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Fra RV-landsmøtet på Stovner i Oslo. 

Landsmøtet 
staket 
ut kursen 
Landsmøtet fattet et enstemmig 
vedtak som streket opp linjene 
for hvordan RV skal bygges til 
et større og sterkere parti. I til
legg til satsing på stortingsval
get og EØS/EF er viktige «stol
per» faglig- og kvinnearbeid, 
studier, bygging av organisasjo
nen og utvikling av partikultu
ren. 

Sides 

Kompromissløs kamp 
• 

Den viktigste kampsaken for RV de neste to åra blir kampen mot 
EØS og EF-unionen. RVere spiller en avgjørende rolle i kampen, 
men det trengs mer kollektiv innsats fra gruppene. 

Side 8 

numm~ 

Erling Folkvord og RV vil sloss for stortingsmandat. 

Erling på «Tinget» 
For å erobre sistemandatet i Oslo ved stortingsvalget i 1989 
trengtes det 12.600 stemmer. Ved kommunevalget i 1991.fikk 
RV 11.000 stemmer, og i tillegg.fikk Erling Folkvord 4.000 per
sonlige stemmer. Det er mulig å få RVs første stortingsrepre
sentant ved valget til høsten. Det skriver andre aviser også. 
Landsmøtet vedtok enstemmig å satse på valget. 

Ses. 3 og4 
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Et godt grunnlag 
Landsmøtet la et godt grunnlag for 
ramgang for RV. Det var stor enighet 

om hva som skal være partiets viktigste 
oppgaver og målsettinger, og om hvordan 
partiet skal utvikles. Det er valgt en ledelse 
med et flertall av kvinner og arbeidere, 
med folk fra .ulike miljøer og der ingen 
«fløy» i partiet har flertall. Men et godt 
landsmøte kan ikke gjøre mere enn å legge 
grunnlaget for framgang. Nå skal jobben 
gjøres! 

Vi har muligheter til å få valgt inn RVs 
første stortingsrepresentant. Lykkes vi vil 
det bety mye både for folk flest og for RV. 
Men valgkampen er mere enn å prøve og 
få Erling på Tinget. Den er viktig for å få 
spredd RVs politikk, ikke minst våre linjer 
i kampen mot EØS og EF. Og valgkampen 
gir oss gode muligheter til å bygge ut RV, 
bl.a. blant ungdom. 

Vi har kommet kort med nominasjoner i 
mange fylker, og flere steder er det store 
problemer. Arbeidet med å sikre økonomi
en i til valgkampen er akkurat startet. 
Hovedtyngden av agitasjonen blir fra som
meren av, men disse oppgavene må vi trå 
til på nå. 

RY som AKMED? 
Mange RVere spiller en viktig rolle i 

kampen mot EØS og EF. Uten deres inn
sats og den jobben AKPs ledelse har gjort, 
ville situasjonen i kampen vært mye dårli
gere. Kampen mot EØS ville antagelig 
vært gitt opp. 

Ved forrige EF-kamp, i 1972, var 
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid 
(AKMED} som vi revolusjonære tok initia
tivet til og var den viktigste drivkrafta i, 
helt avgjørende for at det ble Nei- flertall. 
Det er bra at vi nå har en samlet Nei-beve
gelse, men det er behov for diskusjoner 
blant og initiativer fra de mest radikale 
delene ,av fronten. RV-gruppene må satse 
på å bli kollektive organisatorer og sentra 
for å utvikle linjer og initiativer i kampen 
mot EØS og EF. Det er de ikke i dag. 
Klarer vi å gjøre dem til det? 

Aksel Nærstad 

0 

ANDRE SIDA 

Ung • I RV-ledelsen 
ngdommen har gjort sitt inntog i 
RV-ledelsen. To jenter fra Rød 

Ungdom, Christina Brautaset Aaronsen fra 
Bergen og Lin Hauglund fra Nesodden, ble 
valgt inn i landsstyret, og sistnevnte er vår 
Profil. 

Lin er aleinemor, skoleelev og snart 22 år. 
Hun sier hun er veldig glad for at hun har 
barnehageplass for barnet sitt. Det kan vi 
godt skjønne, sånn generelt, men følgende 
aktivitetsoversikt undrestreker det ytterli
gere. Hun er tillitselev i klassen sin, sitter i 
skoleevalueringsgruppe på skolen, sitter i 
Sentralstyrets arbeids-utvalg i Rød 
Ungdom og nå også i det nyvalgte landssty
ret til RV, hvor hun vil høre til arbeidsutval
get. 

- Jeg betrakter meg sjøl som heldig som 
kom inn på skole i år, for det er altfor 
mange som ikke gjør det. Men ellers var 
skolen et lite sjokk etter å ha jobba på Rød 
Ungdom-kontoret i over ett år. Jeg trodde at 
ungdommen var interessert i verden rundt 
seg, men det stemmer iallfall ikke der jeg 
går. Elevrådet holder på med mye tull, sko
legensere og liknende, og forøvrig dreier 
verden seg mye om sminkepriser og hvor 
dyrt det er hos frisøren. De mest politisk 
intersserte synes Amnesty er kult og stemte 
SV fordi det hadde de hørt om. 

Ellers er jeg veldig glad for at Rød 
Ungdommere kom inn i Lands- styret og 
arbeidsutvalget i RV. Det går ikke an å lage 
noe nytt hvis det bare sitter gamle forgubba 
folk i ledelsen, som har jobba partipolitisk i 
tjue år. Det var godt å bli tatt på alvor ved å 
bli valgt inn, så vi ikke får følelsen av å 
være noe som bare henger på. Dessuten tror 
jeg det kan ha en positiv effekt innad i Rød 

Ungdom miljøet, på den måten at ungdom
men kan ta RV på alvor. 

- Siden du nå ska,l sitte i ledelsen, hva 
slags tanker gjør du deg om RV? 

- Stortingsvalget er jo den store saka 
framover, og jeg mener også at det er viktig 
å få en plass der, kanskje spesielt som møk
kagraver, men jeg mener at RV egentlig har 
en større oppgave å gjøre i kommune- og 

bystyrer. Jeg mener vi kan få gjort mer i 
kommunestyrene, vi er bedre representert 
der og - ikke minst - vi har nærmere kon
takt med folk. 

- Jeg har lyst til å si litt om fløy-krangle
ne, fortsetter Lin. Jeg skjønner at folk har . 
markeringsbehov, men egentlig er det gan
ske idiotisk. Venstresida i norsk politikk har 
en fascinerende evne til å splitte seg opp i 
mindre og mindre grupper, som alle har den 
riktige oppfatninga av verden rundt seg. 
Men jeg håper virkelig ikke det går sånn 
med RV. Bortsett fra det, er det viktig at 
damer markerer seg, både innad i RV og 
ellers. Fordi de er damer, rett og slett, og 
fordi damer har en evne til å trekke ut ting 
som er viktige i saker og diskusjoner. Jeg 
synes mange menn mangler denne evnen. 

- Apropos at damer bør markere seg. Du 
har jo sagt deg villig til å stå på 
Stortingslista. Var det et vanskelig valg? 

- Nei, egentlig ikke. Litt skummelt er det 
jo, men jeg tror på å tørre og tråkke uti og 
kjenne etter - det går antagelig bra. 
Forresten bør alle RV-damer gå Bøllekurs, 
det tror jeg hadde vært ålreit. · 

- Hvis jeg skal si noe om viktige saker, så 
vil jeg nevne kampen mot rasismen. Vi 
hadde nettopp tema-dag om dette på sko
len. Forsamlinga delte seg sånn omtrent i 
to, men følgende melding kan stå til etter
tanke: «Jeg er ikke rasist, men jeg er veldig 
rasebevisst.» En hel del saker sier seg nes
ten sjøl, men siden jeg er i den situasjonen 
at jeg er aleinemor, vil jeg understreke vik
tigheten av barnehageplasser til alle som 
har behov for det. 

Birger Thurn-Paulsen 

Et lykkelig utfall 
andsmøtet fikk eit lykkelig 

tfall: Neppe noen er heilt ut 
fornøgd, men svært få kjenner 
seg skvisa og neppe noen har 
saklig grunn til det. 

Fektinga mellom fløyer og parti 
heldt fram gjennom heile lands
møtet. Men etter kvart veik dei 
ufruktbare markeringane for kon
struktiv debatt og kompromiss. 
Det viste seg fort at dei reelle 
skillelinjene går på kryss og tvers 
- grensene mellom grupper og 
parti er ikkje overordna konflikt
linjer. 

Før landsmøtet kunne det sjå ut 
som om det var eit viktig mål for 
delar av den såkalte «opposisjo
nen» av tidligare AKP-medlem
mar og AMG å få RV-landsmøtet 
til å sette grenser for AKP sin 
aktivitet i eigen regi. Eg trur 
landsmøtet viste at dette er ein 
·håplaus strategi. På den andre 
sida trur eg mange AKP-med
lemmer som før landsmøtet opp
fatta «opposisjonen» som ei sam-

ling anti-kommunistar på full fart 
mot høgre, og kom ut av lands
møtet med langt meir nyanserte 
oppfatningar. Landsmøtet blei i 
seg sjøl eit sterkt argument i 
debatten i AKP for å bruke meir 
av kreftene på å bygge RV og 
mindre på forsøk på parallell 
gjenreising av AKP. Her som 
elles gjeld det å forstå RV som 
ein organisasjon med historie, i 
forandring. 

Eg trur dette blir viktig for RV 
framover: 

- RV må utvikle sin styrke: Den 
uredde, sjølstendige kampen mot 
Makta på det lokale planet. 

- RV må gripe «dagen og 
timen» for sentrale politiske initi
ativ og utspell, ikkje berre kunne 
gå mot straumen, men og lære 
seg å utnytte medvind og flyte 
med straumen. 

- Prisippdebatten må bli ein brei 
studiebevegelse i RV og legges 
opp slik at alle delar av RV 
kjem til orde og gir sitt bidrag. 

OPPRØR 

Dei politiske fløyene må som før 
besinne seg. Sterkare indre aktivi
tet er eit middel til sterkare eks
tern aktivitet, ikkje eit mål i seg 
sjøl. 

- Den sterke kvinne-og arbeidar
representasjonen i RV si leiing må 
brukes målbevisst for å utvikle 

RV som arbeidar- og kvinneparti. 
- Indre kamp og diskusjon må 

føres ut frå prinsippet om at ein
skap er målet for kampen og 
kamp midlet til einskap. Ein anta
gonistisk, uforsonlig stil kan berre 
utløyse kløyving og splitt. 

- I valkampen blir det viktig for 
RV å utvikle eit kortfatta, konkret 
punktprogram som gjør oss i 
stand til å slåss om dagsor - denen. 
I systemdebatten må vi utvikle 
poengterte svar som kam bringe 
oss politisk på offensiven. 

Greier vi å utnytte våre sterke 
sider framover, er det tenkelig at 
RV om få år er eit større og meir 
utvikla revolusjonært parti. Kan 
hende er det ikkje lenger behov 
for eigne parti og politiske grup
per i partiet, ja kan hende ikkje 
ein gong organiserte fraksjonar. 
Og likevel - eller derfor - ein 
levande politisk debatt. 

Brigt Kristensen 
( artikkelen er forkortet 

av redaksjonen) 
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STORTINGSVALGET 

Stakkars Storting ! 
Utdrag fra Erlig Folkvords inn
leiing om, Stortingsvalget 1993, 
holdt på RV's landsmøte 
23. januar 1993 

p,'s gamle partisekretær 
Ronald Bye nøyde seg 
med to ord da VG for ei 

tid sida ba han kommentere situa
sjonen som oppstår om RV kjem 
inn på Tinget til hausten: STAK
KARS STORTING ! sa sersjanten 
frå Youngstorget. Å gjere virkelig
het av dei skrekkvisjonane som ligg 
bak eit sånnt utsagn, det bør kvar og 
ein ta som ei både kollektiv og per
sonleg utfordring, 

Med denne «advarselen» fra AP
veteranen Ronald Bye, åpnet Erling 
Folkvord sin innledning om 
Stortingsvalget. Vi refererer utdrag 
fra innledninga som blei holdt på 
RV's landsmøte 23, januar, 

Den breie folkelege tiltrua til 
Stortinget er eitt av hindra for at ide
en om arbeidarrevolusjon og sosia
lisme kan bli ei fleirtalsoppfatning i 
Norge. Og denne tiltrua får vi gjort 
lite med så lenge RV ikkje sjøl er 
inne i Stortinget og kan vise i prak
sis kva som skjer når arbeidsfolks 
krav og virkelighet blir stillt konkret 
opp mot den rådande politikken, 

I denne valkampen bør vi ikkje 
berre snakke om at RV har andre 
standpunkt enn dei andre partia, 
Det var ikkje først og fremst stand
punkta til RV som var årsak til 
utbruddet frå den gamle Ap-sekre
tæren, Ran orclla eg sa Kort og sfl. 
uhyre konsist fordi han snakka av 
praktisk erfaring. Han hadde befun
ni seg på feil side av midtstreken da 
han kom i nærkontakt med den 
praksisen RV følgjer i kampen mot 
den Vi bør forklare at RV's koman
de Stortingsgruppe skal bruke tid 
og krefter annsleis enn dei andre 
partia. For å sitere landsstyrets ein
stemmige vedtaksforslag: «Lykkes 
vi, får Stortinget for første gang ei 
lita gruppe som har samfunnsom
veltning som mål og som til daglig 
har all sin lojalitet ute blant det 
arbeidende folket, og ei gruppe som 
ikke har til hensikt å innordne seg 
de halvkirkelige ritualer og det 
alrninnnelige sløvsinn som preger 
Stortinget med tilhørende restau
rant, korridorer og presselosje», 

Grunnen til at bystyrearbeidet i 
Oslo har hatt såpass framgang er at 
vi heile tida har nernleg hatt ei 
grunnleggjande antiparlamentarisk 
haldning og har drivi antiparlamen
tarisk arbeid i kommunestyret. 

Det er sånn haldning og stil vi må 
ta mål av oss til å innføre på 
Løvebakken frå hausten av. 

- forholdet til folk som vil ha kon
takt med oss, er viktigare enn for
holdet til dei andre i Stortinget. Det 
kan bety at besøk hos fagforeninga 
på ei oppkjøpstruga Finnmarks
bedrift skal gjennornførast på 
bekostning av ei meir eller mindre 
rituell forpliktelse i Stortinget. 

- RV-gruppa på Oslo-benken skal 
vere ei Stortingsgruppe for heile 
landet, dvs. at knapp tid og små 
krefter må delast mellom ulike 
landsdelar. 

- RV-gruppa lar seg ikkje true 
eller kjøpe til taushet om slikt som 
folket har krav på å vite. Det er hen
syn til folks interesser og ikkje 
klamme taushetspålegg som kjem 
til å styre vår handlemåte. På sam
me måte som bystyregruppa i Oslo 
ikkje let seg stoppe da vi nyleg vart 
truga med pengebøter fordi vi 
offentleggjorde saker som NSV 
stempla hemmeleg for å sleppe pin
lege spørsmål frå veljarane, 

Når eg snakkar om det som kan 
bli Stortingsgruppa vår frå hausten 
av, tenkjer eg meg kanskje fire-fem 
personar, noen på heiltid, noen på 
deltid, Men stprparten av arbeidet 
til denne stortingsgruppa må utfø
rast av andre folk. Skal RV-gruppa 
slåst for den oppkjøpstruga bedrifta 
i Finnmark, så er det kameratane 
våre der som må gjere minst 95 
prosent av den politiske jobben. Det 
skal vere eit særtrekk ved RV-grup
pa at det politiske tyngdepunktet på 
det viset ligg utafor Tinget, i RV 
eller i dei berørte masseorganisasjo
nane. 

E g trur ikkje talet på EF-og 
EØS-motstandarar i det 
nye Stortinget vil avgjere 

om Norge blir innlemma i EF-unio
nen, Det er styrken i den folkelege 
motstandsorganiseringa og framfor 
alt styrken i den revolusjonære 
rørsla som kjem til å avgjere det 
spørsmålet. 

Solheim ser byrådssamarbeid i 
Oslo som ein modell for framtidig 
Stortingssamarbeid og regjerings
samarbeid, er denne erfaringa av 
rikspolitisk betydning. 

- K vifor vart ikke saka lagt fram 
til offentleg debatt i samsvar med 
dei vedtatte demokratiske spelere
glane? 

- Kvifor sørga ikkje SV og AP for 
å spele på lag med fagforeningane i 
byggjebransjen der mange arbeids
plassar blir truga åv de:i ye regla
ne? 

- Kvifor hasta det så fælt med å få 
dette vedtatt, når det var fullstendig 
avklart at det ikkje blir nokon EØS
avtale før tidlegast til våren eller 
sommaren? 

- Kvifor tok ikkje SV sine folk i 
byrådet dissens på ei slik EØS-til
pasning? 

Eg veit ikkje svara, men faktum er 
at Oslo SV valde EØS-tilpasning i 
dølgsmål istadenfor motstand. Dei 
ofra EØS-motstanden og bevarte 
husfreden med Gerhardsen, som 
kallar EØS for eit «nasjonalt kom
promiss». 

Når dei svikta fullstendig på den 
vesle prøven dei vart sett på i byre
gjeringa, er det da noen grunn til å 
tru at SV vil stå mot det mange 
gonger hardare presset dei vil møte 
i Stortinget når vaiet er tilbakelagt? 

Ei eventuell utviding av SV-grup
pa på Stortinget vil bety fint lite for 
styrkinga av EFÆØS-motstanden 
samanlikna med om RV for første 
gong blir representert på Stortinget. 

Det er og blir forhindring av EØS
medlemsskap - eller utmelding av 
EØS - som er det avgjerande spørs
målet. Det er til sjuande og sist det 
som avgjer om Norge blir underlagt 
tysk imperialisme. 

Vi må diskutere og avgjere kva 
slags spelereglar som skal gjelde 
for RV's Stortingsgruppe. Mine 
synspunkt så langt er at vi skal skil
je oss frå Ap og SV bl.a. ved at: 

- Stortingsgruppa skal vere under- · 
ordna partiprogrammet og den val-
de leiinga i partiet. Det gir liten 
plass for soloutspel a la Solheims 
media-oppheving av SV's prinsip
program. Når vi møter nye utfor
dringar skal linja fastleggjast i dei 
valde organa våre og ikkje i 
Stortingsrestauranten. 

Det er viktig å få inn flest muleg 
motstandarar av EF og EØS på 
Tinget. Ei fersk erfaring frå Oslo 
viser at NEI-folk i maktposisjon 
ikkje er noen garanti for at det blir 
ført NEI-politikk, når NEI-folka 
forøvrig står for ein systemlojal og 
kapitalismelojal politikk. Som kjent 
er «NEI-partiet» SV her i Oslo i 
«regjeringsposisjon» saman med 
NEI-mannen Rune Gerhardsen som 
dels på arv og dels på sjølutnem
ning er ein slags politisk motpol til 
Harlem Brundtland, Til bystyrets 
siste møte før jul fekk vi oss ei kraf
tig overrasking to-tre timar før 
møtestart. Ap/SV-byrådet la på bor
det eit framlegg om at Oslo skulle 
oppheve alle dei delane av inn
kjøpsreglane og anbudsreglane som 
er i strid med dei EF-direktiva som 
skal gjelde dersom Norge ein gong 
blir med i EØS. Ap og SV sto stein
hardt på at saka skulle dunkast 
igjennom i bystyret same dag, stikk 
i strid med reglen om at saksliste 
skal vere offentleg kjend ei veke før 
møtet. - Og slik vart det. RV forlet 
bystyremøtet i protest mot at 
Ap/SV på denne måten brukte 
kuppmetode for å melde hovudsta
den inn i EØS. - Fordi SV-leiar 

Vi skal drive valkamp i ei tid da 
kapitalismens ubrukelighet blir 
meir og meir synleg. Borgarskapet 
fører offensiv mot sjølve retten til 
arbeid. Kravet om arbeid til alle, 
blir dermed på eit vis eit revolusjo
nært krav. Fordi kapitalismen ikkje 
er i stand til å innfri det - ikkje ein 
gong i vårt vesle fredelege hjørne 
på kapitalismens solside. 
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Orskaugutvalet har nettopp lagt 
fram ein omfattande rapport som 
har det til felles med mange andre 
tidlegare rapportar: 

Rett før jul fekk vi ein liknande 
rapport frå byrådet i Oslo, særskillt 
innretta på ungdom. » Tiltak for 
unge arbeidsledige» var titelen på 
Ap og SV's julegave til dei 3000 
unge under 25 år som er heilt ledige 
i Oslo. I denne pakka var det ei vel
dig lang og variert rekke med tiltak. 

Det var berre eitt tiltak som mang
la: Å skaffe dei ein jobb. 
Orskaugutvalet har akkurat den 
same mangelen. 

RV må halde fast på kva ein jobb 
er. Det er fast arbeid med tariffløn, 
som gjer det muleg å planleggje 
framtida, stifte familie og kjøpe 
eller leige ein bolig. 

Idag manglar det ikkje gode for
slag - frå fagforeningar og mange 
andre - om korleis det på gjennom
førbart vis kan skapast nye arbeids
plassar både i privat og offentleg 
sektor. Felles for desse konkrete 
forslaga er at dei bryt med kapita
lismens menneskefientlege og mil
jøfiendtlege logikk. 

Skal vi få noen av dei gjennom
ført må vi mobilisere så sterke kref
ter at denne kyniske logikken må 
vike. 

et som trengst, er så 
harde aksjonar at bor
garskapet føler seg trua 

til å gi innrømmingar, Langvarige, 
samordna masseaksjonar med revo
lusjonært perspektiv er del som må 
til viss vi skal ha håp om innrøm
mingar som monner. 

Ei Stortingsgruppe frå RV kan 
ikkje skape denslags. Men viss det
te synet også kan framførast frå 
Stortinget og av ei Stortingsgruppe 
som stiller opp for å hjelpe til etter 
fattig evne med å organisere dens
lags opprør, da trur eg det vil vere 
nyttige handslag til den kampen, 

For oss i Oslo er det i alle fall tre 
forhold som skiljer dette 
Stortingsvalet positivt frå dei andre 
Stortingsvala RV har deltatt i: 

For det eine hadde RV ei oppslut-,, 

ning ved si-ste kommuneval som var 
tett oppunder det vi treng for å ta 
mandat ved Stortingsval. I 1989 
gjekk sistemandatet på 12600 stem
mer,og RV fekk 11 055 ved kom
munevalet i 1991. I tillegg fekk eg 
4000 slengstemmer frå andre parti. 

For det andre er det ein ny situa
sjon at RV i Oslo har same toppkan
didat ved kommunevalet og ved 
Stortingsvalet. Det auker sjansen 
for å få kommunevalsveljarane med 
over til Stortingsvalet. 

For det tredje har byrådsamarbei
det SV/AP gitt oss hopetals med 
eksempel på korleis SV bryt med 
eigne standpunkt og blir lik Ap, når 
dei får makt. Dette blir automatisk 
rikspolitiske argument i 
Stortingsvalkampen fordi Solheim 
som nemnt, ser på samarbeidet i 
Oslo som modell for det han vil få 
til på riksplan, 

Ut frå dette synst eg det er nøk
ternt å seie at det er muleg at vi 
saman i løpet av de1 komande 33 
vekene klarer å etablere den første 
Stortingsgruppa i RV's historie. 

Men viss vi ikkje får til eit godt 
samspel mellom Oslo og dei andre 
fylka, lykkest vi ikkje. Alle parti 
utom Ap og H er i den situasjonen 
at dei må drive valkamp utan man
datsjansar i enkelte fylke. Vi har det 
i slik i alle fylka utom Oslo. Vi må 
derfor utveksle idear på koss vi skal 
dele dei knappe ressursane våre slik 
at valkampen i Oslo og i Nordland 
eller Sogn og Fjordane gjensidig 
styrker kvarandre. 

Valkampanja vår i alle fylka har 
det felles at den styrker den revolu
sjonære rørsla og dermed styrker 
den og den folkelege motstandsor
ganiseringa i EF-kampen. Til sjuan
de og sist betyr det meire enn kor 
mange NEI-folk det er på Stortinget 
dei første vekene etter valget. 

Skolevala gir oss sjansen til å nå 
ut på nesten alle dei vidaregåande 
skolane. Viss vi alt no startar eit 
samarbeid med Raud Ungdom om 
dette, kan vi i tillegg til å telje opp 
resultatet i stemmetal, også telje 
opp kor mange nye medlemmar, 
kor mange nye lag og kor mange 
nye studiesirklar RU får, Lykkest vi 
på det feltet, vil det kanskje vise seg 
at det var denne delen av 1993-val
kampen som betydde aller mest for 
framtida til den revolusjonære rørs
la i Norge. 

For å lykkast er vi også avhengige 
av kvarandre, Vi må bevare ein 
sånn stil oss i mellom at alle finn 
det meiningsfyllt å delta i Stortings
valkampanja på den måten som 
høver for ho eller han. 

Eg har ei særskillt erfaring som 
taler for at vi skal lykkast. 

Det er alt slik at folk mange stader 
i landet har begynt å bruke RV's 
bystyregruppe i Oslo som ein slags 
rikspolitisk instans. Eg har jobba 
mye med slike saker siste året og 
har også fått erfaring med å jobbe 
på lag med RV-arar frå mange fylke 
og frå dei fleste av dei grupperinga
ne som finst i RV. Det gir ei bra 
plattform for ei Stortingsvalkamp
anje der vi jobber på lag og er til 
gjensidig støtte for kvarandre. 
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STORTINGSVALGET 

Vi vil ha Folkvord inn på Stortinget! 
Vi revolusjonære diskute-. , 

rer av og til om det er noe 
vits i å sitte på Stortinget. 
For det er jo i massebeve
gelsen, på grunnplanet at 
forandringene kan skje. 
Men samtidig er det sånn 
at revolusjonære i parla
mentariske organer kan 
bidra med at folk vil sloss. 

Av Jorunn Gulbrandsen 

t var møte i fagforeninga. 

kamp gir seier» er helt sannferdig. 
Men samtidig er det sånn at revolu
sjonære i folkevalgte organer kan 
bidra til at folk vil slåss! Det er i 
hvert fall min erfaring, at sinnet og 
utålmodigheten blir mye sterkere 
når vi får vite at det faktisk er peng
er å slåss om! Og akkuratdet, er det 
bare de røde som forteller når de 
sitter i disse borgerlige organene. 

Røde representanter kan bidra til 
at folk får større sinne og kampmot. 
Tilsynelatende en motsigelse, men 
ikke når en er revolusjonær. På 
samme måte med Stortinget: En rød 
representant kan bidra til å ta vekk 
mange parlamentariske illusjoner 
hos folk og gjøre dem mer radikale. 
Det er ikke det at folk flest trur så 
mye på stortingsrepresentanter. 
Tvert imot, mange spyr av dem. 

Her er det rett og slett ingen som 
har truffet en rød person! 

Men fjernsyn har de. Jeg er ikke i 
tvil om at RV på Stortinget betyr 
RV i fjernsynet. Og RV i fjernsynet 
betyr mere RV i ·avisene, over hele 
landet. Jo mere RV er kjent, jo flere 
tilhengere. 

Vi er mange i Oslo som virkelig 
har tenkt at RV skal komme inn. 
Det vil ikke være lett! Flere av 
stemmene RV fikk sist, · må verves 
på nytt. Vi kan også bli klemt mel
lom Solheim og Anne Enger 
Lahnstein. Vi kan la være å henven
de oss til kvinnene. 

Folk var fortvila over at vind
uer på skolene faller ut, at barn med 
andre morsmål· enn norsk ikke får 
undervismng som de har krav på, 
og det ene med det andre. 

Men på den andre sida er de fleste 
av oss lært opp til at det tross alt 
ikke er noen annen vei å gå, enn å 
stemme på partier hvis en skal ha 
noe å si. Slik kan borgerskapet fort
sette å holde på makta si, fordi de 
har et apparat som skjuler hvem 
som virkelig tar avgjørelsene. 

På den andre sida: Det har vært 
flere møter i Oslo RV som har dis
kutert ganske grundig hva det vil 
bety for arbeidsfolk og for RV at vi 
kommer inn. Nå har RV- og AKP
lag begynt å invitere Erling til 
møter for å diskutere valgkampen 
med ham. Flere steder hvor det til 
nå ikke er RV-lag, planlegges det å 
opprette dem. Dessuten trengs valg
kampgrupper i hver krik og krok. 
Så tidlig har ikke organiseringa 
begynt noen gang før. 

Skal RV inn på tinget, må det drives valgkamp! 

Så kom naturligvis det evige 
spørsmålet: Nytter det å slåss for å 
få endra alt dette? For det er jo ing
en vits hvis det ikke finnes penger i 
kommunekassa? 

Da var det at noen av oss sendte 
~~mmunestyregruppa til Rød 
Valgallianse en varm tanke. For 
takket være dem kunne vi minne 
om at jovisst fantes det penger! Vi 
trengte ikke å godta forholda! 

Jeg nevner dette fordi vi revolu
sjonære noen ganger diskuterer om 
det er noen vits i å sitte på 
Stortinget eller i kommunestyrer. 
For det er io \)å grunn\)lanet, i mas
sebe vegelsen, at f orandringeh e k an , 
skje. Ja, parola «bare folkets egen 

Ingen av oss veit hva RV vil finne 
på Stortinget. Men et langt liv får 
oss til å ane at mange beslutninger 
er fatta av toppene i næringslivet 
lenge før sakene kommer til 
Stortinget. Vi kan ane og ane. Men 
å bevise det for alle, er noe ganske 
annet! 

En dag du reiser med fly og det 
ikke er skyer, kan du bli reint trist: 
Her er det ingen RV-gruppe. Her er 
det ikke noe AKP-Jag . Bygd etter 
bygd, kommune etter kommune. 

Erling foreslår i tillegg at han bur
de inviteres til kantiner, hjem til 
folk, pauserom, hvor som helst, 
ingen forsamling er for liten, for å 
høre med folk om hva ei revolusjo
nær stortingsgruppe kunne bety for 
dem. 

Lodd skal vi selge, og det er et 
utmerka · middel tiJ å verve stem
mer: Bli med på å få Folkvord inn 
på tinget! Aldri før får vi loddene så 
tidlig som nå. 

Erling kjøpes fri fra jobben om 

noen uker. Espen Mathisen, nåvæ
rende bystyresekretær i Oslo, det 
samme. De skal jobbe fullt ut med å 
holde Erling 'på fast plass i media. 
Det har de forsåvidt begynt på, og 
har vist at det er en jobb de fikser. I 
tillegg organiseres grupper av folk 
som har greie på ulike områder, for 
å hjelpe til med arbeidet overfor 
media. Det har vi ikke fått til før. 

Vi skal forberede oss godt på sko
levalgene, og det blir laga planer 
for det i den nærmeste tida. Det er 
et halvt år tidligere enn vanlig. 

Min erfaring fra valgkampene til 
nå, er at det meste står og faller på 
aktivistenes vilje til å diskutere og 
a tter diskutere. D e t kan også hende 
at valgkampen «letter». Det er en 

Landsmøtet om RVs utvikling framover 
Situasjonen med politisk oppbrudd og venstredreining, sammen med SVs høyre-

' kurs, gir muligheter for et ~tørre og sterkere RV. RV er idag det eneste partiet som 
kan samle alle revolusjonære i Norge for å utvikle et helhetlig alternativ til den 
kriserammede kapitalismen. Men RV vil ikke kunne spille denne rollen dersom 
partiet ikke utvikles, både organisatorisk og politisk. RVs landsmøte vil derfor at 
organisasjonen i den kommende perioden skal legge vekt påfølgende: 

vsnittet over er innledninga 
å et enstemmig vedtak fra 

landsmøtet om hva det bør legges 
vekt på i utviklinga av RV framo
ver. Nedenfor står overskriftene på 
de punktene som ble vedtatt, og 
noen stikkord om hvert av dem. 
Hele vedtaket er trykket opp i et 
hefte sammen med alle andre ved
tak fra landsmøtet. Heftet er sendt 
ut til alle RV-gruppene, og det kan 
også bestilles fra kontoret. 

1) Delta aktivt og gå i spissen i 
kampen mot EF-unionen og EØS 

For å bygge ut RV i størrelse og 
innflytelse er det helt nødvendig at 
partiet går i spissen for å utvikle 
den politiske linja og ved å delta 
aktivt i kampen mot EF-unionen og 
EØS. Det må derfor være den vik
tigste kampsaken for partiet i denne 
perioden. 

2) Satse på stortingsvalget og på 
å få Erling på Stortinget 

Å få valgt inn en Stortings
representant for RV vil bety et stort 
skritt framover for partiet. 

3) RV må bli et arbeiderparti 
RV må være et parti med sterk for

ankring i arbeiderklassen og fagbe
vegelsen, både i privat og offentlig 
sektor. Dette må prege både politis
ke prioriteringer og organisering. 
Spesielt viktig er det å utvikle poli
tikk for den kvinnelige delen av 
arbeiderklassen. 

4) Utvikle politiske analyser og 
ta initiativ på viktige kampområ
der. 

S) RV må bli et kraftsenter for 
politikkutvikling, marxistisk 
debatt og analyse 

Utarbeidelse av forslag til nytt 
prinsipp-program fram til neste 
landsmøte blir den del av dette 
arbeidet. 

6) Utvikle en partikultur som 
gjør folk store og initiativrike. 

Å utvikle den indre partikulturen 
er viktig for å styrke partiet. Vi har 
stilt oss store mål om at de under
tryktes tanker skal bli de herskende 
og at de undertrykte skal kaste her
skerne og ta makta sjøl. Utvikling 

av medlemsdemokratiet, bygging 
av ulike nettverk, tverrkontakt mel
lom grupper er noe av det som må 
jobbes med. 

7) Skape et økonomisk funda
ment for større aktivitet 

Å øke inntektene er helt avgjøren
de for å kunne utnytte de mulighe
tene som er til å styrke partiet. Den 
første oppgaven er å sikre minst 
500 000 kroner til valgkampen 
gjennom lotteri, innsamling og faste 
bidrag. 

8) Verve medlemmer og bygge 
nye lokalgrupper 

Landsmøtet stilte som målsetting 
at partiet skal ha 2000 medlemmer 
og grupper i 100 kommuner i løpet 
av 1993 (ved årskiftet var det grup
per i 82 kommuner med ca 1600 
medlemmer) .. 

9) Jobbe bevisst med å synlig
gjøre RV 

10) RV må utvikle samarbeidet 
med Rød Ungdom og bygge opp 
en egen RV-organisering på uni
versiteter og høyskoler 

OPPRØR 

Å verve medlemmer til og bygge 
opp flere lag i Rød Ungdom er en 
viktig oppgave for å styrke RV. 
Mulighetene til å bygge opp RV på 
universiteter og høyskoler er gode, 
og det bør satses på å få gjort det i 
tida som kommer. 

11) Skape et kvinnenettverk og 
styrke kvinnepolitikken 

Å utvikle RV til et kvinneparti 
betyr at det må gjøres mye både 
med politikken og arbeidsstilen, og 
ikke minst jobbe mot mannsdomi
nans i partiet. 

12) Legge vekt på å få med inn
vandrere og flyktninger 

Bare dersom innvandrere og flykt
ninger får en større innflytelse i par
tiet, kan det utvikle seg til å bli et 
stort og slagkraftig revolusjonært 
parti. 
' 13) Styrke natur- og miljøkam
pen 

RV må arbeide mer aktivt med 
natur og miljø enn tidligere,både 
innafor miljøorganisasjonene og i 
andre organisasjoner som f.eks fag
foreningene. 

14) Gi medlemmene muligheter 
til politisk skoleringql Partiet m_å 
gi medlemmene tilbud om skole
ring både i aktuelle politiske spørs
mål og i marxistisk teori. 

15) Utvikle diskusjonene om 
· sosialisme og muligheter og 

begrensninger for en alternativ 
politikk under kapitalismen 

del rapporter som kan tyde på det, 
men det er for tidlig å si dette sik
kert. Med det mener jeg at en god 
del folk kan tenke seg å stemme på 
Folkvord, utenat de vanligvis støt
ter RV så veldig, nettopp fordi det 
er Folkvord som står på førsteplass! 
Vi er en del som hører ikke-RVere 
si at det hadde vært morsomt og 
spennende med en helt annen slags 
stortingsrepresentant, noen sier 
«han kan gå inn der og røske opp 
litt», eller «det trengs noen som kan 
si ifra sånn som han har gjort i 
Oslo», og «jeg husker ikke mer enn 
en to-tre SVere der. Men Folkvord 
vil alle huske». 
Yi skal ikke r glemme at hap.J 6Jd 

4000 personlige stemmer. 

Problemer m 
ø • I nom1nas1oner 1 

lAndsmøtet gikk innfor å 
stille RV-lister i alle fylkene, 
men nominasjonsarbeidet er 
kommet kort og det er pro
blemer i flere fylker. Det er 
noe uenighet om det er riktig 
å stille lister og om vi bør 
oppfordre folk til å stemme 
på EF- motstandere på andre 
lister selvom RV stiller. Her 
er en kort oversikt over situa
sjonen i noen fylker: 

Av Aksel Nærstad og Pål 
·Ravnsborg-Gjertsen 

Østfold: 
Østfold RV holder nominasjonsmø
te den 17. februar, og etter en del 
diskusjoner i fjor høst er det nå full 
enhet om å stille liste. Det er fire 
kandidater til førsteplassen, som alle 
har gode grunner til at en av de 
andre bør stå først, men brikkene 
kommer ti å falle på plass på nomi
nasjonsmøtet. 
Oslo: 
Full oppslutning om Erling Folk
vords førsteplass, og mye entusias
me foran valgkampen. Nomina
sjonskomiteen jobber på spreng for 
å få så sterke kandidater som mulig 
på plassene bak Erling, men den 
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RVs LANDSMØTE 

RVs nye landss 
RVs nye landsstyre teller 

25 medlemmer. Av disse 

utgjør 9 Arbeids-utvalget, 

som er RVs daglige 

ledelse. 

AvRuneSoma 

algkomiteen la fram 
enstemmig innstilling på 
åtte av plassene 

Arbeidsutvalget. Kampen om 
9.plassen ble vunnet av Linn 
Haugland. Nina Aakernes, som var 
den andre kandidaten, ble valgt som 
første vararepresentant. 
Medlemmer i Arbeidsutvalget: 

Leder: Aksel Nærstad (41) -
Akershus. Aksel går på sin fjerde 
periode som leder av RV. Han er 
utdanna maskinsnekker, og sitter 
som RV-representant i fylkestinget i 
Akershus. Sentralstyremedlem 
AKP. 

Nestleder: Berit lagmann (35) 
Oslo. Berit er ansatt som partisekre
tær i RV. Hun er utdanna elektriker, 
og er 1. vara til bystyret i Oslo. Hun 
er også gruppeleder for RVs bysty
regruppe. Med i AKP. 

Nestleder: Jørn Magdahl (42) -
Vestfold. Jørn er lektor og sitter 
som representant i kommunestyret 
på Nøtterøy. 

Kasserer: Geir Christensen (40) -
Oslo. Geir er elektromaskinist og 
jobber ved NSB. Han har lang fag
lig erfaring fra Elektropersonalets 
Fagforening, Jernbaneforbundet. 
Med i AKP. 

Anne Steinsland (34) - Østfold. 
Anne er industriarbeider og aktiv i 
Glavaarbeidernes Fagforening 1 

Askim. Hun er 1. vara til 
Fylkestinget i Østfold. 

Gudrun Høverstad (36) - Oslo. 
Gudrun er telemontør og har lang 
erfaring som RU/RV/fagforenings
aktivist. Sentralstyremedlem i AKP. 

Linn Haugland (22) - Akershus. 

Fra venstre, foran: Geir Christensen, Gunnvald Lindseth og Kari Hansen. 
Første rekke stående: Aud Oppedal, Lin Hauglund, Berit lagmann, Anne Steinsland, Gjertrud Skarholt, Kjetil 
Kvist (vara), Per Ove rein, Merete Sand og Einar Rysjedal. 
Bakerst: Kjell Stephansen, Aksel Nærstad, Jørn Magdahl, Lars Johnsen, Nina Åkernes (vara), Terje Kol/botn og 
Knut Henning Thygesen 

Linn er skoleelev og aktiv i Nei til 
EF og YLI. Med i Rød Ungdom. 

Gjertrud Skarholt (35) - Oslo. 
Gjertrud er postbud og aktiv i Oslo 
Krets av Norsk Postforbund. Med i 
AMG. 

Terje Kolbotn - Hordaland. Terje 
er arbeidsløs bygningsarbeider og 
sitter som. representa.nt i konunun
styret i Odda. Lang erfaring fra fag
lig og politisk arbeid lokalt. 
Landsstyrerepresentantene utenom 
AU 

Knut Henning Thygesen (39) -
Aust Agder. Tømrer og kommune
styrerepresentant i Risør. 

Merete Sand (37) - Finnmark. 
Prest/lektor. 

Guri Skum (35) - Finnmark. Lærer 
i Kautokeino og aktiv i Norske 
Samers Riksforbund. 

Bjørg Inger Rya/en - Hedemark. 

Bonde og renholdsarbeider fra 
Tolga. Med i AKP 

Aud Oppedal ( 42) - Hordaland. 
Rettleder ved Arbeidsformidligen i 
Bergen og tidligere fylkestingsre
presentant i Hordaland. 

Christina Bratutaset Aronsen (22) 
- Hordaland. Student i Bergen. Med 
i Rød Ungdom. 

Kjell Stephansen (39) - øre og 
Romsdal. Bygningsarbeider og vara 
til kommunestyret i Ålesund. Med i 
AKP. 

Gunvald Lindseth ( 45) 
Nordland. Ungdomsskolelærer i 
Mosjøen og leder i Nordland RV. 
Med i AKP. 

Brigt Kristensen (48) - Nordland. 
Industriarbeider og kommunestyre
representant i Bodø. Med i AKP. 

Erling Folkvord (43) - Oslo. 
Verneassistent og bystyrerepresen-

tant i Oslo. Nestleder i AKP. 
Lars Johnsen - Oslo. Leder Oslo 

Transportarbeiderforening. 
Einar Rysjedal (38) - Sogn og 

Fjordane. Industriarbeider i 
Høyanger og leder i S&F RV. Med i 
AKP. 

Per Overrein (36) Sør-
Trøndelag. Arbeidsløs bygningsar
beider i Trondheim. 

Kari Hansen (37) Sør-
Trøndelag. Frisør/lærer og leder for 
Sør-Trøndelag RV. 

Vigdis Bringsvær (41) - Telemark. 
Audiopedagog og kommunestyre
representant i Skien. 

Charlotte R Kristiansen (24) -
Troms. Student, kommunestyrere
presentant og leder for kommune
styregruppa i Tromsø. 

Vedtak om Stortingsvalget fra RV-landsmøtet 
1 • Hovedm61: 

RV-mandat i 1993 
Hovedmålsetting ved stortingsval
get i 1993 er å ta mandat i Oslo. I 
tillegg stiller RV følgende målset
tinger for valget: 
* Markere seg sterkt i kampen mot 
EF og EØS, arbeidsløshet og rasis
me. 
* Verve medlemmer og bygge nye 
RV-grupper over hele landet. Hvert 
fylke og hver gruppe må sette opp 
målsettinger og lage planer for dette. 
* Bruke skolevalgkampen til å verve 
til Rød Ungdom. 
* Utvikle RVs politikk for hvert 
enkelt fylke. 

2. Liste i alle fylker 
RV stiller lister og driver valgkamp 
i alle fylker. 
* Det øker mulighetene for å få valgt 
Erling Folkvord fra Oslo, fordi det 
øker oppmerksomheten om RV. 
* Det gir RV muligheten til å få fram 
sin politikk for tusenvis av folk, og 
gir folk muligheten til å stemme 
etter overbevisning. 
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* Det gir RV muligheten til å få 
mange nye kontakter og bygge ut 
organisasjonen. 
* Det gir RV et mer offensivt 
utgangspunkt for å kreve full dek
ning i NRK. 

3. Økonomi 
Minst 500.000 kroner skal skaffes 
til valgkampen gjennom lotteri, fas
te månedlige bidrag fra mange 
enkeltpersoner, og gjennom inn
samling. Mesteparten av disse 
penga skal brukes i Oslo. 

Alle ledd i RV må kaste inn kref
ter for å nå denne målsettinga. Uten 
et slikt økonomisk grunnlag vil det 
være umulig å nå de målsettingene 
vi har satt oss for valget. 

4. Stemmeverving 
Hundrevis av RV-aktivister i Oslo . 
må delta aktivt i valgkampen med 
personlig sternmeverving. RV-ere i 
andre fylker må verve stemmer 
blant kjenninger, slektninger og 
sambygdinger som bor i Oslo. 

Hver enkelt RV-gruppe må disku-

tere hva de kan gjøre og følge opp 
stemmeverving i Oslo blant sine 
medlemmer. 

5.Skisse til 
politisk profil 

RV slåss for interessene til arbeids
folk, kvinner og innvandrere/ flykt
ninger. Vi er ikke et kjønns* og 
klasseløst eller «nøytralt» parti. Det 
skal merkes i valgkampen. 
* RV støtter aksjoner, er opprørske 
og har sosialisme som mål. 
* RV er antikorrupsjonspartiet. RV 
avdekker skjulte maktforhold og over
grep som den private/offentlige over
klassen begår over* for befolkninga. 
* RV krever utmeldelse av EØS så 
raskt som mulig, og kjemper mot 
norsk medlemskap i Ef* Unionen. 
* RV slåss mot arbeidsløshet og for 
arbeid til alle* RV g?dtar ikke uver
dige forhold for el1e og sjuke, og 
kjemper mot inns ramminger og 
nedskjæringer. 
* RV slåss sammen med miljøbeve
gelsen. Fine ord redder ikke jorda 
drastisk omlegging må til. 

OPPRØR 

* RV slåss sammen med andre anti
rasister mot all rasisme og den fram
voksende nazismen. 

6.0ppgaver for den 
nye ledelsen 

Lar.dsmøtet oppfordrer det 
nyvalgte landsstyret til å: 
* lage valgkampmateriell som utfor
drer SV politisk på spørsmål om EØS
kampen, regjeringssamarbeid osv. 
* utarbeide en hvitbok om SV /SP
svik i EØSÆF-sarnmenheng. 
* lage valgkampmateriell som set
ter kravet om seks timers normal 
arbeidsdag med full lønnskompen
sasjon i sammenheng med kampen 
mot arbeidsløsheten. 
* utarbeide ei liste over overgrep 
mot innvandrere, med data og sak. 
(Dette blir hett stoff for DNAs anti
rasisme). 
* umiddelbart etter landsmøtet ned
sette en komite med medlemmer fra 
hele landet, som skal forberede 
ungdoms- og skolevalgkampen. 
Rød Ungdom og RV skal sammen 
sette ned folk til utvalget. 

Problemer med 
nominasioner li 

kabalen er ikke helt i boks ennå. 
Alle muligheter må vurderes, det 
gjelder tross alt RV's første stor
tingsgruppe(?). 
Akershus: 
Stor enighet om å stille liste, men 
noen er i mot og usikre. Har nedsatt 
nominasjonskomite som er i gang, 
men ingen forslag klare ennå. 
Nominasjonsmøte 15. mars. 
Hedmark: 
Har stort sett vært enighet om å stille 
der det er diskutert, men det er ikke 
fatta vedtak. Har vært argumentert 
for ei fellesliste mot EF fra en tidli
gere sentral RVer. Har ikke nedsatt 
nominasjonskomite eller fastsatt 
tidspunkt for nominering. Kommer 
til å bli kjempeproblem å få noen til 
å stå på de øverste plassene på lista. 
Vestfold: 
På et møte med fylkesledelsen og 
landsmøtedelegater var det flertall 
for å stille liste, men to i mot. Ikke 
begynt å jobbe med nominasjoner. 
Har snakka om nominasjonsmøte i 
mars. Telemark: 
Enighet om å stille liste. 
Fylkestingsrepresentanten, Kjetil 
Kvist er villig til å stå øverst på lista. 
Skal nedsette nominasjons- og pro
gramkomite på årsmøtet 12/2. 
Rogaland: 
Det har vært en del diskusjon på 
spørsmålet om å stille liste i fylket, 
men nå er forberedende møter for 
valget planlagt, og en nominasjons
komite vil bli opprettet. Vår kontakt 
i fylkesledelsen regner med at selve 
nominasjonsmøtet vil bli avholdt 
like før eller etter p~ske. 
Hordaland: 
Enighet om å stille. Terje Kollbotn 
har sagt ja til å stå øverst på lista, 
men det er store problemer med å få 
kvinner til å stå på plassene under. 
Skulle hatt nominasjon 31/1, men 
måtte utsettes pga disse problemene. 
Møre og Romsdal: 
Det er enighet om å stille liste, og 
nominasjonsarbeidet er igang. Fore
løpig er ikke førstekandidaten fun
net, men det skal rette seg fram mot 
nominasjonsmøtet som blir holdt i 
løpet av mars. 
Sør-Trøndelag: 
Plan for nominasjonsarbeidet fore
ligger, og nominasjonskomite er 
nedsatt. En del folk er foreslått på 
medlemsmøte i Trondheim RV. Kari 
Hansen og Peder Martin Lysestøl er 
blant kandidatene til listetoppen. 
Nominasjonsmøte vil bli avholdt i 
månedskiftet februar/mars. 
Nord-Trøndelag: 
Skal stille liste. Begynt å snakke om 
nominasjoner, men ikke noe klart. 
Noen mener RV bør oppfordre folk 
til å stemme SV dersom Inge Stalvik 
blir stående på 1. eller 2. plass. 
Nordland: 
Stor enighet om å stille lister. 
Kjenner ikke til uenigheter, men det 
kan finnes. Skal ha års- og nomina
sjonsmøte 20-21/3. Regner ikke 
med at det blir problemer med å 
nominere lista. 
Finnmark: 
Nominasjonsprosessen begynner i 
disse dager, og spesielle vansker 
med å få til ei bra liste skulle det 
ikke være. Fylkesstyret møtes med 
det første for å detaljere planene. 
Tidspunktet for nominasjonsmøtet 
er ikke bestemt. 
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I 

Si/ja Arvoca. 

Silja Arvola er 27 år og student. Hun var på landsmø

tet som delegatfra Bergen RV, og er også medlem i 
AMG. 

- Landsmøtet bar preg av at RV nå er i ferd med å bli «voksen og flytte 
hjemmenfra». Dette er naturlig nok en vanskelig prosess, og selv om vi 
ikke kom så langt som jeg ønsket på landsmøtet, har vi et godt grunnlag 
for det videre arbeidet. 

- Det er alltid litt bittert å tape i kampavstemningene, særlig synes jeg det 
var synd at det ikke ble vedtatt noe EF-manifest. For oss som er aktive i 
NTEF. hadde det vært bra om landsmøtet hadde kunnet fatte et vedtak her. 
Men diskusjonene om EF var bra, kanskje den beste diskusjonen på lands
møtet. Det er positivt at så mange av delegatene tydeligvis var skikkelig 
aktive i EF-arbeidet lokalt. Når det gjelder prinsipprogramdiskusjonen 
synes jeg vi fattet et rikig vedtak. Det viktige nå er at vi får en bra disku
sjon fram mot neste landsmøte. 

- For meg var det gruppediskusjonene som ga mest. Der var det reelle 
politiske debatter. I plenum ble debatten ofte kryptisk, og motsetningene 
kom ikke klart fram før man gikk til avstemming. Her synes jeg folk bør 
skjerpe seg framover. Det er vikig at også vi som ikke er «vokst opp» i RV 
får tak i hva folk egentlig mener. 

-Interessen for å lese og studere er på vei opp fra en 
bølgedal. Det er bra. 

For - i motsetning til i SV - må vi være opptatt av ideologi og forstå 
hvordan samfunnet forandrer seg. Dette sier Henrik Ormåsen, 18 år, brum
mundøl og optimist. - Synes det var interessant å være på landsmøte for 
første gang. Fikk peiling på hva som egentlig skjer. 
-Følte du deg skvisa? 
- Nei. Kan ikke si jeg gjorde det. Var forberedt på skikkelig uvær, men det 
begynte jo å roe seg allerede litt før landsmøtet, og det roa seg jo litt ned 
etterhvert. Det ble ikke den storeuenigheten som jeg hadde frykta. 
- Tror det var bra at det ikke ble vedtatt noe prinsipp-program. Nå vet vi at 
det skal vedtas om to år. Har tid til å forberede oss. Det kan styrke studie
virksomheten fram til neste landsmøte, sier Henrik som vi greide å opp
spore på kontoret til Anti- rasistisk Senter en time før den store «demoen» 
30.januar. 

RV•LANDSMØTET 

I 

Plenumsdiskusjon. 

Gruppedisk11sjonen. 
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RV•lANDSMØTET 

- Reis kampen mot EØS p6 nylt 
Landsmøtet fattet en rek
ke vedtak om kampen mot 
EØS og EF-unionen, og 
hverken de lokale RV
gruppene, eller den 
enkelte RVer som jobber i 
fagforeninger, kvinne-og 

miljøbevegelsene og i Nei 
til EF, skulle mangle 
arbeidsoppgaver når de 
skal prøve å sette vedtake
ne ut i livet. 

Av Pål Ravnsborg-Gjertsen 

0 PPRØR har snak
ket med Aud 
Oppedal, Bergen, 

Magnhild Folkvord, Oslo og Bjørn 
Bonsaksen, Rana etter landsmøtet 
for å knytte noen kommentarer og 
tanker til vedtakene og EFÆØS
kampen framover. 

Riktig 1 .mai-vedtak 
Aud Oppedal er nyvalgt landssty

remedlem og styremedlem i Bergen 
RV. 

- Det har vært motsetninger på til
slutningsgrunnlaget til Samargde
monstrasjonen i Bergen før, hvor
dan stiller du deg til landsmøteved
taket om EF/EØS-kampen og 1. 
mai-demonstrasjonene i år ? 

- Vedtaket er riktig, og RV lokalt 
og RVere som jobber i fagbevegel
sen må skape tilstrekkelig bevegel
se omkring det, slik at kampen mot 
EØS-avtalen og EF-unionen blir 
med både i parolegrunnlaget og på 
talerstolen I .mai mange steder i de 
lokale Samorg demonstrasjonene. 
Der det finnes, vil det også bli vik
tig å jobbe gjennom Nei til EFs fag
lige utvalg. Jeg synes det er viktig å 
kjempe for ett tog, men må vi ta et 

brudd, så tar vi det. Da vil den 
bevegelsen som er skapt også virke 
mobiliserende for EFÆØS-mot
standernes demonstrasjon, og den 
vil sikkert mange steder bli hoved
demonstrasjonen I.mai. På en del 
småsteder kan riktignok vedtaket 
bli vanskelig å gjennomføre, men 
det kan også fungere som en viktig 
pådriver for arbeidet der. 

- Er det spesielle sentrale utspill 
som bør komme i EF/EØS-kampen 
framover? 

- Det lokale arbeidet er viktigere 
enn sentrale utspill. Landsmøte
vedtakene gir lokale RV-grupper 
mulighet til å profilere sine syns
punkter, og RVere som jobber i Nei 
til EF og fagbevegelsen må framfø
re RVs politikk der. Ikke for å stå 
fram som de eneste troverdige», 
men for å samle den store motstan
den som finnes lokalt mot å dempe 
kampen mot EØS. Kravene om fol-

Kamp mot EF og EØS 
Den videre kampen mot 
EF og EØS var en viktig 
sak på RVs landsmøte. 
Følgende to vedtak ble 
fatta: 

IL andsmøtet i Rød Valgallianse 
prioriterer kampen mot EF

unionen og mot EØS som partiets 
viktigste oppgave de neste to åra. 

1. RV krever at det må holdes fol
keavstemning om EØS- avtalen. 

Vedtaket i Stortinget om EØS
avtalen var et politisk kupp. Sveits 
avvisning av EØS-avtalen har i til
legg skapt en helt ny situasjon som 
ytterligere bygger opp om kravet 
om folke- avstemning i Norge om 
EØS-avtalen. RV krever at det må 
holdes folkeavstemning før 
Stortinget behandler EØS-avtalen 
på nytt. Vi krever folkeavstemning 
sjøl om Stortinget stadfester EØS
avtalen. 

2. Landsmøtet vil kritisere Nei til 
EF for å ha tonet ned kampen mot 

EØS-avtalen. Nå trengs ny kampan
je mot EØS. 

EØS-avtalen er ennå ikke vedtatt, 
og det er fortsatt mulig å stoppe 
avtalen. Nå må Nei-bevegelsen 
trappe opp kampen mot EØS- avta
len. RV foreslår en omfattende 
kampanje med vedtak fra fagfore
ninger og andre organisasjoner, 
press gjennom media, demonstra
sjoner o.l. med følgende hovedinn
hold: 

- Nei til EØS. 
- Folkeavstemning om EØS-avta-

len, uansett om Stortinget først ved
tar den reviderte EØS-avtalen. 

- Stortinget må utsette behand
linga til nytt Storting trer sammen. 

- Ny stortingsbehandling må kre
ve 3/4 flertall for at EØS-avtalen 
skal gjelde. 

3. Søknaden om EF-medlemsskap 
må trekkes tilbake. 

Folket avviste EF-medlemsskap i 
1972, og det er et flertall mot EF
medlemsskap i dag. Regjeringa har 
ingen moralsk rett til å søke om 
medlemsskap i EF-unionen. 

keavstemning og ny stortingsbe
handling er viktige akkurat nå. På 
grunn av sveitsernes nei og Spanias 
krav vil det bli svært vanskelig for 
regjeringa å få avtalen i havn til 1. 
juli, og med økt motstand og klare 
krav her hjemme, vil vanskelighete
ne bli enda større. 

Konstruktiv kritikk. 
Magnhild Folkvord var med i 

gruppa som utformet det siste for
slaget til manifest. Hun har arbeidet 
i Nei til EF i flere år, og er nå vara 
til den daglige ledelsen både i Nei 
til EF og RV. 

- Hva synes du om landsmøteved
taket om manifestet? 

- Jeg synes det var greit. Forslaget 
er etter mitt syn et bra utgangspunkt 
for videre diskusjon om en politikk 
for Norge utafor EF og EØS, både 
internt og eksternt. Landsmøte-ved
taket tar vare på mulighetene til å 

4. RV avviser å gå inn i diskusjo
nene om hvilke krav til særavtaler, 
overgangsordninger o.l. som Norge 
må kreve i forhandlingene om med
lemsskap. 

Motstandsfronten mot EF må ikke 
begi seg inn på slike diskusjoner 
fordi medlemsskap i EF-unionen er 
uakseptabelt uansett eventuelle sær
eller overgangsordninger. Å gå inn i 
diskusjoner om unntak, overgangs
ordninger o.l. nå vil trekke søkely
set vekk fra hovedsakene og tjene 
de som jobber for å få Norge inn i 
EF. 

5. RV mener kampen mot EF-uni
onen og mot EØS-avtalen må være 
de sentrale sakene i årets 1. mai
arrangementer. 

RV avviser Arbeiderpartiets for
søk på å tone ned disse sakene for å 
holde arbeiderbevegelsen samlet. 
Det er Arbeiderpartiet som med sitt 
udemokratiske råkjør for å få Norge 
inn i EØS og EF som er udemokra
tisk og splittende. Dersom ikke de 
faglige samorganisa- sjonene har 
klare paroler og talere som går mot 

OPPRØR 

bruke det slik, sjøl om det ikke ble 
vedtatt som RVs program på saken. 

- I ett av vedtakene om EF/EØS 
kritiserer RVs landsmøte Nei til EF
ledelsen for å tone ned kampen mot 
EØS-avtalen. Hva synes du, som 
sjøl jobber sentralt i Nei til EF om 
det? 

- Som landsmøtevedtaket sier, så 
foreligger det ennå ikke noen EØS
avtale etter sveitsernes nei. Kampen 
mot EØS-avtalen har dessuten 
svært stor støtte på grunnplanet i 
Nei til EF, og RV-landsmøtets kri
tikk av ledelsen bør derfor sees på 
som et nyttig korrektiv, i samsvar 
med hovedstrømningen blant Nei 
til EFs egne medlemmer. Nei til 
EFs eget landsmøte ga også veldig 
klar beskjed til ledelsen om hvor 
sterkt kamp mot EØS-avtalen står i 
organisasjonen. På den bakgrunnen 
er det ingen grunn til å se RV-lands
møtets vedtak som et angrep på Nei 
til EF, men som konstruktiv kritikk, 
med konkrete forslag for EFÆØS
kampen framover. 

- Er det andre steder enn i Nei til 
EF RVere kan bidra til å gjenreise 
kampen mot EØS? 

- Fagforeningene er spesielt vikti
ge, og kvinne- og miljøbevegelsen. 
Men RV må også reise kampen 
kommunalt og regionalt, i kommu
nestyrer og fylkesting. Erfaringene 
fra Odda, der RV fører kampen mot 
EFÆØS parallelt i alle disse sam
menhengene bør bringes ut til RV
grupper over hele landet. 

Bare nts"glonen 
viktigst i nord. 

Bjørn Bonsaksen er leder for 
Rana RV og sitter i styret for 
Nordland Nei til EF. 

- Er det noen enkeltsak som angår 
Nord-Norge spesielt? 

- Planene om Barentsregionen er 
den største trusselen mot folkene i 
nord i nyere tid. Regjeringa har 
bragt inn EF og USA for full 
musikk, med målsetting om å utbyt
te de ressursrike nordområdene 

EF og EØS, vil RV arbeide for 
alternative 1. mai-demonstrasjoner. 
RV vil gjøre sitt til at kampen mot 
EØS og EF-unionen skal prege 1. 
mai. 

Ny kamp mot 
EØS-avtalen 

EØS-avtalen som Stortinget ved
tok 16. oktober 1992 er feid av 
banen gjennom folkeavsterninga i 
Sveits og det spanske kravet om 
reforhandling. Derfor kan ikkje 
Norge slutte seg til EØS enno. Saka 
må no opp att til full ny handsaming 
i Stortinget. 

Dette gir folket ei eineståande ny 
sjanse til å få avvist avtalen. 
Leiinga i Nei til EF må ikkje la seg 
lamme av eit partipolitisk spel rundt 
Stortinget slik at dei skusler vekk 
denne nye sjansen som det sveitsis
ke folket har gjeve oss. 

EØS-avtalen er laga som ein pro
sess som ender i full EF- medlems
skap. EØS-avtalen er også DNA sitt 
hovedspor for å få Norge inn som 
fullt medlem i EF. 

fullstendig over hodene på urbe
folkninga og den øvrige lokalbe
folkninga i områdene. Stoltenberg 
sier at Norge er for lite til å gjøre 
dette alene og at vi uten å gå i alli
anse med EF og USA, legger områ
dene åpne for et samarbeid 
Russland-EF uten noen norsk inn
flytelse. Hovedmålsettinga er å 
knytte nordområdene til EF, og og å 
bruke Barentsregionen til å føre 
hele landet nærmere EF. 

Mot dette må RV sette samenes 
rettigheter og lokalbefolkningas rett 
til at områdene skal utvikles på 
deres vilkår. 

- Har RV ellers muligheter til å 
påvirke Nei-bevegelsen til ny aktiv 
kamp mot EØS-avtalen? 

- Landsmøtet var sjøl en illustra
sjon på hvor utrulig mange RVere 
som har tillitsverv i Nei til EF rundt 
omkring i landet. Disse folka må gå 
i spissen for å reise kampen mot 
EØS på nytt i Nei til EF. Dette blir 
spesielt viktig siden SV sentralt 
toner ned EØS-spørsmålet i påven
te av regjeringssamarbeid med AP 
etter Stortingsvalget. 

Men RV må ikke gå i den fella at 
vi glemmer EF-unionen. Spesielt i 
valgkampen blir det viktig at vi 
ikke overlater unionsmotstanden til 
SV-SP. EF-unionen er kvalitativt 
forskjellig fra EØS, og sjøl om 
EØS-avtalen er regeringas spring
brett til EF, så er det ikke noen 
automatikk i at det ene fører til det 
andre. 

- Hva bør RV sentralt gjøre i tida 
framover? 

- Utvikle særegen, enkel og grei 
propaganda for hele landet, som 
ikke først og fremst viser forskjel
len på RV og de andre partiene ved 
å fortelle det, men gjennom innhol
det i propagandaen. Når vi tar for . 
oss de andre partiene, skal det være 
konkret, som Erlings utrolige 
eksempel fra Oslo der Byrådet har 
innført EØS-reglementet for kom
munalt innkjøp av varer og tjenes
ter med SVs fulle velsignelse. 

Landsmøtet i Rød Valgallianse 
oppmoder alle ledd i Nei til EF til å 
reise ein kraftig folkelig offensiv 
for å få hindra vedtak av EØS-avta
len i Stortinget. 8. mars, 1. mai og 
17. mai gir rikelige mulighei ter til å 
mobilisere EØS-motstanden. Ved 
slutthandsarninga i Stortinget må 
det organiserast ein stor demonstra
sjon der. 

Landsmøtet i Rød Valgallianse 
meiner at Nei til EF må reise kam
pen rundt følgjande paroler; 

- Den nye EØS-avtalen skal hand
samast i eit nytt Storting! 

- Før Stortinget handsamer EØS
avtalen skal det arrangerast folke
avstemming om han. 

1. mai 1993 
Ved 1. mai arrangementet 1993 

må det være hovedparoler mot EF 
og EØS og talere som er i takt med 
disse parolene. 

Ellers vil RV arbeide for at det 
skal bli alternative arrangement. 
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MARXISME·DEBATT 

Ein cløropnar 
- For RV som eit revolusjonært parti er det naudsynt å knyta seg til ein revolusjonær teori. Ein 

måte å skaffa seg denne visdomen på, er å lesa boka til Terje Valen, skriv Ruth Jørgensen i denne 
kommentaren der ho mellom anna siterer utdrag fra Valens bok, Marxistisk Renessanse, 
Kommunistisk Offensiv. 

«Det mest grunnleggjande ut
gangspunktet for Marx sine teoriar 
om utviklinga av samfunnet eller 
menneskehistoria er altså forholdet, 
eller samkvemet, eller utvekslinga 
mellom menneska og resten av 
naturen. Dette inneheld både sam
kvemet mellom mennesket og den 

. naturen som ligg rundt mennesket, 
og det inneheld samkvemet mellom 
det eine mennesket både som natur
og samfunns(vesen) og det andre 
mennesket både som natur- og sam
funns(vesen) og det inneheld sam
kvemet mellom grupper av mennes
ke.» 

... «marxismen har ei djup økolo
gisk forankring, han handlar om 
utviklinga av heile naturen og men
neska sin plass i denne utviklinga.» 

Marx seier at menneska berre kan 
eksistere i takt med naturen når 
menneska si utveksling med natu
ren er i takt med naturen. ( ... ) men
neska sin eksistens er avhengig av 
at menneska ikkje øydelegg naturen 
sine reproduktive krefter.» 

Årsaka til at menneska kjem i 
utakt med naturen - øydelegg natu
ren sine reproduktive krefter og 
menneska sjølve som ein del av 
<lesse, er at...»menneska utviklar 
seg gjennom ein lang epoke der 
menneska er materielt framandgjor
te frå naturen.» 

Måten å løysa motseiinga mellom 
menneska og mellom mennesket og 
naturen på, vert såleis å skapa dei 
materielle, organisatoriske og teore
tiske føresetnadane som skal til for 
å oppheva framandgjeringa. 

Sitata og synspunkta er henta frå 
boka «Marxistisk renessanse - kom
munistisk offensiv» (s 44-46), skri
ven av Terje Valen og utkomen på 
Vestanbok Forlag i haust. 

Rota til all elende 
Framandgjeringa er rota til all 

elende! Den materielle framandgje
ringa der menneska vert fråstolen 
produktet av sitt eige arbeid og si 
eiga skaparkraft, den menneskelege 
framandgjeringa der menneska 

kjem i utakt med seg sjølve og 
resten av naturen og med dette vert 
sin eigen og resten av naturen sin 
altøydeleggjande fiende og den ide
ologiske framandgjeringa som i sin 
ytste konsekvens fører til at men
neska skaper ein »allmektig» Gud 
som det underkastar seg! 

Dersom du vil skjøna menneske
samfunna si utvikling, framveksten 
av det kapitalistiske samfunnet, vår 
eiga tid og korleis me skal endra 
verda og skapa eit menneskesam
funn i takt med resten av naturen, er 
det naudsynt å skjøna den framand
gjorte utviklinga og korleis ein kan 
skapa vilkåra for å oppheva fram
andgjeringa. 

For RV-arane som til dagen arbei
der for å endra samfunnet, er det 
naudsynt å skaffa seg ei heilskapleg 
forståing av dei kreftene som verkar 
i menneskesamfunna. For RV som 
eit revolu- sjonært parti er det naud
synt å knyta seg til ein revolusjonær 
teori. Ein måte å skaffa seg denne 
visdomen på, er å lesa boka til Terje 

Valen, drøfta ho 
med andre, sam
eina teori med 
det praktisk-poli
tiske arbeidet, 
utvikla og vida
reføra teoriane. 
Slik kan dei kan 
verta rettesnorer 
for det vidare 
arbeidet. 

Naudsynte 
reidskapar 
Boka er qieint 

som ein døropnar 
til anna lesnad og 
kanskje fyrst og 
fremst til Marx 
sine eigne skrifter. I tillegg til at ho 
er ei innføring i <lesse skriftene (ja 
faktisk går ho gjennom heile Marx 
sitt verk) vert dette nytta til å kom
mentera ulike deler av dagens poli
tiske situasjon. Viktige emne er 
rasisme, kvinnekamp, økologi, EF 
m.m. Terje Valen syner gjennom 

en skandale 

Terje Valen 

dette at Marx er 
like aktuell som 
alltid, og at 
skriftene hans er 
nyttige og naud
synte reidskapar 
i den politiske 
kampen. 

Terje Valen 
meiner at den 
marxistiske 
renessansen er 
eit faktum. 
Spørsmålet er 
no om me evnar 
å starta den 
kommunistiske 
offensiven. 

Marxistisk renessanse - kommunis
tisk offensiv 
Vestanbokforlag 1992 kr. 150,r 
Boka kan tingast hjå Komma Media 
Ulvhøyen 9 
5091 Flaktveit 

Ruth Jørgensen 

- Terje Valens siste bok "Marxistisk renessanse, kommunistisk offensiv" er en skandale. 
Den kan overhodet ikke danne grunnlaget for noen teoretisk opprustning av et revolusjonært parti. 
Derimot passer den utmerket for en sjølgod, sneversynt sekt, skriver Anders Ekeland i dette innlegget 

Det er i og for seg nok å lese den 
første siden. Her skriver Valen: 
«Kommunismen er inne i den fjerde 
upopulære perioden sin i det 20. 
hundreåret. Den første perioden var 
tida før 1. verdskrigen. Då gjekk 
mest alle de tidlegare kommunistis
ke leiarane vekk frå det dei før had
de stått for, fornekta dei sentrale 
delane av marxismen, støtta sitt 
eiget borgarskap i den imperialistis
ke striden og medverka til å leie 
arbeiderklassen til slakteplassen sin 
på slagmarka. Den leiande teoreti
keren i første den av denne fornek
tinga av kommunismen og marxis
men var Eduard Bernstein. [ ... ] 

Bernstein sitt mest sentrale argu
ment er at kapitalismen ved over
gongen til imperialismen vart så 
endra at Marx sine grunnleggande 
teoriar ikkje var gyldige lenger. 
Dette er hovedsynspunktet til ein 
heil tradisjon teoretikarar som går 
via Rosa Luxemburg, Baran og 
Sweezy til Samir Amin.»(s. 11) 

Men dette er jo vanvittig! Rosa 
Luxembourg var ledende i den teo
retiske kampen mot Berns tein! Det 
å beskylde Rosa L for å støttet sitt 
eget borgerskap og lede arbeider
klassen til slagmarka, er helt hinsi
des. Rosa L. agiterte uttrettelig mot 
den imperialistiske krigen og det 

Marxismen inn 
i RV-programmet 
På landsmøtet ble det vedtatt at følgende skal føyes til i kapittel 1 i 
Rvs program: 
RV er et revolusjonært marxistisk parti som ut fra dagens virkelighet
anvender den marxistiske teorien og metoden på udogmatisk måte. 
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tyske sosialdemokratiets svik. Hun 
vandret inn og ut av fengsler, og ble 
tilslutt myrdet av den grunn. 
Sammensurium 

Det er derfor helt fantastisk å 
påstå at Rosa L. mente at Marx 
«grunnleggende teorier ikke var 
gyldige lenger», uten argumenta
sjon, uten henvisninger, og isteden 
fylle mesteparten av boka med et 
sammensurium av Marx-sitater, 
egne sammendrag og innskutte spe
kulasjoner! Men det er ikke bare 
Rosa Luxemburg Valen i sin kunn
skapsløshet kaster dritt på. Valen 
karakteriserer T. Andresen og 
A.Rolijordet sine forslag til indus
tripolitiske programmer for RV som 
«ein utvikla sosialdemokratisk 
industripolitikk». Forslagene kan 
sjølsagt diskuteres, men Valen spo
rer fullstendig av når han skriver: 
«Det var denne reformistiske måten 
sosialdemokratiet kløyvde arbeider
rørsla i mellomkrigstida også. [ ... ] 
Dette umogeleggjorde en sosialis
tisk revolusjon i Europa og Noreg 
og og gjorde det mogeleg for fascis
men å komme til makta i Tyskland i 

OPPRØR 

staden for kommunismen.» (s. 51) 
Hva!!!! Har ikke Valen hørt om 
"sosialfascismeteorien" til det tyske 
kommunistpartiet? En teori som 
gikk ut på at sosialdemokratene var 
fascismens venstrefløy. Det var 
denne teorien som umuligjorde 
enhetsfronten mot Hitler. En slik 
forakt for historiske fakta, en slik 
holdning til andre kamerater i RV er 
virkelig opprørende. 

Ikke enest6ende 
Dessverre er ikke eksemplene 

ovenfor enestående. Polemikken 
mot Kjersti Ericsson, mot økoferni
nismen, mot SV, er plump, vulgær, 
til tider helt absurd, og gjennomført 
sekterisk: «Ut av dette [teorier om 
de-linking] får vi ei kvinnerørsle 
som i ord er anti-imperialistisk, 
men som i praksis fremjar ei impe
rialistisk line for utvikling i 'u-lan
da'.» (s. 135). At Vandana Shiva er 
agent for Verdensbanken er jo noe 
alle skikkelige kommunister vet? 

Hva med synet på sosialismen? 
Valen har funnet ut at sosialismen i 
ett land er umulig. Det må bli des-

poti. Drøfter Valen hva 
de kinesiske, vietnamesiske, nicara
guanske revolusjonære skulle ha 
gjort i påvente av revolusjoner i 
velutviklede kapitalistiske land? 
Overhodet ikke. Og hvor utviklet 
må produktivkreftene være? Sovjet 
ble tross alt elektrifisert og sendte 
Gagarin ut i rommet før USA. Ikke 
et ord. 

I dette korte innlegget er det umu
lig å gå inn på alle de andre ville 
tinga i denne boka. Hele opplegget 
til Valen er er teologisk og ikke mar
xistisk. Her er ingen konkret analy
ser, ingen seriøs drøfting av ulike 
teorier. Marx er Gud, Valen er hans 
profet. Svaret på alle strategiske og 
taktiske spørsmål finnes i Marx' hel
lige skrifter. Alt annet enn Valens 
tolkning av Marx er vranglære som 
splitter den kommunistiske bevegel
sen og dermed går borgerskapets og 
imperialismens ærend. Valens bok 
kan overhodet ikke danne grunnla
get for noen teoretisk opprustning 
av et revolusjonært parti. Derimot 
passer den utmerket for en sjølgod, 
sneversynt sekt. 
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Vedtekter for Rød Valgallianse 
Paragraf 1. Grunnlag 
Rød Valgallianse driver politisk arbeid 

på grunnlag av RVs program og vedtek
ter. 

Landsmøtet skal minst vedta og revi
dere RVs program, behandle revidert 
regnskap og retningslinjer for budsjett 
og velge landsstyret med leder og nest
leder. Paragraf 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 kontingentrestanse. 

Landsmøtet fastsetter RVs kontingent. 
Paragraf 3. Grunnorganisasjon 
RVs grunnorganisasjoner er kommu

neorganisasjoner som omfatter en eller 
flere kommuner. De skal arbeide etter 
vedtektene, RVs program og vedtak fra 
landsmøtet og landsstyret. Blant med
lemmene velges et styre med minst 
leder og økonomiansvarlig 

. En kommuneorganisasjon må ha 
minst 3 medlemmer. 

Kommuneorganisasjonene kan vedta 
å opprette lag under seg. Reglene for 
kommuneorganisasjoner gjelder også 
for lag. Et medlem kan bare være regis
trert med medlemsrettigheter i ett lag. 
Kommuneorganisasjonene fører kon
troll med at ingen avgir stemme i flere 
lag. . 

Paragraf 4. Fylkesorganisasjon 
Det skal om mulig opprettes eget fyl

kes- eller distriktsstyre. Styret skal 
minst bestå av leder og kasserer. 

Paragraf S. Godkjenning 
Nærmeste overordnede ledd godkjen

ner opprettelse av nye organisasjons
ledd. Det kan også trekke tilbake god
kjenning. Tvist om slik avgjørelse kan 
ankes inn for landsstyret og/eller lands-
møtet. 

Paragraf 6 Årsmøter 
Årsmøter i lag, kommune-, distrikts

og fylkesorganisasjoner holdes innen 
15. mars. Til årsmøtet i kommuneorga
nisasjoner innkalles alle medlemmer. 
Årsmøtet i kommuneorganisasajoner 
kan vedta at framtidige års- og eventu
elt representantskapsmøte innkalles 
med delegater fra lagene etter medlem
stall. 

Årsmøte i distrikts- og fylkesorgani
sasjoner holdes med delegater fra kom
munene etter medlemstall eller som fel
les medlemsmøte. Sakspapirer skal 
være alle deltagere i hende senest 14 
dager før møtet. For å ha stemmerett må 
en ha blitt medlem(betalt kontigent) 
minst 14 dager før møtet. Årsmøtet skal 
minst behandle regnskap og velge styre. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles der
som 1/3 av medlemmene, 1/3 av styret 
eller landsstyret krever det. 

Paragraf 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. Landsstyret fastsetter 
delegatnøkkel. Antall delegater avgjø- . 
res ut fra medlemstall 8 uker før lands
møtet. 

I kommuner der det er organisert lag, 
kan årsmøtet vedta å fordele kommune
organisasjonens delegater på laga ut fra 
medlemstall. Delegatene velges på egne 
medlemsmøter som behandler landsmø
tesaker. 

Frist for valg av delegater og innsen
ding av forslag til vedtak settes av 
landsstyret. Sakspapirer iberegnet alle 
innsendte forslag skal være delegatene 
ihende seinest 2 uker før landsmøtet. 
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Ekstraordinært landsmøtet innkalles 
av landsstyret eller når minst 1/3 av 
kommuneorganisasjonene krever det. 

Paragraf 8 Landsstyret 
Landsstyret leder arbeidet mellom 

landsmøtene innafor de rammer som 
vedtektene, programmet og landsmøtet 
trekker opp. Landsstyret velger arbeids
utvalg som leder arbeidet mellom 
landsstyremøtene. Landsstyret avholder 
minst tre møter i året. Vedtak i landssty
ret kan ankes inn for landsmøtet. 

Landsstyret i RV skal alltid ha mist 1 
samisk representant. 

Paragraf 9 Nominasjonsmøter 
Ved valg skal det innkalles til nomina

sjonsmøte med minst 14 dagers varsel. 
Nominasjonsmøte for kommunevalg 
kan være medlemsmøte eller med valg
te delegater fra lagene etter medlem
stall. Nominasjonsmøter for fylkes- og 
stortingsvalg kan være sammensatt av 
delegater fra kommunene regnet på 
grunnlag av stemmetall ved siste tilsva
rende valg (jfr. valglovens u 20), av 
delegater fra kommuneorganisasjonene 
etter medlemstall eller som felles med
lemsmøte. 

Alle valglister som bruker navnet 
Rød Valgallianse / Raud 
Valallianse/Rukses V lgalihtta skal god
kjennes av landsstyret i RV. 

Paragraf 10 Kvotering 
Ved valg til RVs organer og nomina

sjon til RVs valglister skal kjønnskvote
ring gjennomføres slik at kvinner blir 
representert med minst 50 prosent.For å 
sikre kvinner høyt opp på lister ved valg 
bør minimum hver annen være kvinne. 

Unntak fra denne paragraf vedtas av 
landsstyret eller de organ landsstyret 
bestemmer. 

Paragraf 11 Disiplinærforføyninger 
Ethvert medlem eller tillitsvalgt kan 

ekskluderes av RV dersom vedkom
mende skader eller motarbeider RV 
eller bryter vedtektene. Vedtak om eks
klusjon skal grunngis skriftlig. 
Eksklusjon kan vedtas av grunnorgani
sasjon eller landsstyret og krever 2/3 
flertall. Eksklusjon kan ankes til lands
styret og/eller landsmøtet. 

Paragraf 12 Rusmidler 
Møter i regi av RV skal være rusfrie. 
Paragraf 13 Økonomiske spørsmål 
All offentlig partistøtte til RV 

(Gruppe- representant- og stemmestøt
te, «beinpenger» mm) er RVs kollektive 
eiendom og disponeres av landsstyret til 
fordeling til kommuner, fylkene og drift 
av RV sentralt. 

Ansatte tillitsvalgte i RV eller i parla
mentariske stillinger skal ikke tjene mer 
enn gjennomsnittlig industriarbeider
lønn Landsstyret kan vedta unntak. 

Paragraf 14 Oppløsning 
Dersom et organisasjonsledd blir opp

løst, tilfaller eiendelene deres uavkortet 
nærmeste overordna organisasjonsledd. 

Paragraf 15 Vedtektsendringer 
Vedtak i RVs organer gjøres med alm

innelig flertall 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 fore
tas av landsmøtet og krever 2/3 flertall. 

ORGANISASJON 

Lotteriet blir klart i mars, 
bestill lodd nå! 
RV har nylig avholdt sitt JO.landsmøte. En av hovedoppgavene partiet 
samla seg om, var satsing på stortingsvalgkampen: 
Vi vil ha FOLKVORD INN PÅ TINGET ! ! 

Hvis vi skal få Folkvord inn og 
i tilegg drive valkamp i resten av 
landet, trenger vi en god valg
kampøkonomi, RV vil sikre det
te ved å drive et lotteri! 

Det skal selges lodd for 
500.000 kr,loddene koster 20 kr. 
Når loddene betales ved bestil
ling, trekkes kr 6 pr.lodd til 
administrasjon. 

Betales loddene etterskuddsvis, 
trekkes kr 10. 

Vi må ha som målsettning å få 
solgt flest mulig lodd før valg
kampen starter, det er under val
kampen vi trenger penger!! 

RV har også et valgkampfond 
og vi ber om at dere tegner et 
fast månedlig beløp til RV-fon
det. 

Hovedgevinster 

Reise 25.000 
Reise 10.000 
Reise 6.000 
Reise 6.000 
Reise 6.000 

Andre Gevinster 

Malerier 
Keramikk 
Sølvsmykke 
Vevet-teppe 
Litografi 
Akvarell 
Grafisk-Trykk 
Fotografi 
3 Telt 
3 Soveposer 
10 Små ryggsekker 
150 Musikkpakker 
30 Bokpakker 
80 Lenin T-shirts 

Vedtak om kontingent 
RVs kontingent for landsmøte

perioden 93/95 er kr.200, pr. år, 
kr. I 00 for ubemidla. 

inn lokalt. Den lokale RV-grup
pa, eller eventuelt fylket hvis 
ikke lokalgruppe finnes , er 
ansvarlig for å overføre den sen
trale andelen av kontingenten. 
Oppgjør skjer to ganger pr. år. 

ikke får kontakt med RV-lokalt 
kan du betale hele kontingenten 
inn til RV-sentralt. 

Den sentrale andelen av kon
tingenten er kr. I 00, og for ube
midla kr.50. 

På postgiro: 0805 22 51 916, 
Rød Valgallianse, Gøteborggt. 8, 
0566 OSLO. Hele kontingenten skal betales Hvis ikke det finnes, eller du 

Gi dem et s·okk! 
500 000 til 
RVs valgkamp 
Vi ber deg tegne deg for 
faste månedlige beløp til 
RV-fondet. Støtten går til 
valgkampen i fylket du 
bor. 
I Oslo blir det storstilt 
kampanje for å få Erling 
Folkvord inn på tinget, 
Spesiell innsats vil bli 
gjort her. Dersom du 
ønsker at din støtte skal 
gå spesielt til denne 
kampanjen kan du krys
se av for det. 

Du kan støtte 
RV automatisk! 
Autogiro eller Direkte
trekk er en betalings
form som gjør det enkle
re for deg å betale et 
månedlig bidrag til RVs 
valgfond. Ordnigen er 
gebyrfri og du kan enten 
benytte din postgiro eller 
bankkonto. Send bare 
inn fullmakten under. 
Skulle du heller ønske å 
benytte faste innbeta
lingsblanketter til postgi
ro, kan vi sende disse til 
deg. Kryss bare av og gi 
din adresse. 

Neste nummer: 
frister for innlegg i nr. 2 
er fredag 12. mars,.nt ::: 
Innlegg og debatt sendes direkte 
t il . RV+kontpret: .Rød. 'r'R lga!!Janssi 
v /Opprør-redaksjon·en; · 
!3øteeorgg9ta §r 05qp 0510. 

OPPRØR 

D Ja, jeg sender fullmakten til RV, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 
D Ja, send ferdigutfylte blanketter til : 

Navn: ..................... ................. .... ..... .. .. ........ ... ...... ... ..... ...... .... ....... ... .. ...... ...... .... . 

Adresse: ....... ..... ......... .... ........ ...... .... .... .. .... ..... ..... .......... .... .. ..... ..... ..... ... ..... .... ... . 

Postnr./sted: ...... ............ ........ ..................... .. ..... ... .... ...... .. ........ .. ................. ..... ... . 

Beløp kr . .. .......... .. .. ... pr. måned 
D Trekkes inntil jeg melder fra 
D Trekkes til og med .............. .. .. ..... måned i 199 .... .. 

D Støtten går til fylket jeg bor i. 
D Støtten går til kampanjen Erling Folkvord inn på tinget. 

FULLMAKT 
Avtale-ID 
Postgiro 0825 0402601 
Bankgiro 1607 8772046 

RVs VALGKAMPFOND '93 
Jeg gir fullmakt til å belaste min konto 
for mitt faste bidrag til RV-fondet. 

Belast min bankkontonr./postgironr.: 

□□□□□□□□□□□ 

Sted/Dato Underskrift fra kontoeier 

Innlegg i Opprør 
Innsendte. debattinnlegg plasse

:res o~estpå debattsideq§. 
Passe lengde på et debattinnlegg 

.. sir eg 509. ord el.ler ga 3000 tegn 
hvis du bruker PC. Innlegg som er 
lengre, kan bli forkortet. 
Flere+sencter nå innlegg på disket~ 
ter. Opprør returnerer disketten 
når veplegger ret~rporto. 

, Abonnement . . 
Abonnement for ikke-medlemmer 
ko!;i\er kroner 100 pr. år. 
Betal til: Opprør, GØteborggt. 8, 
0566 Oslo, postgiro 
08230311944. 
For RV-medlemmer inngår abon
nement på Opprør i kontingeryten. 
RV-grupper må sende medlems
fort(:/gneJse ti!PPPrør. 
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LANDSMØTET 

Uttalelse frå Landsmøtet i Raud Va/allianse 22. -24.januar 1993: 

Bli med og bygg eit slagkraftig sosialistisk arbeiderparti i Norge 
Landsmøtet i Raud Valallianse 

(RV) har stilt seg som mål å utvik
le RV til eit slagkraftig sosialistisk 
arbeidarparti. Landsmøtet inviterer 
fagorganiserte arbeidsfolk, 
arbeidsledige og alle sosialistar om 
å bli med å byggje og skape eit 
slikt parti. 

Kapitalkreftene og deira stat driv 
ein storoffensiv for å knekkje fag
rørsla og auke klasseskilnadene. 
Ved hjelp av dei tradisjonelle 
høgrekreftene, regiennga og 
leiinga i Arbeidarpartiet har dei 
ført landet ut i massearbeidsløyse 
og rasering av velferdsordningar 
og sosiale og faglege rettar. Klårast 
ser vi dette i kampen om EØS og 

Fagleg nytt • 

EF-medlemsskap. 
Marknadsliberalisme og kapital
kreftane sitt frie spe! strir mot heile 
arbeidarklassen sine fellesinteres
sar. 

Det er no på tide med ei langt 
sterkare fagleg og politisk mobili
sering mot denne utviklinga, og for 
å få sagt opp heile EØS-avtalen. 

- Det trengs eit parti som kan bli 
ei drivkraft i denne mobiliseringa. 

- Det trengs eit parti som kan sta
ke ut ein alternativ kurs for Norges 
fremtid utafor EØS og EF-med
lemsskap. 

- Det trengs eit parti som kan 
utvikle ei truverdig plattform og 
strategi for sosialismen. 

Fortsatt kapitalisme betyr fortsatt 
krise og nye miljøkatastrofer. 
Kapitalismen må erstattes av eit 
heilt nytt økonomisk system, som 
gjennom full utnytting av samfun
nets ressursar kan dekkje mennes
kenes behov uten å skade naturens 
bæreevne. Eit sosialistisk arbeidar
parti må gjenreise visjonen om 
arbeid og velstand for alle. Eit slikt 
mål krev grunnleggjande sam
funnsendringar og endringar av 
maktforholda - eit sosialistisk sam
funn. 

Noen av dei viktigaste oppgåve
ne RV vil ta fatt på etter landsmø
tet: 

- Det må byggjast ut eit allsidig 

fagleg arbeid og eit fagleg nettverk 
som kan spele ei viktig rolle i klas
sekampen og den politiske kam
pen, ikkje minst mot EFÆØS. 

- Dette partiet må fremje samar
beid og solidaritet med arbeidarar 
og frigjeringsrørsler elles i verda. I 
tida fremover er det særleg viktig å 
utvikle kontakter med progressive 
arbeidarorganisasjoner i Europa. 

- Ei viktig oppgåve i kampen mot 
kapitalkreftene må vere å utvikle 
allianser og gjere felles sak mel
lom fagrørsla, kvinneorganisasjo
nar, miljørørsla, bonde- og fiskar
organisasjonar og andre miljø. 

- Arbeidet i fagrørsla må samei
nast med arbeidet i dei parlamenta-

Støtt enslige forsørgere I.mars! 

riske organa i kommune, fylke og 
etterkvart på stortinget. 

- Å utvikle eit sosialistisk arbei
derparti i Norge føreset ein ny 
form for partikultur der arbeidsfolk 
- både kvinner og menn - kjenner 
seg heime og verkeleg betyr noe. 

Landsmøtet i Raud Valallianse 
går inn for at desse oppgåvene pre
gar dei politiske prioriteringane, 
organiseringa og val til partiorgan 
på alle plan. 

RV ønsker å bli et slagkraftig 
arbeiderparti hvor arbeidsfolk kan 
legge premissene 

Saman er vi dynamitt! I forbindelse med krisepak
ka prøvde regjeringa seg med 
å kutte i overgangsstønaden. 
Dette trakk de tilbake, nb ! 
fordi de hadde regna feil og 
tjente for lite penger på det. 
Istedet kutta de bostøtten i 
utdanningsstønaden! og gjor
de det dermed umulig for 
mange kommende eneforsør
gere å ta utdanning. 
Argumentet om at de heller 

bør få seg jobb er fantastisk. 
En raskt organisert demon
strasjon foran Stortinget før 
jul, fikk tilslutning fra svært 
mange ulike organisasjoner. 

forsørgere i Akershus er på 
vakt. 

gangsstønad inn i gjeldslo
ven ! 

Landsmøtet var eit gjen
nombrot i å satse på å byg
gje opp eit fagleg arbeid i 
RV-regi- og å utvikle RV til 
eit slagkraftig sosialistisk 
arbeiderparti. Skal dette lyk
kast, krev det at mange blir 
med- og etterkvart store 
økonomiske ressursar. 

1. Eg viser m.a. til det 
samrøystes vedtaket om det 
faglege l!rbejdet og invita
sjonen frå landsmøtet til 
fagorganiserte arbeidsfolk 
og andre om å bli med å 
byggje RV på dette grunn
laget. Denne invitasjonen 
byggjer på oppropet frå hun
dre fagorganiserte arbeida
rar til landsmøtet. Denne er 
ramma inn på denne sida. 
Denne kan med fordel klip
past ut, kopierast opp og 
spreiast til sosialistiske inn
stilte arbeidsfolk som ennå 
ikkje er medlem av RV. 

2. For m.a. å utvikle den 
politiske kampen i fagrørsla, 
ikkje minst mot EØS og EF, 
vart det vedtatt å byggje ut 
eit fagleg nettverk i RV. 
Dette må no byggjast opp 
systematisk frå grunnen av. 
Dei hundre som har under
teikna oppropet til landsmø
tet, vil få tilsendt eige brev 
om dette nettverket. Alle 
andre faglege aktivistar 
innan RV - både i offentleg 
og privat sektor, både i og 
utafor LO - som ynskjer å 
vere med i RV sitt faglege 
nettverk frå starten av, må 
sende inn nødvendige opp
lysningar på slippen under. 
Send gjeme og inn syns
punkt på korleis eit slikt 
nettverk kan fungere for å 
dekkje dine behov. 

3. Landsmøtet vedtok og å 
opprette eit fagleg utval i 
RV. I fyrste omgang må eit 
slikt utval ha ansvaret for å 
byggje ut eit fagleg nettverk, 
samordne betre alt det spa
nande arbeidet som RV-ere 
driv innan fagrørsla, ta ein 

Nr 1 •Februar 1993• 

del initiativ for at dette skal 
ha ein sentral plass i RV sin 
politiske profil - og reise 
diskusjon om ein del sentra
le faglege og politiske 
spørsmål for å kunne utvikle 
heile opposisjonen i fagrørs
la. I det nye lands- styret er 
det eit fleirtal av fagogani
serte arbeidarar for fyrste 
gong. Mange har/ hatt fagle
ge tillitsverv. M.a. Anne 
Steinsland, Gjertrud 
Skarholt, Lars Johnsen og 
eg SJØi y nskJer å prioritere 
dette området i den nye RV
leiinga. Vi ynskjer at alle 
som har lyst til å vere med å 
byggje opp og vere med i eit 
fagleg utval i RV, melder frå 
til oss eller arbeidsutvalet i 
RV so snart som råd. Vi går 
inn for at dette faglege utva
let blir oppretta alt på det 
fyrste landsstyremøte den 
12.-14. mars. 

4. Frå neste nummer av 
»opprør», blir det fast spal
teplass for fagleg nytt. 
Etterkvart kan dette hende 
utvikle seg til ein eigen fag
leg bulletin? Då treng vi 
bidrag frå mange hald. Send 
oss aktuelle fagforenings
vedtak, avisutklipp, oppsu
meringar osv. Ikkje minst 
rapportar frå årsmøtene, 
l .mai-førebuingane, 
EØSÆF- kampen i fagrørsla 
og motstanden mot arbeids
løysa og krisepakkane aktu
elle for oss å få oversikt 
over og få gjort betre kjend. 
Send inn - send inn, merka 
«Fagleg nytt». 

Førebels er eg valgt til 
fagleg ansvarleg i det nye 
landsstyret. Åleine kan eg 
lite gjere. Saman er vi dyna
mitt! Eg vonar at mange 
raskt tar kontakt- skriftleg 
eller over telefon. 

Helsing Terje Kol/botn 

Adresse Odda RV, 
boks 287, 5751 ODDA -

eller: RV, Gøteborggt 8, 
0566 Oslo 

I.mars legger Kleppe 2 
(kutt-utvalget) fram sin inn
stilling som skal kutte 5 milli
arder i de statlige overføring
ene. Enefor- sørgeme er fort
satt utsatt og de aktive pro
sjektlederne for Prosjekt ene-

8.mars er det viktig at dette 
kommer fram i togene over 
hele landet. De som var med 
å organisere demonstrasjonen 
før jul har foreslått: 

Utdanning er en menneske
rett. Gjeninnfør full utdan
ningstøtte for aleneforsørge
re! 

Enslige forsørgere på over-

Sjøl vil jeg også foreslå: 
Henda vekk· fra trygderet

tighetene! konkretisert med 
kravet om gjeninnføring av 
bostøtta og eventuelt andre 
krav etter at innstillinga fore
ligger I .mars. 

Siri Jensen 

0 føl ing av landsmøte
vedtaket om faglig ai-beicJ 

lag vedtaks· 
forslag macl ---.--.--.++--
krav om folke· 
avstamning! Forslag til vedtak 

mot knebling av 
fagbevegelsen og 
Kleppeutvalgets 
konsensus. 

Dette har jeg også skrevet 
om i Opprør i høst. 
Samtidig blir det nå stadig 
tydeligere at 
Kleppeutvalgets strategi 
legger premis- sene for 
politikken uten at det er 
vedtatt noe sted. Og at 
Yngve Haagensen har hin
di opp LO i utvalget uten 
mandat fra LO og fortsetter 
med det. 

Her følger et forslag. 
Poenget er å gå mot hoved
strategien til regjering og 
LO-ledelse, ikke bare de 
enkelte utslaga. Dette blir 
et sentralt spørsmål både på 
representantskapsmøte i 
LO 9.februar og på LO
kongressen, og det er like 
aktuelt i fagbeve- gelsen 
utafor LO. I YS har det 
f.eks. vært reist tvil om 
Kleppe- linja. 

Dette forslaget er tilpas
set fagbevegelsen, men 
Kleppeutval- gets linje er 
like aktuell for andre orga
nisasjoner som er opptatt 
av arbeidsløsheten eller av 
forholda for folk som er 

avhengig av trygd. 1. mars 
kommer Kleppe 2 med for
slag om kutt på 5 milliarder 
i statlige overføringer. Reis 
derfor dette eller liknende 
vedtak i klubben eller fore
ninga di!: 

Et tverrpolitisk sysselset
tingsutvalg (Kleppe-utval
get) har laget en »nasjonal 
strategi for økt sysselset
ting i 90-åra», som nå lig
ger til grunn for regjeringas 
politikk. Yngve Haagensen 
har deltatt i utvalget. 
Hovedforslaget er et såkalt 
»solidaritetsal- temativ» 
der fagbevegelsen skal bin
de seg til lønnsmoderasjon 
i 10 år for å bedre konkur
ranseevnen med 10 % i en 
femårsperiode og deretter 
holde stillingen. Det de 
skal få i bytte er større øko
nomiske handlefrihet for 
regjeringa, ingen konkrete 
arbeids- plasser. I tillegg til 
lønnsmoderasjon er resep
ten bl.a. kutt i de statlige 
overføringene (les trygde
ne) og svekka arbeidsmil
jø- lov. 

Vi kan ikke støtte en slik 
strategi. Moderasjon og økt 
konkurranseevne gir ikke 
flere arbeidsplasser. Dette 
har vært prøvd både i 
Norge og i EF-landa uten å 
gi andre resultater enn økt 
ledighet og større fattig-

OPPRØR 

dom. Moderasjonslinja vil 
spesielt sette kvinneløn
ningene under press, fordi 
det er særlig de lavtlønte 
som i Norge ligger høyere 
enn våre konkurrenter. 
Momsøkninga innebar at 
de fattigste i praksis må 
betale mest. Vi krever full 
kompensasjon for moms og 
devaluering og tiltak for å 
heve kvinnelønna ved 
vårens mellomoppgjør. I 
tillegg må LO sette seg mot 
tap av fridag som en del av 
oppgjøret. 

Videre vil vi 
- gå imot svekking av 

trygderettighetene. 
- gå mot uthuling av 

arbeidsmiljøloven, spesielt 
svekking av stillingsvernet, 
økt adgang til lokalt å avta
le natt, søn og helgedagsar
beid og overtid utover 
lovens rammer og økt bruk 
av midlertidige ansettelser. 

- kreve at nye ansettelser i 
offentlig sektor skjer i faste 
stillinger på ordinære lønns 
og arbeidsbetingelser. 

Vi vil på denne bakgrunn 
gå imot at LO gir sin støtte 
til Kleppe-strategien og 
binder fagbevegelsen tett 
opp til regjerin- gas økono
miske politikk for økt mar
kedsstyring og deregule
ring av arbeidslivet. 

Siri Jensen 

Vi oppfordrer folk til å stille forls
lag i klubber og fagforeninger om 
EØS-avtalen med krav om folkeav
stemning. Vi presenterer her en mal 
til vedtaksforslag som kan gi ideer 
til utforminga. 

Forslag til vedtak 
med krav om 

folkeavstemning 
EØS-avtalen som Stortinget ved

tok, er forkasta gjennom at folket i 
Sveits sa nei i sin folkeavstemning. 
En ny EøS-avtale må opp igjen til 
full behandling i Stortinget. 

EøS-avtalen leder Norge inn i EF 
mot folkets vilje. Stortinget hadde 
ikke mandat til å godta EØS-avtalen. 
Denne avtalen går lengre enn EF
medlemskapet folket sa nei til i 
1972, og spørsmålet har heller ikke 
vært lagt fram for folket i valg. 
Dersom Stortinget hadde vært sam
mensatt utfra siste kommunevalg, 
hadde det ikke vært tilstrekkelig fler -
tall for avtalen. 

I det eneste landet der folk får si 
sin mening, blir avtalen nedstemt. 

På denne bakgrunn krever vi at det 
holdes folkeavstemning om EøS
avtalen før Stortingets behandling. 
Uansett må behandlinga utsettes til 
nytt Storting trer sammen og saka 
påny kreve 3/4 flertall. 
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t store 

De «usynlige» 

r Vs landsmøte er over. Gjennom 
tre dager var talerstolen under 

beleiring av taleføre folk med mye på 
hjertet, vedtak ble fattet og ny RV
ledelse ble valgt. 

Men utenfor den store konferansesalen 
var en annen gjeng i aktivitet. Først på 
plass om morran og sist ut av landsmø
telokalene om natta. Vedtaksforslag og 

uset 

Ørene mine spisser seg straks de fanger 
opp lyden av ordet HUS. Da hus står 
sentralt i mitt liv, blir jeg straks enga

sjert i Kari Hansens byggeprosjekt. Prosjektet la 
hun fram i innledninga si på RV-landsmøtet. 
RV-huset skal bygges, sier Kari. Tomta med fin 
utsikt er allerede funnet, et sted i Trøndelag tror 
jeg. Bygginga er godt i gang. Grunnmuren skal 
være solid - ja naturligvis. Vi må lage tegninger 
for det nye huset, sier Kari. (Som arbeidsledig 
arkitekt er jeg sikker på at her kan jeg bidra med 
en hel del.) Huset skal bygges i tre - ingen råtne 
bord her nei - klart det, og det skal være høyt 
undertaket. 
Tankene mine er straks i gang med mange rom 
hvor lyset flommer inn gjennom vakre vinduer. 
Huset skal ha mange fløyer, og et stort sentralt 
rom, sier Kari. Ja, ha hvordan kan det bli seende 
ut da, fantaserer jeg - kanskje en stjerneformasjon, 
kanskje blir det en H eller F eller E- fasong? Jeg 
ser for meg dugnadsgjenger i full sving, folk som 
kan litt av hvert. Men heisann, det blir jo ikke 
noen regelmessig form på det huset, folk bygger 
og foreslår og bruker fantasi - det blir et fantastisk 
Serafin-hus med mange tårn, karnapper og forun
derlige utbygg. Et øyeblikk er jeg forvirret, men 
så finner jeg ut at det er ikke noe rart at huset blir 
sånn så individ- ualistiske som vi nordmenn er, 
spennende og rart blir det i alle fall. 
Men lengre borte i lia, sier Kari, litt gjemt bak en 
sving ligger et gammelt hus som er lavt og lite og 
mangler utsikt. Det er det gamle AKP-huset. Den 
eneste dette huset kan brukes til i framtida er 
museum. 

Mine RV-husfantasier er som blåst bort. Jeg blir 
øyeblikkelig opptatt av det lille bortgjemte huset. 
Så lite og idiotisk det høres ut i Karis munn. 

Det spørs vel om vi som bor i det lille huset er 
særlig velkommen inn i det fine RV-huset? 

Inger Johanne Magnus 

innstillinger ble skrevet ut og kopiert. 
Kjempemessige hauger med brødskiver 
ble skåret og pålegg , drikke og bestikk 
satt fram. Kaffe ble kokt i ett sett. Fra 
fredag morra til søndag ettermiddag 
gikk det i et bankende kjør. 

Det var en rød - og rødøyd - gjeng som 
forlot Stovner etter alle andre søndag 
ettermiddag, og uten deres stå-på-vilje 
hadde landsmøtet ikke latt seg gjen
nomføre. De representerer en tradisjon 
RV må ta vare på: Den seige, oppofren-

de og ofte usynlige arbeidsinnsatsen 
som ligger i bånn for alt vi driver med. 

De «usynlige» var selve drivverket i 
landsmøtet denne gangen også, og for
tjener både den røde rosen de fikk av 
Aksel Nærstad ved landsmøteavslut
ningen, den de nå får her i Opprør, og 
egentlig mange, mange flere i tillegg. 
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