som har bygd opp landet, og dere som kommer til å gjøre det, 
hvis dere da ikke blir parkert i arbeidsløshetskøen. De som styrer dette landet 
presterer å- stue bort 160.000 par ledi,ge hender når vi har tusener uløste oppgaver? Hvor er styringa? 

, . !t • 
·~ P: . . 

Vi har en regjering. De mener at den beste løsninga på problemene i dag er å melde oss inn i EF. De 
har allerede halvveis meldt oss inn i EF, gjennom den såkalte EØS-avtalen som ble vedtatt av stortinget 
i mai i år. Men det er ikke våre problemer de vil løse, det er sine egne. For regjeringen er det et problem 
at folk i Norge tjener for godt, har får gode sykelønnsordninger, for mange fridager og et for godt 
arbeidsmiljø. De vil ha oss ned på EF-standard. 

Rød Valgallianse ønsker ikke et samfunn der pengesekken eller partiboka gir deg lov å styre og utbytte 
andre. Rød Valgallianse ønsker å arbeide sammen med vanlige folk for å frata rike snyltere og 
byråkrater den makten de har over oss. En stemme til Rød Valgallianse er en stemme for å ta tilbake 
den makta 

I . 
·' 
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