
iuni 1993 nummer 
-I 
;;o 

J: 
er 

lokalreportasier: 
Edruelig, men hva 
skjer i Tromsø? 

• gg RV giennom " 
EØS- og EF-kampe Søppel og folk i Harstad. 

Ikke kjendistadio. 
Side4 og 5 

Stortingsvalglisten 
eer klare 

Side7 

Kampen om vann· 
krafta 

Side 10 

Valgkamp-planer 
Side 11 

Vi byggier eit hus 
Siste side 

- EF og EØS-kampen 
dreier seg ikke bare om 
hva folk skal stemme, 
den er også en kamp 
om folks hoder. Det må 
bli vår oppgave å tørre 
å gå inn i kontroversene 
og å heve det ideologiske 
nivået på EF-kampen, 
sier RVs nyvalgte nestleder, 
Jørn Magdahl til Opprør. 

Side3 

Rød Valgallianses 
Valgkamplotteri 1993 

Kjøp lodd og vinn en reise til kr. 25.000,- ! 

i94 gevinster til en verdi av 125.230,· kr. - reiser, kunst, sportsutstyr m.m. 
Tillatt salg: 25.000 lodd a kr. 20,-

Forhåndstrukne lodd - du ser med en gang om du har vunnet! 

Lotteriets overskudd går i sin helhet til RVs valgkamparbeid! 

Kjøp lodd og vinn - få Folkvord inn! 
Loddene bestilles fra: 

Gøtcborggt, 8, 0566 Oslo, tlf: 22 38 42 50, Fax: 22 38 46 02, postgi ro: 0805 2251916 
rzll! 

Jorda rundt på Erling Folkvord og Espen 
Mathisen er ute med ei ny bok. Denne 
gangen har de gravd - og gravd godt - i 
forholda rundt byfornyinga i Norge fra 
1976 - 93. 
Sjøl håper fo,fatterne at boka kan bli ei 
bruksbokfor byfornyingsa/re i kampen 
for et rettferdig sluttoppgjør, og det har 
den alle forutsetninger for å bli. Den 
dokumenterer overbevisende at det 
politiske spillet bak byfornyingslaven · 
og ''prinsippet" om selv.finansiering, 
betyr at beboerne betaler hele reg
ninga. Stat og kommune unndrar seg 
de pliktene de tidligere hadde i for
bindelse med boligbygging, og går
deiere slipper å svi for forsømt vedli
kehold. 
I tillegg viser boka klart hvordan en 
spekulasjons- og snylterkultur oppsto og utvikla seg i 
80-åra i byfornyingsselskapene og blant entrepenører, og hvordan politikerene 
svikta som kontrollorgan fordi de var så innvevd i denne kulturen. 
Opprør har fått lov til å trykke et av sluttkapitlene i boka, der fo,fatterne trek
ker opp linjer for kampen for et rettferdig sluttoppgjør for byfornyings'ofrene. 
Les det, kjøp boka og driv diskusjonene og kampen videre! 
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Ses. 8 og 9 

RV-aksjonsdag mot rasisme lørdag 19/6 

La dem komme, la dem bli! 
Denne dagen bør alle RV-gruppene ut på gata med stands og løpeseddelutdeling. Det er laget plakat og løpeseddel sentralt. 
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Penger til 
valgkampen! 
Selger du RV-loddene? Har du gitt 

penger til valgkampen? Skal vi sikre 
valgkampen økonomisk, må alle bidra. 
Omtrent 600 000 kroner vil valgampen til 
RV koste. Det er mye penger, men lite i 
forhold til de andre partiene. Det er innsat
sen fra RV- mendlemmene og ikke avisan
nonser o.l. som må bringe RV- politikken 
ut til velgerne. Men det trengs penger til 
valgmateriell, frikjøp av folk o.l. Disse 
penga må skaffes gjennom lotteriet og inn
samling. 

Loddsalget har kommet godt i gang -
men heller ikke mere. En tredjedel av lod
dene er sendt ut fra kontoret, men det betyr 
jo ikke at de er solgt. Det er flere store RV
grupper som ikke har bestilt ett eneste lodd 
ennå. Alle kan selge 20 lodd. Det er bare et 
spørsmål om å skaffe lodd og selge. Sørg 
for at RV-gruppa di selger! Det kommer 
inn ca 12000 kroner måneden på faste inn
betalinger til RV-fondet - i hovedsak i Oslo 
og Sør- Trøndelag. Det er viktige bidrag til 
valgkampen, men ikke nok om ikke plane
ne for valgkempen skal måtte skjæres ned. 
90 prosent av pengene på fondet går til fyl
kene. De fleste som er i jobb, kan gi 25 
eller 50 kroner i måneden til RV. Er det 
diskutert i RV- gruppa? Har du skrevet 
under på å bli trukket fast hver måned på 
kontoen din? 

Det er feriepengetid, og det har gitt 
muligheter til mange store innsamlinger 
opp gjennom åra. Vi vil oppfordre alle 
RVere om å gi noe av feriepenga til RV
valgkampen. Om halvparten av RV- med
lemmene ga 300 kroner hver, ville det gitt 
240 000 kroner! 

Jeg vil oppfordre hvert enkelt RV-med
lem og sympatisør om å støtte RV-valg
kampen økonomisk. Bestill lodd og gi 
penger! 

Aksel Nærstad 

jOPPRØR 

ANDRESIDA 

Mai Gythfeldt, 1. vara 
på Stortinget? 
Av Pål Ravnsborg-Gjertsen 

Ji dele listetoppen i Oslo med Erling 
.A:Folkvord er ingen spøk. Sjansene for å 
bestige Stortingets talerstol i løpet av de 
neste fire åra er større enn for noen annen 
RVer utenom akkurat Erling, og bare tan
ken ville nok fått mange til å trekke seg. 
Men ikke Mai Gythfeldt. Hun har måttet ta 
overraskende utfordringer før. Det berømte 
kvinnekuppet ved valget i 1979, som ga RV 
ei rein kvinnegruppe i Oslo Bystyre, sendte 
den da 23 år gamle Mai rett inn i bystyresa
len som første vara for Ellen Pedersen. En 
tur til Stortinget 14 år seinere og mange 
erfaringer rikere, skremmer henne derfor 
ikke spesielt. Men, som hun sier, det må et 
lite mirakel til om det skal skje. 

Etter seks år i bystyregruppa, med jobb 
som valgkampsekretær for hele landet i 
1981 innimellom, skifta hun politisk beite. 
Hun ble leder og drivkraft for KALAY
AAN, solidaritetskomiteen for den fillipin
ske motstandsbevegelsen. Hun har også 
jobba med Studieforbundet Ny Verden og 
sittet i styret der til nylig, og blant annet 
utvikla et kurs for bruk av media for solida
ritetsgrupper som har vært mye brukt. 

Nå er hun aller mest opptatt av særegen 
kvinneorganisering, spesielt innafor fagbe
vegelsen. Hun er sjøl med i Grafisk, det 
eneste forbundet som har egen kvinneorga
nisering på grasrotplan, og som har hatt det 
i 60 år. Hun mener at kvinner har aller mest 
å tjene på en grunnleggende samfunnsfor
andring, og at kravet om 6-timers arbeisdag 
i dag er helt sentralt. 

Kampene mot EFÆØS, arbeidsløsheten 
og rasismen er ved siden av særegen kvin
neorganisering det som opptar henne mest -

og hun gleder seg til valgkampen. Hun har 
vært med før, og vet at hun går inn i en tøff 
tid, men går det over alle støvleskafter så 
vet hun også å si nei. U ten at det betyr at 
hun viker unna for hardt arbeid. Hun v il gi 
mye for at det lille miraklet skal bli virke
lighet. 

hvis vi bare satser på nye stemmer. Det fin
nes en haug med folk, spesielt blant akade
mikerne, som vi tror vil stemme RV fordi 
de har gjort det før. Slik er det ikke, og h vis 
vi ikke også klare r å ta fatt i disse fo\ka så 
klarer vi ikke noe mandat i Oslo», sier Mai 
avslutningsvis og farer avgårde til et møte. 

«Men vi vinner ikke stortingsmandatet 

Uffall Til å bli klok av 
A Il begynnelse er vanskelig, 

heter det, og det ordtaket 
slo kraftigere til for Opprørs nye 
redaktør enn både han og vel alle 
andre kunne drømme om. 
Overfor RVs medlemmer og 
Opprørs abonnenter beklager jeg 
forsinkelsene. Litt prøver vi å 
kompensere med et tilnærma 
dobbeltnummer, men det skal 
ikke bli en vane. Når neste num
mer kommer i midten av august, 
regner vi med å ha løst de proble
mene som førte til forsinkelsene 
denne gangen. 

RVs landsmøte viste at folk 
rindt omkring i landet er grundig 
lei av "fraksjonsslagsmål" - og 
landsmøtet la også et godt grunn
lag for å utvikle alt det som vi er 
enige om. Samtidig vet vi at RVs 
organisasjon fremdeles er svak 

mange steder, og at det både poli
tisk og organisatorisk trengs et 
omfattende arbeid for å gjøre RV 
til et sterkt revolusjonært parti . 
Men endel steder har partiet fak
tisk satt seg, og fungerer. Det fin
nes områder i landet som har noe 
å lære bort, erfaringer som kan 
deles med andre. Nordland fylke 
er et slikt område. 

I Nordland har RV vært organi
sert lenger enn i de fleste fylker, 
og for en tilreisende var årsmøtet 
i Nordland RV en opplevelse. 
Lokkallagene fra Vågan i Nord 
til Brønnøysund i Sør hadde valgt 
representanter til å møtes i Bodø. 
De fleste hadde lenger reisetid til 
og fra årsmøtet enn den 
"utskremte" fra Oslo, der møter 
som krever mer enn en halvtimes 
reise ofte oppleves som et ork. 

Beretningsdiskusjonen var en 

Ansvarlig redaktør: Pål Ravnsbor~jertsen 
I redaksjonen i dette nr: Rune Soma, Erik Næss 
Tor Otto Tollefsen, Kari Celius 

OPPRØR 

reell, konkret diskusjon om alle 
sider ved Nordland RVs arbeid, 
hva som var bra og hva som var 
dårlig, og med konstrultive for
slag om endringer. 

Valgkampdiskusjonen tok ut
gangspunkt i landsmøtevedtake
ne om valget, og ble konkretisert 
med fylkets egne prioriteringer. I 
bånn for valgkampdiskusjonen lå 
også en grundig innledning fra 
Frode Bygdnes om 
Baretsregionen, "Den euro-ark
tiske regionen" som den blir kalt 
av den norske regjeringa og dens 
tyske og amerikanske partnere 
som vil utvikle området på impe
rialismens premisser. 

På årsmøtet ble det diskutert og 
utvikla politikk - i en atmosfære 
som var prega av entusiasme over 
å jobbe sammen - og som ga per
spektiver for partiet RV. Når RV 

nå går inn i tunge debatter om 
prinsipp-program kan frontene 
fort bli skarpe. Men hvis den sti
len som Nordland RV praktiserer 
får råde, så tåler vi også skarpe 
debatter - og kommer sterkere ut 
av dem. 

Pål Ravnsborg-Gjertsen 

Innlegg sendes til: Opprør/Rød Valgallianse 
Gøteborggt. 8, 0556 Oslo 
Telefon: 02- 37 14 14 
og 02-38 42 50 
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EF~KAMPEN 

• gg RY giennom· 
EØS- og EF-kampen! 

- EF og EØS-kampen 
dreier seg ikke bare om 
hva folk skal stemme, den 
er også en kamp om folks 
hoder. Det må bli vår opp
gave å tørre å gå inn i 
kontroversene og å heve 
det ideologiske nivået på 
EF-kampen, sier RVs 
nyvalgte nestleder, Jørn 
MagdahltilOpprør. 

AvRuneSoma 

- Det er viktig å gå i spissen i det 
praktiske arbeidet og slåss for en 
riktig kurs i Nei til EF, slik vi har 
gjort. Men vi kan ikke nøye oss 
med å være en stille motor. Vi 
ønsker også å styrke de sosialistiske 
kreftene politisk og ideologisk - og 
organisatorisk, fortsetter Jørn som 
nå har tatt på seg hovedansvaret for 
EF-arbeidet i RV sentralt, og er i 
ferd med å bygge opp et eget EF-
utva1g 11lV. ' 

I 

Siste runde i 
EØS-kampen 

Jørn understreker at EØS-kampen 
fortsatt må være helt sentral i RVs 
konkrete arbeid: 

- Vi er inne i den siste runden i 
EØS-kampen. Det blir stadig klare
re at ratifiseringa av EØS-avtalen 
kommer til å ta tid. Avtalen kom
mer i alle fall ikke til å tre i kraft før 
etter stortingsvalget til høsten. Dette 
gir oss muligheter til å reise demo
kratispørsmålet i EØS-kampen på 
en grunnleggende måte. 

- Under forrige Stortingsvalgkamp 
ble det sagt at EF-spørsmålet ikke 
kom til å bli behandlet i denne peri
oden. Allikevel har regjeringen og 
det sittende Stortinget både gått inn 
på en avtale som er er mer vidtgåen
de enn det som ble avvist i folkeav
stemminga i 1972 og avvist å holde 
folkeavstemming om saka. 

- Jeg tror folk innser at denne 
behandligsmåten har vært grunnleg
gende udemokratisk, og at det enes
te demokratisk holdbare nå er å 
vente med behandlinga av "EØS-2" 
til folket gjennom valg har sagt hva 
de mener om avtalen. Dette syns
punktet bør RVere jobbe for å få 
markert på alle nivåer i Nei til EF, 
og vi må markere det på egen hånd. 

Kraftdirektivet 
- Videre er det viktig å gjenreise 

den offentlige debatten om EØS, 
gjennom å fokusere på viktige 
enkeltdirektiver. Her står både olje
direktivet og kraftdirektivet sentralt. 

Nr 2/3 •Juni 1 993 • 

Det siste har RVs nye faglige utvalg 
jobba bra med den siste tida. Det er 
helt klart at direktivet vil medføre 
utenlandske oppkjøp av norske 
kraftverk, økt krafteksport og økt 
press for kraftutbygging. 
Mulighetene for å bruke krafttil
gang for å begunstige lokalsamfunn 
og sikre distriktene blir redusert. 
RVs nylig avholdte faglige konfe
ransen om dette spørsmålet viste at 
det finnes nyanser på spørsmålet om 
krafteksport, men alle er enige om 
viktigheten av nasjonal kontroll 
med ressursene. I hele diskusjonen 
rundt kraftdirektivet ligger det en 
kime til nærmene samarbeid mel
lom RV-grupper i ulike deler av lan
det og også konkret samarbeid med 
miljøbevegelsen. 

EF- et imperialistisk 
prosiekt 

For Jørn har mangelen ved RVs 
EF-arbeid så langt vært at vi ikke 
har vært flinke nok til å få fram våre 
egne perspektiver på kampen. 
Særlig legger han vekt på EF som et 
kapitalistisk og imperialistisk pro
sjekt: 

- EF har klare imperiali stiske 
ambisjoner. Cecchini-rapporten, 
som har levert mye av ideologien til 
planene om det "Indre marked" tar 
nettopp forholdet til USA og Japan 
som utgangspunkt. I følge rappor
ten lider Europa av en stivhet i sys
temet, en "eurosklerose", noe som 
hemmer EF i den internasjonale 
konkurransen. Rapporten mener at 
det er for mange hindre lagt i veien 
for kapitalen, det være seg sterke 
fagforeninger eller nasjonale kon
trollmekanismer. Rapportens svar 
en "markedsliberalistisk revolu
sjon". 

- Det kan ikke være tvil om at EF 
føler den indre styrkingen som 
svært nødvendig i konkurransen 
mellom de tre blokkene. Det siste 
åra har vi sett stadig flere tegn på at 
denne konkurransen ofte tar form 
av rein handelskrig. 

- Vår analyse av EF som et kapita
listisk og imperialistisk prosjekt 
betyr at vi må gi en egen vri på 
argumentene mot EF. Når miljøakti
vister går mot EF på grunn av det 
betyr sterkere økonomisk vekst, må 
vi vise hvorfor økonomisk vekst er 
en betingelse for kapitalismen som 
system. Vi må også nyansere vekst
begrepet; vi er mot vekst av vare
transport, men for vekst i den sosia
le sektoren osv. Når SVere argu
menter mot EF på grunn av velferd
og tlemokratispørsmål, er det vår 
oppgave å sørge for at det anti-kapi
talistiske perspekivet ikke forsvin
ner. 

Senterpartiet og SV 
I vedtaket om EFÆØS-kampen 

som RVs landsstyre fattet i mars, 

sies det klart at det blir en viktig 
oppgave for RV å markere en egen 
linje på EF-spørsmålet i valgkam
pen. Videre sies dat at vi må legge 
oss klart til venstre for såvel 
Senterpartiet som SV, også i EF
spørsmålet. Jørn er enig i dette: 

- Det er ikke tvil om at vi ser en 
reell radikalisering i Senterpartiet. 
For deler av partiet er det neppe 
noen vei tilbake til den tradisjonelle 
borgerlige folden. Allikevel er det 
svære politiske forskjeller mellom 
oss. Når vi argumenterer mot EFs 
militære gren, Vestunionen, gjør vi 
det fordi Vestunionen bygges opp 
som et redskap for EFs imperialis
tiske ambisjoner, som et redskap for 
å kunne handle militært utenfor eget 
område. Senterpartiet er derimot 
redd for "å ødelegge det gode for
holdet til USA"! I jordbrukspolitik
ken argumenterer vi for miljøhen
syn og bevaring av bosetning, og 
dette ofte i konflikt med den moder
niseringslinja for jordbruket som 
deler av Senterpartiet har stått for. 
Videre er det klart at Senterpartiet 
som parti står for en rein borgerlig 
linje i mange spørsmål, f.eks. i for
hold til fagbevegelsen. 

OPPRØR 

- Når det gjelder SV virker det 
som om det er ønsket om regje
ringssamarbeid med DNA som er 
det viktigste for politikken. 
Flertallet i SVs landsstyre gikk net
topp inn for at SV kunne gå inn i 
slikt regjeringssamarbeid, sjøl med 
EØS-avtalen som basis. Dette betyr 
at SV er villig til å ta på seg regje
ringsansvar på grunnlag av den 
markedsøkonomiske revolusjonen 
som grunntrekkene i EØS-avtalen 
betyr! 

- Byrådssamarbeidet i Oslo viser 
det samme. Her har SV vært med på 
å endre anbudssystemet i Oslo kom
mune slik at det blir tilpasset EØS
avtalen, - før avtalen er vedtatt. 
Ledende SVeres taktiske samspill 
med DNA omkring I .mai i Oslo, er 
ytterligere en bekreftelse på dette. 
Det er klart at vi må spørre oss sjøl 
om ikke SVs maktambisjoner gjør 
partiets ledelse til en lite pålitelig 
kraft i EF- og EØS-kampen. 

- Det er imidlertid viktig at vi er 
klar over at det er store uenigheter 
innad i SV på disse spørsmålene. 
Partiet har sin fløy av klare EF-til
hen~ere. Samtidig har viktige deler 
av partiet opponert mot ledelsens 

kompromissvilje, og denne opposi
sjonen går helt opp til toppen av 
partiet. Vi må heller ikke glemme at 
svært mange SVere gjør en god jobb 
innad i Nei-fronten. 

EF-utvalget 
Landsstyret vedtok også å oppret

te et sentralt EF-utvalg i løpet av 
mars måned. Jørn har tro på at 
utvalget kan bli til nytte også for 
RV-laga lokalt. 

- Målsetninga med EF-utvalget er 
flere. Vi bør produsere ideer og 
materiale til hjelp for RV sentralt og 
RVere rundt i landet: Lage hefter og 
løpesedler, utvikle politikk og tak
tikk. Vi bør begynne å dra sammen 
et RV-nettverk i EF-kampen. Her er 
det viktig at RV-lag og enkeltperso
ner som jobber mot EF tar kontakt 
med utvalget. Dersom det skal fun
gere, er det viktig at lokallaga kom
mer med innspill til utvalget, avslut
ter Jørn, som kan treffes fast på RV
kontoret hver tirsdag (tlf. 22 38 42 
50), og ellers kan ringes hjemme på 
Nøtterøy (tlf. 033 85803) 
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LOKALREPORTASJER 

Edruelig, men hva skier i Tromsø? 
Etter siste valg fikk RV i 

Tromsø to representanter. 
De kunne sittet i for
mannskapet, men valgte 
å få plass i de to hovedut
valgene, helse- og sosial 
og undervisning. Opprør 
var i Tromsø og snakket 
med RVs to representan
ter samtidig som taket 
blåste av Scandic Hote[. 

-Vi hadde helst sett at andre enn 
de som jobber med det parlamenta
riske arbeidet, sitter i styret til RV i 
Tromsø. Dagsorden vår blir veldig 
preget av de sakene vi jobber med i 
kommunestyret, sier Eli Berg, leder 
av Tromsø RV og medlem i hoved
utvalget for undervisning. 

-Problemet er at enten setter vi 
de politiske spørsmåla på dagsor
den, eller at ingen gjør det. Det er 
lite interesse for å være aktiv i sty
ret hvis man ikke sjøl sitter i kom
munestyret, sier Charlotte 
Kristiansen, leder av kommunesty
regruppa og medlem av hovedutval
get for helse og sosial. Sammen 
med Siri Andersen, en av de fem 
vararepresentantene, utgjør de tre 
styret i Tromsø RV. 

Blir ikke RV da bare for de som 
er aktive i kommunestyret? 

Charlotte:-Vi henger litt igjen i 
sånn som RV har vært lenge. Det er 
et kapasitetsspørsmål. Nå er det 

viktigste at vi er RVs ansikter. Men 
vi må styrke det utenomparlamen
tariske arbeidet, få organisert flere 
til å drive aktivt, politisk arbeid. 

Hvordan? 
Charlotte:-For det første må vi 

organisere oss og delta i folkelige 
organisasjoner. For det andre må vi 
ha tilbud til dem vi kommer i kon
takt med. 

-1 Tromsø er det 10-15 aktivister 
i RV. Åssen doble antallet? 

Charlotte:-Jeg mener RV trenger 
en studiesirkel. Ikke lang, men på 
tre møter der folk kan diskutere og 
dele erfaringer. 

Hva med alle de gamle aktiviste
ne? 

ELi:-Jeg tror ikke det er lett å få 
fart i dem. De gjør så mye annet. 
Stadig er det noen som tar utdan
ning og skal ha eksamen. De priori
terer sitt eget liv mer enn før. 

-Skal vi komme noen vei videre, 
må vi få med ungdommen, sier 
begge to. 

-Hvordan? 
Charlotte:-Vi må gjøre ting sam

men med dem vi vil ha med - enten 
det er studiesirkler, aksjoner eller 
temamøter. Dette vet vi. Problemet 
er forskjellen mellom vanlige men
neskers interesse for politikk og det 
nivået vi jobber på. 
· ELi:-Det spørs hva du mener med 

nivå. Mange folk er like forbanna 
som oss. 

Charlotte:-Ja, men den eneste 
måten RV viser seg fram på nå er 
gjennom radio og aviser. Det er en 
terskel. 

-Hva er de viktigste politiske 
sakene i Tromsø? 

Eli:-Det er kampen for å få bort 

egenandelene på hjemmesykepleie, 
edruskapspolitikk og skolepolitikk. 
Kampen om å få bort egenandelene 
dreier seg om eldreomsorg. Det 
jobber vi mye med. 

-Er det eldreopprør i Tromsø? 
Charlotte:-Det er vel å ta hardt i, 

men det fins et aktivt eldreråd som 
blant annet mobiliserer til kommu
nestyremøtene når saker som er 
viktige for eldre tas opp. 

Charlotte:-Når det gjelder edru
skapspolitikk, slåss vi for en 
restriktiv bevilgningspolitikk. 

-Men dere har ølmonopol? 
Charlotte:-Ja, men det kryr av 

skjenkeplasser som er åpne til langt 

Søppel og folk i Harstad 
-Jeg tror vi kan styrke oss 
ved å satse mer på studier 
og politisk debatt, sier 
Inger Bye, 3. vara til 
bystyret i Harstad. For 
eksempel konflikten i 

Jugoslavia. Hva skjer? 
Skulle gjerne ha skjønt 
mer av det. 

I Harstad er det 21 medlemmer av 
RV. Opprør var på besøk for å finne 
ut hvem de er hva de driver med, og 
åssen de tenker for å bli fler. 

-Vi kan godt greie å doble antall 
medlemmer, men det vil bli støtte
medlemmer. Vanskeligheten ligger i 
å rekruttere medlemmer som vil 
være aktive. Sånn som det er nå, er 
de fire første på lista samtidig styret 
i laget. Det betyr 4-5 aktive, og at 
arbeidet knytter seg til jobbinga i 
bystyret, sier Frode Bygdnes, RVs 
representant i bystyret. 

-Problemet er å prioritere RV så 
høyt at styret greier å aktivisere 
resten av medlemmene. Jeg går på 
skole, har eksamen til våren og har 
lite tid, sier Inger. 

Du går på vernepleierlinja på 
høyskolen i Harstad. Er det mange 
radikale ungdommer? 

-Ja, det er mange radikale studen
ter. Blant annet er det flere RVere i 
klassen min. 

Åssen få aktivisert disse? 

-RV må få til mer politisk Liv og 
diskusjoner som kan trekke. Mer 
uformelle sammenkomster. Ser i 
Klassekampen at det arrangeres 
interessante møter i Oslo. Kunne 
ikke noen komme opp hit til oss? 
Leste i Opprør om hvordan de i 
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på natt. RV har kjørt fram den hel
sepolitiske sida, og viser sammen
hengen mellom skjenkepolitikk og 
helsepolitikk. Vi krever konsekvens 
og sammenheng. 

Eli:-Den tredje, viktige politiske 
saken er skolepolitikken. Vi står 
hardt på for å opprettholde nivået i 
skolen - i samarbeid med elever og 
foreldre. Budsjettene må ikke redu
seres. I år ble det opprettholdt og 
påplusset. Pga mye bråk - blant 
annet en stor ungdomsskoledemon
strasjon og underskriftsaksjon i fjor 
- er det idag vanskelig for politiker
ne å kutte i skolebudsjettet. 

Det er stortingsvalg til høsten. 

Balestrand laget samlinger der 
familiene deltok. Vi har snakket om 
å arrangere skitur med middag - og 
diskusjon etterpå. 

Frode, du.jobber blant annet med 
en sak om søppeldeponi som vil for
urense hvis det blir plassert der 
kommunen vil. Hvordan organisere 
noe av opprøret som er på gang 
sånn at det blir RV- aktivister - i til
legg til flere stemmer neste valg? 

-Det er dette som er vanskelig. Vi 
har prøvd å arrangere åpne møter. 
Blant annet var det tjue mennesker 
som møtte opp da i fjor da Aksel 
Nærstad innledet om »Hvor går 
RV?». Det letteste er å aktivisere 
folk når RV får verv i kommunale 
utvalg. Nå har vi ingen medlemmer 
i utvalgene. 

-Ja, men det er et grunnlag blant 
skoleungdommen, sier Inger. Når 
Frode har vært på skolemøter, har 
han fått stor respons. 

Andre ting som skjer i Harstad? 
-I forbindelse med den generelle 

nedtrappinga av militæret er Kilhus 
og Omegn Grendehus i fare. Det 
Ligger 5 kilometer utenfor byen i et 
område det ikke fins forsamlingslo
kaler. Det er kommunen som har 
hele det økonomiske ansvaret nå 
etter at militæret ikke ville støtte 

Hva tenker dere i Tromsø? Eli:-Det 
er en vanskelig taktisk situasjon, 
men vi bør stille. 

Charlotte:-Siden vi ikke har sjan
se til mandat, må vi bruke valgkam
pen til å komme i kontakt med folk, 
og til å ta vare på de kontaktene vi 
får. Tenke annerledes. 

-Konkret? 
Charlotte:-Etter debatten på sko

lene må vi bli igjen og snakke med 
ungdommene, spørre hva de er opp
tatt av, knytte kontakter. Vi må dis
kutere og lage en plan på forhånd 
for hva vi kan tilby. Hovedmålet må 
være å verve nye medlemmer. 

Erik Ness 

mer. Grendehuset er reist gjennom 
en kjempeinnsats fra bygdefolket. 
Nå vil kommunen gjøre huset om til 
skole og barnehage, sier Inger. 

-Det har vært folkemøte, forteller 
Frode. Det er RV, SP og FrP mot 
resten av bystyret. Ellers er søppel
deponisaken viktig. Det dreier seg 
om plassering av såkalt »rein søp
pel», dvs. stein, sement, tre o.l. Det 
er er illusjoner å tro på reint søppel. 
Dette vil forurense elva som fiske
foreninga har brukt tre år på å rense 
i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø. 

-Denne saken drar opp diskusjo
nen om kildesortering, gjenbruk og 
hva kapitalismen produserer. Dette 
kan lett bli en svær og omfattende 
politisk debatt. 

RV i Harstad framover? 
-Vi er en gruppe med en kjerne 

som ønsker å utvide den politiske 
dagsorden i Harstad til mer en 
bystyrespørsmål, sier Inger og 
Frode. 

Erik Ness 
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Ikke kiendisradio 
-Jeg startet opp i RV-radioen som AKPs kommissær 
etter krav fra radioen selv, da Hermann Kristoffersen 
ikke stilte på møtene, sier ansvarlig redaktør siden 
1988, Jon Arne Jørstad, i RV-radioen i Tromsø. 

Radioen har egen konsesjon, drives uten reklame og 
deler studio med det Allers-eide, Radio 1. Den ble 
startet for ti år siden, og drives nå av en kjerne på åtte 
mennesker med en stor gruppe støttespillere. 

Hvilken innretning har RV-radi
oen i Tromsø? 

-Vi har valgt to målgrupper: 
Fagforeningsmiljøet og det interna
sjonale miljøet. I tillegg har vi knyt
tet oss an til poetene i byen, både 
amatører og proffe. Radioen spiller 
en rolle når ting skjer på kulturfron
ten, og har blant annet et samarbeid 
med Jazzklubben og Bluesklubben 
om faste sendinger hver torsdag. 

-Når det gjelder den faglige 
delen, dekker vi stort sett alt i for
bindelse med Samorg. Det betyr alt 
fra lønnsdiskusjoner til EF og 
I.mai. 

-Det er vanskelig å lage program
mer fra det internasjonale miljøet 
på grunn av alle konfliktene i det 
internasjonale miljøet. Vi har laget 
programmer om blant annet om ira
nere, irakere, tamiler, palestinere, 
somalere - og finner og dansker. I to 
år hadde vi faste sendinger på per
sisk. Ungdommer fra blant annet 
Iran og Kurdistan har vært med å 
lage programmene. 

-Radioen var sammen med inn
vandrere og sentrale folk i AKP ini
tiativtakere til den internasjonale 
uka i Tromsø vi har hvert år. 
Radioen dekker arrangementer og 
deltar i diskusjonene om organise
ring av uka. 

Sender dere ofte? 
-Vi har sending hver dag. En time 

hver kveld fra mandag til fredag, 
pluss en time tirsdag formiddag. 
Lørdag sender vi en og en halv time 
om ettermiddagen, og så to timer 
søndag formiddag. Og så har vi 
byens beste nattsending på ni og en 
halv time natt til søndag. 

Jon Arne forteller at man ikke 
behøver å være med i RV for å job
be i radioen, men rasisme og kvin
nediskriminering aksepteres ikke. 
Dessuten skal radioen ta utgangs
punkt i folk og ikke kjendiser. 

-RV-radioen er alltid partisk, men 
alle syn slipper til. Vi tror ikke på 
»uavhengig» journalistikk, og 
mener lytterne har krav på å få vite 
politisk og sosialt ståsted. 

Rekrutterer dere fra radiomiljøet? 
-Indirekte, ja. Det ungdom vet 

om RV er mye gjennom det de 
hører på radioen. Historisk har det 
kommet medlemmer til Rød 
Ungdom gjennom radioarbeidet. 
Sånn kan det også bli. Men det som 
må til, er først og fremst flere som 
vil gjøre noe med det. Tidligere har 
vi hatt seminarer for ungdom om 
radio og politikk som har fungert 
bra. Det vi trenger, er folk som kan 
jobbe organisatorisk. Det er et 
spørsmål om å prioritere og sette av 
folk. 
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Er det uenighet på prioritering av 
radioen? 

-Ja. Det er mange AKPere og 
RVere som ikke skjønner effekten 
av radioarbeidet. Hva gir størst 
effekt: To timer arbeid som resulte
rer i en times radioprogram som når 
flere tusen lyttere, eller to timer 
arbeid for å lage en løpeseddel? 
Mange tror fortsatt at det viktigste 
er å skrive løpesedler og debattinn
legg. Det er faktisk lettere å få folk 
fra SV, DNA og Høyre i studio enn 
RVere og AKPere. 

-Å drive med radioarbeid er ikke 
bare å spre politikk, men også å 
knytte kontakter. Radioen har 
betydd mye for å bygge opp nett
verkene blant innvandrere og fag
foreningsfolk. Vi som jobber med 
radioen, blir ofte kontaktet for å 
delta i organisering av ulike aksjo
ner og delta i kampanjer og aksjo
ner. 

At Jon Arne ofte blir kontaktet, 
og ofte sier ja, visste vi på forhånd. 
Ryktet nådde oss før vi skulle inter
vjue redaktøren. Blant mange opp
gaver sitter Jon Arne også i 
Samorgs I .mai- komite. 

-Jeg har sagt ja til å lede Nei Til 
EF i Tromsø, hvis ingen andre stil
ler opp. J så fall er målsettinga å 
jobbe hardt et halvt år for så å over
flødiggjøre meg. 

Vi er ikke forbauset. Redaktøren 
som startet som kommissær, er 
krumtapp i en radio med et budsjett 
på 70 tusen kroner, og har fått 
mange aktivister med i radioarbei
det. I tråd med RV- radioens målset
ting om det journalistisk korrekte i 
alltid å gjøre kjent politisk og sosi
alt ståsted, melder vi følgende: Jon 
Arne er fortsatt aktiv i AKP og har i 
atten år jobbet med mennesker med 
psykisk utviklingshemming. 

Erik Ness 
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OG ARBEIDSLØSHET 

VALG 

Erling Folkvord inn på Stortinget? 
- Stakkars Storting! ·_ 

Denne spontane reaksjonen er ikke vår, men kommer fra Aps tidligere partisekretær, : 

Ronald Bye. Han vet av egen erfaring Hvor ubøyelig Erling Folkvord er i konfrontasjon • 
• 

med makthaverne. Han vet også mye om hva en god møkkagraver kan komme til å finne • 
• innafor dørene på Løvebakken. En RV-gruppe på Tinget med Erling Folkvord i spissen er ·• 

en skrekkvisjon for makthaverne. Vi kan gjøre den visjonen til en realitet. Arbeidsfolk i : 

kamp fortjener det, EF/EØ S-motstanderne fortjener det, og makta fortjener ikke bedre. • • • 
VALGKAMP 500 000 

OVER HELE TIL RV'S 

LANDET VALGKAMP 
' 

' 

Mandatsjansene i Oslo er store og reelle, Vi ber deg tegne deg for faste månedlige 
og svært mye større enn alle anare ste- beløp til RVs valgkampfond. Du kan sjøl 
der. RV vil denne gangen derfor spesielt velge om din støtte kan gå til valgkam
fokusere på Oslo-valgkampen. Men det pen i ditt eget fylke, eller til kampanjen 
skal også drives intens valgkamp over «Erling Foll<vord inn på tinget» . Men vi 
hele resten av landet. RVs politikk og ber deg handle raskt. Valgkampforbere
kandidater skal presenteres så bredt som deisene er i gang, og vi får verken stor
mulig, og valgkampen skal brukes til å tingsrepresentanter eller driv i lokal valg
utvikle hele RV, både politisk og organi- kamp uten økonomisk grunnlag. 
satorisk. 

DU KAN 

STØTTE RV 
' 

AUTOMATISK 

• • • • • • • • • Autogiro eller direktetrekk er betalings-
former som gjør det enklere for det å be- • 
tale månedlise bidrag til RVs valgfond e 
eller kampan1en «Erling Folkvord inn på • 
Tinget». Ordningen er gebyrfri og du kan • 
enten benytte din postgiro eller bank-
konto. Send bare inn funmakten til høy- • 
re. Skulle du ønske å benytte faste innbe- • 
talinssblanketter til postgiro, kan vi sen- • 
de disse til deg. Kryss bare av og gi din 
adresse. • 

□ Ja, jeg sender fullmakten til RV, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 

□ Ja, send meg ferdigutfylte blanketter til: 

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

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

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

Beløp kr ..... ........................... pr. måned 

Trekkes inntil jeg melder fra 

Trekkes til og med ......................... måned i 199 .. .. .. 

□ Støtten går til fylket jeg bor i. 

□ Støtten går til kampanjen «Erling Folkvord inn på Tinget» . 

FULLMAKT 
Avtale-ID 
Postgiro 0825 0402601 
Banl<giro 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 

Støtt RV, mot arbeidsløshet, EF /EØS og rasisme 
' www.pdf-arkivet.no (2020)
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Stortingsvalglistene· ~r klare 
Av Pål Ravnsborg-Gjertsen. 

ver hele landet har 
vinteren og våren vært 
prega av nominasjoner 

til Stortingsvalglistene. Riktignok 
er ikke den prosessen så omfattende 
som listestillig foran kommuneval
gene, men den krever mye arbeid 
og omtanke, og det er tydelig at 
mange føler det vanskeligere å stå 
høgt oppe på ei Stortingsvalgliste 
enn på ei Kommunevalg- eller 
Fylkestingsvalgliste. Sjøl om det 
ved Stortingsvalget er mye mindre 
sjanser for at forpliktelsene ved å 
bli valgt skal bli en realitet. 

Nominasjonskomiteer over hele 
landet har vært i kontakt med hun
drevis av folk, og mange steder har 
de siste forandringene på listene 
kommet på selve nomina-sjonsmø
tet. Det betyr ikke at nominasjons
møtene har vært prega av kampav
stemninger, men oftere at kandida
ter har latt seg overtale til å stå på 
listene like før eller på nomina
sjonsmøtet. 

Totalt sett er listene bra prega av 
at RV er et arbeiderparti, og halv
parten av de nominerte er kvinner, 
men dette bildet har en stygg svak
het. Bare fire av de nitten førstekan
didatene er kvinner. Det er en 
mager trøst å vite at det i mange fyl
ker har vært jobba aktivt for å få en 
kvinne på topp. Her har RV et pro
blem som det må jobbes aktivt med 
for å få løst. Bildet er nemlig ikke 
ulikt når vi ser kjønnsfordelinga på 
RVs representanter i kommunesty
rer og fylkesting etter valget i 91. 

Listetoppene 
Norge rundt 

Rapporter har en tendens til å gå 
tregt internt i RV, og lokalaviser 
landet rundt har ofte RV-listene 
uker før de formidles til Oslo, men 
listetoppene har vi nå oversikten 
over. 

De ser slik ut: 
Finnmark: 
1. Cato Johansen, Alta 
2. Randi Sjølie, Vadsø 

Troms: 
1. Mads Gilbert, Tromsø. 
2. Aud Karin Bjørn, Tromsø. 

Nordland: 
1. Solveig Onsøen, Øksnes. 
2. Brikt Kristensen, Bodø. 

Nord-Trøndelag: 
1. Solveig Aamdahl, Verdal. 
2. Svein Olav Skogstad, Levanger 

Sør-Trøndelag: 
1. Peder Martin Lysestøl, Trondheim. 
z. Astri Holm, Trondteim. 
Møre og Romsdal: 
1. Stein Kristiansen, Kristiansund. 
2. Bente Volder, Ålesund. 

Sogn og Fjordane: 
1. Magnar Falkenstein, Naustdal 
2. Oddveig Lyngstad, Jølster 

Hordaland: 
1. Terje Kollbotn, Odda. 
2. Silja Arvola, Bergen. 

Rogaland: 
1. Asgeir Bell, Sandnes. 
2. Målfrid Låte, Stavanger. 

Vest-Agder: 
1. Leif Gusland, Kristiansand 
2. Katharina Høivold, Kristiansand. 

Aust-Agder: 
1. Knut Henning Thygesen, Risør 
2. 

Telemark: 
1. Kjetil Kvist, Skien. 
2. Morten Halvorsen, Notodden. 

Buskerud: 
1. Lars Mamen, Drammen. 
2. Elisabeth Bering, Drammen. 

Hedmark: 
1. Harald Dyrkorn, Sør-Odal. 
2. Anne Hals, Løten. 

Oppland: 
1. Bjarte Møller Bjørge, Gjøvik 
2. Eli Nesset, Gjøvik 

Akershus: 
1. Aksel Nærstad, Asker. 
2. Toril Mellum, Vestby. 

Østfold: 
1. Anne Steinsland, Askim. 
2. Jon Michelet, Rygge 

NKPog 
Stortingsvalget 

Arne Rolijordet forteller i et 
innlegg ber i Opprør hvordan det 
gikk til da NKP innviterte RV til å 
diskutere listesamarbeid i Oslo. I 
og for seg en lystig historie som 
nå har fått sin hale. 

NKP har vedtatt ikke å stille til 
valg, og oppfordrer sine 217 sym
patisører fra forrige valg til å 
stemme SV, fordi ei RV-liste alei
ne ikke har muligheter. RV ( og 
De Grønne) oppfordres til å trek
ke lista si, og gi sine stemmer til 
SV eller til SP som har sjansen til 
et utjevingsmandat. 

Vi kunne trenge både de 217 
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NKP-stemmene og de 1553 
Grønne stemmene bak Folkvords 
mandat i Oslo, men NKPs reson
nement er ikke desto mindre 
interessant. De har fattet en 
beslutning som gjør kampen for 
Erling på Tinget litt vanskeligere, 
og oppfordrer sine velgere til å 
stemme på folk de samtidig sier 
ikke er til å stole på. Vi oppfor
drer NKP- velgere til å bruke hue, 
stemme på en kandidat som har 
mandatsjanser og som de kan sto
le på. Og dert kandidaten topper 
RVs liste og heter Erling 
Folkvord. 

Vestfold: 
1. Jørn Magda!, Nøtterøy. 
2. Anne Lise Olavsen, Borre. 

Oslo: 
1. Erling Folkvord, Gamle Oslo. 
2. Mai Gythfeldt, Lambertseter. 

Silja Arvola 

Ketil Kvist 

Solveig Aamdal 

OPPRØR 

Det er disse som kommer til å stå i 
spissen for RVs valgkamp rundt 
omkring i landet, og de har noen 
krevende måneder foran seg. Men 
de hverken kan eller vil drive valg
kamp alene. Det er de hundrevis av 
lokale aktivister som trår til som 

avgjør hvor slagkraftig RVs valg
kamp skal bli. Men toppen av isfjel
let ser bia ut, sjøl om det skulle vært 
flere kvinner der. 

Solveig Onsøen, Brikt Kristensen 

Mads Gi/bert 

Toril Mellum 
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Eit retØerclig slu • ppg1e1 
Erling Folkvord og Espen Mathisen er ute med ei ny bok. 

Denne gangen har de gravd - og gravd godt - i f orholaa 

rundt byfornyinga i Norge fra 1976-93. 

Sjøl håper forfatterne at boka kan bli ei bruksbok forbyfor

nyingsofre i kampen for et rettferdig sluttoppgjør, og det 

har den alle forutsetningerfor å bli. Den dokumenterer 

overbevisende at det politiske spillet bak byf ornyingsloven 

og ''prinsippet" om selvfinansiering, betyr at beboerne 

betaler hele regninga. Stat og kommune unndrar seg de 

pliktene de tidligere hadde i forbindelse med boligbygging, 

og gårdeiere slipper å svi for forsømt vedlikehola. 

I tillegg viser boka klart hvordan en spekuwsjons- og snyl

terkultur oppsto og utvikw seg i 80-åra i byf ornyingsselska

pene og bwnt entrepenører, og hvordan politikerene svikta 

som kontrollorgan fordi de var så innvevd i denne kulturen. 

Opprør har fått lov til å trykke et av sluttkapitlene i boka, 

der forfatterne trekker opp linjer for kampen for et rett/ er

dig sluttoppgjør for byfornyingsofrene. 

Les det, kjøp boka og driv diskusjonene og kampen videre! 

S
kal du løyse eit problem, må 
du gripe fatt i den verkelege 
årsaka. Utan det utgangs

punktet blir det tilsøring istadenfor 
løysing. Når tusenvis av husstander 
har gjeldsproblem på grunn av stor
tings- og bystyrevedtak om byforny
ing, nytter ået lite å leite etter person
lege og priv?fre Jøysingar same kor 
gjeme du helst ville ordne det heile 
stille og roleg og utan oppstyr. Da 
trengs det samhald, felles handling 
og felles aksjon. Heilt til uretten er 
retta opp igjen, og dei vedtaka som 
skapte problema, er erstatta med nye 
vedtak som er til å leve med. 
Det er tre slags grunnleggjande årsaker 
til at mange av dei byfornya burettsla
ga har vorti 90-åras gjeldsfengsel ista
denfor gode bustader. Her har vi r:ang
ert problemårsakene etter kor mykje 
dei har å seie for burettslaga sin øko
nomi i dag: 
1. I 1977 /78 bestemte stortings- og 
bystyrepolitikarar at dei som budde i 
dei gamle bygårdane frå 1800-talet 
skulle betale heile rekninga for byfor
nyinga. Dei skulle tilmed betale for å ta 
igjen det vedlikehaldet som gårdeiga
rane hadde forsømt, ei forsøming som 
var lovstridig etter at vedlikehaldsplik
ta vart lovfesta i 1939. På toppen av det 
heile skulle dei betale alle driftsutgifte
ne i dei byfornyingsselskapa som poli
tikarane oppretta. 
2. Samtidig bestemte skiftande regje
ringar seg for å avvikle den sosiale 
boligpolitikken. I raskt tempo vart det 
full moms på boligbyggjing, husbank
renta vart skrudd opp og avdragstida 
vart nedkorta. I tillegg vart nesten all 
prisregulering fjerna slik at spekulanta
ne fekk friare hender enn noen gong 
før. 
3. Politikarar og toppbyråkratar har 
prega byfornyingsselskapa med ei 
betrevitande formyndarhaldning over
for medlemmane i burettslaga. Som 
forretningsforetak har selskapa vori 
drivi svært useriøst. Enkelte entrepe
nørar - slike som Helge Schjærve i 
Oslo - har nærmast hatt klippekort og 
frikort. Rekneskapsføringa har vori 

useriøs, og dobbeltfakturering og feil
føring av utgifter har skjedd i stor stil. 
På toppen av det heile var burettslaga 
nøydde til å betale bl.a. bar-runder og 
"studieturar" til inn- og utland for poli
tikarar og enkelte funksjonærar. 
Av desse årsakane er det den første og 
den tredje som er spesiell problemår
sak for dei som bor i byfornyingsstro
ka. 
Det var eit stort bedrageri da stat og 
kommune i 1977/78 bestemte at dei 
framtidige burettslaga i tillegg til stan
dardheving på eige husvære også skul
le betale det forsømte vedlikehaldet og 
den byfornyingsinnsatsen som til da 
vart sett på som kommunen sitt ansvar. 
Dei som budde i gårdane fekk nemleg 
aldri vite om desse vedtaka. Medlem
mar i burettslaget Olav Ryes pl. 3 i 
Oslo ante ingenting før dei i februar 
1993 las byrettsdomen om det høgst 
spesielle "selvkostprinsippet" som 
bystyret hadde vedtatt i 1978. Da dei 
las domen, fekk dei vite at dette prin
sippet bl.a. gjekk ut på at Oslo Byfor
nyelse A/S "skulle drives uten offentli
ge tilskudd" og at selskapet hadde 
ryggstøtte i bystyrevedtak når det dek
ka alle driftsutgiftene sine ved å krevje 
diverse honorar frå burettslaga og ved 
den fortenesta selskapet fekk ved å 
seksjonere ut og selje næringslokale 
før burettslaga fekk overta gårdane. 

Det er titusentals gjeldsoffer i Norge i 
dag. Avviklinga av den sosiale bolig
politikken, dei vanvittige forholda på 
eiendomsmarknaden sist på 80-talet og 
arbeidsløysa, er dei vanlegaste årsaka
ne til gjeldstrøbbel. Det er altså sam
funnsmessige årsakar til det som blir 
opplevd som botnlaus personleg trage
die. Og eit byfornyingsoffer må i til
legg til den del av gjelda som har 
naturleg samanheng med leiligheta ho 
eller han bur i, også betale det som 
skulle vori andres gjeld, noe som er 
både ydmykande og urettferdig. 
Politikarar i stat og kommune tar feil 
viss dei trur dei kan få ein "ny giv" i 
fornyinga av dei 1800-talsgårdane som 
ikkje er opppussa, utan å rydde opp i 

desse statlege og kommunale overgre
pa. Det vil berre bli nye overgrep og 
tvangstiltak. 
Dei som bur i dei byfornya gårdane ber 
verken om almisser eller om særbe
handling. Dei krev berre å bli kvitt den 
delen av gjelda som er tvinga på dei 
heilt urettmessig, og som ikkje har 
samanheng med standardheving i eiga 
leilighet. Den gjelda som er burettsla
ga uvedkomande, skal vi skyve tilbake 
til rette vedkomande! 
Korleis skal vi så rekne oss fram til kva 
som er ei rimelig ordning av dette? 
Millimenterrettferdighet er umuleg, 
men fordi burettslaga ikkje krev anna 
enn det som er rett og rimeleg, er det 
fleire problem som må vurderast før 
ein avgjer kor stor del av fellesgjelda 
som skal slettast eller overtakast av det 
offentlege. 

Finst det ei 
rimeleg husleie? 

Både i England, i Nederland og i Dan
mark har myndighetene fastsett kva 
dei meiner er "rimeleg husleie" i gamle 
gårdar som blir byfornya. Det offentle
ge dekker dei kostnadene som går ut 
over dette. 
Dei første 25 etterkrigsåra hadde Nor
ge ei liknande ordning for boligar som 
vart finansiert gjennom Statens Hus
bank. Stortinget hadde vedtatt at buut
gifta for ein husstand ikkje skulle vere 
meir enn omlag 20 prosent av ei gjen
nomsnitts industriarbeidarløn. Dra
bantbyen Romsås øvst i Groruddalen 
vart det siste store nybyggprosjektet i 
Oslo-området der buutgiftene ved inn
flytting i 1973 var i nærheta av dette 
nivået. Innskotet var 29:000 kroner, og 
husleiga var 550 kroner for ny fire
roms leilighet. 
Det kostar så mykje å byggje ei leilig
het etter vanlege norske standarskrav 
at det ikkje er muleg å betale kostna
den med ei vanleg inntekt. Det er der
for nødvendig å gjeninnføre prinsippa 
som galt fram til 1970, og det betyr at 
staten skal betale ein del av byggje-
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kostnaden. Dette kan gjerast på ulike 
vis, for eksempel ved momsfritak, ved 
at avdragstida i Husbanken tilsvarer 
bustadens levetid, ved å senke hus
bankrenta osv. Men det vil i alle fall ta 
lang tid å slåss seg fram til ein slik 
sosial bustadpolitikk, og byfornyings
dfra kan ikkje vente på at det Skjer. 
Derfor må vi finne ei anna form for 
"rimeleg husleige" å leggje til grunn 
for det "sluttoppgjeret" som stat og 
kommune skylder dei byfornya 
burettslaga i 1993. Ettersom det er 
snakk om likebehandling og ikkje sær
behandling, kan det vere rimeleg å ta 
utgangspunkt i kva ei tilsvarande 
nybygd leilighet med husbankfinansie
ring koster i dag. Ta utgangspunkt i 
kva som blir buutgifta for ei to-roms, 
ei tre-roms og ei fire-roms leilighet i 
eit samanliknbart nybygg i Oslo, i Ber
gen og i Trondheim. Så må ein ta 
omsyn til skilnaden på nybygg og 
gama! gård. Den gamle gårdeµ har 
dårlegare standard på dei fleste vis og 
kjem til å ha kortare levetid enn eit 
nybygg. Det er i alle fall ikkje urime
leg å seie at buutgifta i ein gamal gård 
bør liggje for eksempel 25-30 prosent 
under eit nybygg. Med dette som 
utgangspunkt har vi ein muleg mal 
som kvart enkelt burettslag kan bruke. 
På dette grunnlaget går det an å rekne 
seg fram til kor stor fellesgjeld det er 
rimeleg at burettslaget skal ha for at 
buutgifta ikkje skal bli urimeleg høge, 
når ein samtidig tar omsyn til at det 
skal betalast for forretningsførsel, 
løpande vedlikehald, kommunale 
avgifter osv. 
Det finst fleire framgangsmåtar for å 
korne fram til kva huslege som er 
"rimeleg". Det går an å samanlikne 
1800-talsboligane i dei norske byane 
med den jarnngamle bydelen Vester
bro i København. Der skal !eiga etter 
rehabilitering ikkje vere over 500 kro
ner pr. kvadratmeter pr. år i ei inn
skotsfri leilighet. Det tilvarer omtrant 
2.500 kroner i måneden for ei leilighet 
på 60 kvadratmeter. Oppvarminga er 
medrekna i den danske maksirnalleiga. 
Men skal ordningen til slutt bli rime-

leg, så må vi 6g ta omsyn til at resulta
tet av rehabiliteringsarbeida varierer 
svært fra gård til gård. I enkelte gårder 
er arbeidet gjort så sjuskete at ein 
knapt kan seie at dei er rehabilitert. Ein 
grundig, men nøktern analyse av vedli
kehaldsbehova dei neste 20 åra må 
derfor vere med i det offentlege slutt 

N6r bureffslaget 
blir ei gieldsfelle 

oppgjer med dei som er byfornya. 
Byfornyinga skulle som kjent gi ein 
30-årsstandard. Det er fleire årsakar 
enn entrepenørane sitt slurv at det 
mange stader ikkje vart slik. 
Det blir ny urettferdighet på toppen av 
den gamle viss vi ikkje tar med i rekne
stykkjet at dei nødvendige vedlike
haldsutgiftene vil variere kraftig. Dei 
som har størst vedlikehaldsutgifter i 
vente, må få størst reduksjon i felles
gjelda. Ganske enkelt. fordi ein del av 
den tidligare gårdeigaren sitt forsømte 
vedlikehald enno ikkje er reparert på 
skikkelig vis. 
Når den urettmessige delen av den 
noverande fellesgjelda er borte, må vi 
få ei ordning som gjer at større vedli
kehaldsarbeid kan finansierast med 
langsiktige og billege lån i Husbanken. 
På det grunnlaget går det an å gjen
nomføre ein rask gjeldssanering. Føre
setnaden er at politikarane i stat og 
kommune vedkjenner seg ansvaret sitt 
og sier at det offentlege skal betale det 
som trengst for å få til et rettferdig 
"sluttoppgjer" med byfornyingsofra. 
Stat og kommune må samarbeide med 
burettslagstyra om den praktiske gjen
nomføringa. 
Det trengst ingen omfattande kornmi
sjonar og tungrodde "gjennomføring
sorgan" for å få dette til. Vi rninnest 
kor raskt Sigbjørn Johnsen spadde opp 
nødvendige milliardar da ban i januar 
1991 fekk beskjed om at DnB og eit 
par andre storbankar måtte ha nokre 
milliardar i løpet av førstkomande 
helg. 
I dei første tiåra etter krigen verka 
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or 
burettslagsordninga slik at mange 
arbeidar- og funksjonærfamiliar kunne 
få seg ny leilighet og bli fri frå gårdeig
arveldet utan å stifte botnlaus gjeld. 
Burettslagsordninga hadde viktige 
negative sider da 6g, men den gjorde 
likevel at folk til ein viss grad kunne 
eige bra boligar i fellesskap. 
I dag fører den same burettslagsord
ninga til at store gjeldsbørder blir anda 
større. Og for bankane er det ei utmer
ka ordning at dei andre i burettslaget 
dekker tapet når ein husstand ikkje 
lenger klarer å betale husleiga. Så tid
leg som midt på 1970-talet såg dave
rande AP-regjering at vi kunne få same 
tilstander her som i Sverige, med tom
me leiligheter fordi folk ikkje hadde 
råd til å bu. Regjeringa drøfta proble
met og tok til orde for at "tap på tomme 
borettslagsleiligheter bør utliknes på 
en videre krets". Regjeringa meinte 
"ein mulighet kan være at boligkoope
rasjonen samlet bærer slike tap", og 
dei var ikkje snauare enn at dei påstod 
at "en slik tanke skulle også være i 
samsvar med boligkooperasjonens 
hovedide om solidaritet". 
Innafor boligbyggjelaga - slike som 
OBOS - har dette til ein viss grad vorti 
gjennomført. OBOS sin forretningsfø
raravtale med tilslutta burettslag løyser 
burettslaga sine problem med dei som 
ikkje klarer å betale husleige til rett tid. 
OBOS bruker av oppsamla fond eller 
av eige overskot og betaler inn huslei
ga til rett tid i kvart burettslag. Dermed 
blir det også OBOS som sørger for 
utkasting av dei som er dårlege betala
rar. 
I dei byfornya burettslaga har regje
ringas "videre krets" i praksis vori 
naboane i burettslaget og ingen andre. 
Regjeringas poeng var at banken skul
le gå fri . Den arbeidarsolidariteten som 
var utgangspunktet for eksempel da 
bygningsarbeidarar i Oslo danna forlø
paren til OBOS i 1928, har vorti 
omsnudd til ein slags banksolidaritet. 
Enda ei ekstra bør som folk må bære. 
Endringar i burettslagslova er derefor 
ein nødvendig del av staten sitt slutt
oppgjer med byfornyingsofra. Det må 
bli slik at renter og avdrag for tomme 
leiligheter sin del av fellesgjelda blir 
bankens problem og ikke burettslaget 
sitt. 

Har samfunnet 
r6d? 

Vårt forslag til sluttoppgjer for dei 
byfornya burettslaga kostar ein brøk
del av den bankredningsaksjonen som 
finansminister Sigbjørn Johnsen - med 
brei støtte i Stortinget - har gjennom
ført dei siste to åra. Mens bankred
ningsaksjonen bl.a. handla om å frita 
bankdirektørar for ansvaret for dårleg 
økonomistyring på 80-talet, handlar 
sluttoppgjeret for byfornyingsofra ber
re om at vanlege folk i tillegg til egen 
gjeld skal sleppe å betale for det som 
rettmessig skulle vere statens og kom
munens gjeld. At det ikkje er offentleg 
pengemangel som er problemet, vart 
også godt demonstrert da staten - med 
Kredittkassen som mellomstasjon -
gjekk inn og dekka ein stor del av Sel
mers tap på byggjeprosjektet Grønland 
Torg. 
Det er ellers verdt å nemne at for 
eksempel Oslo kommune har eit sær-
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ornya bureNslag 
skild Bolig- og byfornyelsesfond der 
det ved årsskiftet 1992/93 stod over 
403 millionar kroner. Det går an å bru
ke det fondet til bolig- og byfornyings
tiltak. 
Viss politikarane i stat og kommune 
ikkje viser ansvar svært raskt og gir eit 
rettferdig sluttoppgjer, må burettslags
medlemmane velje om dei skal føye 
seg og bli knust ein for ein, om dei skal 
rømme eller om dei skal slåst. 
Å føye seg betyr å fortsetje som hittil, 
dvs. å betale husleiga ei god stund 
lenger enn ein har råd til, prøve seg i 
køen på sosialkontoret og bli gradvis 
knekt - inntil ein med stor sannsynlig
het blir sett på gata, med mange ydmy
kande opplevingar og personlege 
nederlag i bagasjen. I tillegg er ein 
ikkje lenger særleg kredittverdig om 
ein skal prøve å låne til ny leilighet. 
Å rømme er ikkje stort betre. Mange 
har prøvd det og har flytta frå leilighe
ta natters tid utan at dei andre i buretts
laget visste om det. Man både banken 
og inkassofolka er flinke til å følgje 
etter. Og det kjennest ikkje godt å leve 
vidare med vissheta om at vener og 
naboar i gården no må slite med den 
gjelda som ein sjøl rømte ifrå. 
Skal ein slåst, kan det gjerast enkeltvis 
eller ved samla aksjon. Noen buretts
lag har diskutert om dei skal erklære 
seg sjøl konkurs. Viss eitt burettslag 
aleine slutter å betale på gjelda si, vil 
det truleg til sist hamne i skifteretten 
som konkursbu, og eigedomen blir 
seid på tvangsauksjon. I teorien vil det 
da vere slik at dei som bur i gården kan 
bli leigebuarar hos ein gårdeigar eller 
stifte nytt burettslag eller sameige og 
kjøpe eigedomen tilbake til den prisen 
som blir resultatet av tvangsauksjonen. 
Slik tvangsfullbyrdingslova er etter 
1.1.93 betyr det at dei kan kjøpe går
den til det som er marknadspris for 
eigedomen. Slikt gjenkjøp er avhengig 
av at kommunestyret bruker den kom
munale forkjøpsretten. Og det er 
avhengig av at dei som bur i gården, og 
som etter konkursen ikkje er altfor kre
dittverdige, klarer å reise pengar på 
svært kort tid til å betale kjøpesum
men. I 1992 var det eitt burettslag i 
Oslo som prøvde denne utvegen. Dei 
vart leigebuarar hos ein berykta gård
oppkjøpar fordi byrådet i Oslo ikkje 
svara på søknaden om eit tilskot på 
200.000 kroner til å finansiere siste del 
av kjøpesummen. 
Vi tror vegen om konkurs er farleg, og 
meir enn usikker. Å slåss i skifteretten 
og namsretten er ukjend bortebane for 
·folk flest. Den framgangsmåten vil 
framheve ulikhetene mellom gårdane 
og vil lett virke splittande mellom 
burettslaga. 
Gjeldsnemd - eller frivillig gjledsfor
handling - i regi av skifteretten er nep
pe betre enn konkurs. Denne ordninga 
er ikkje laga for å handtere problem 
knytta til buutgifter og retten til å bu. 
Skifteretten og gjeldsnemdlovgivinga 
tar sikte på å løyse problema for pro
blembedrifter som ville vere økono
misk levedyktige viss det ikkje var for 
den svære gjelda dei har samla opp_ 
Gjennom gjeldforhandling kan dei 
bankane som har lånt ut penger til 
bedrifta, inngå avtale om at dei alle 
saman sletter ein like stor del av det dei 
har til gode. Dermed blir bedrifta i 
stand til å leve vidare og betale renter 
og avdrag på den gjelda som da står 

igjen. Ei slik ordning har sin nyttige 
funksjon i forholdet mellom bankar og 
bedrifter, men ikkje i forholdet mellom 
burettslaga og bankane. 
For det første er det slik at byforny
ingsburettslaga ikkje sjøl har rota seg 

· ut i uføret ved ansvarlege låneopptak. 
Dei har hamna i dagens situasjon på 
grunn av politiske vedtak som har hatt 
preg av tvangstiltak. Konkurs og 
gjeldsnemd har det til felles at dei poli
tikarane som skapte problema, går 
heilt fri. Politikarane slepp å rydde opp 
etter seg. 
For det andre er det slik at burettslaget 
sin eigenkapital går tapt både ved 
gjeldsnemd og konkurs. Det betyr at 
dei som har lånt til innskottet mot sik
kerhet i atkomstdokumenta til leilighe
ta, får svære problem. Når burettslaget 
sin eigenkapital blir borte, har ikkje 
banken lenger sikkerhet for lånet, og i 
dei fleste låneavtalane står det noen 
setningar med lita skrift om at banken 
da har rett til enten å kreve heile lånet 
betalt tilbake straks eller å gjere det om 
til eit forbrukslån. Det betyr at innskot
tet er tapt, at den personlege gjelda 
består og at du får eit kreftig rente
hopp. 
For det tredje er gjeldsnemdordninga 
slik at det er kreditorane som bestem
mer. Vanleg gjeldsnemdpraksis vil 
føre til at det blir fastsett ny gjeld og 
nye betalingsvilkår som er så høge 
som medlemmane i burettslaget kan 
tenkjast å klare. Gjeldsnemda skal vur
dere snevert bedriftsøkonomisk sett frå 
bankane sin synsvinkel. Gjeldsnemda 

I 

har ingen plikt til å ta omsyn til kva 
som er "rimelig buutgift". 

Ein annan utveg er at alle - eller mange 
- av de byfornya burettslaga slår seg 
saman og sjøl organiserer det rettferdi
ge sluttoppgjeret med staten og banka
ne. Det betyr at burettslaga bestemmer 
kor stor del av fellesgjelda det er rime
leg at dei skal fortsetje å betale på. Og 
så varslar dei banken og politikarane 
om at det blir slik. Om ein kallar det 
"Aksjon rettferdig sluttoppgjer" eller 
"Aksjon betalingsstopp" eller noko 
anna, er mindre viktig. Poenget er at 
dette blir ein felles aksjonsform som 
alle burettslaga kan gå saman om, og 
det er ei aksjonsform som gjer at den 
månadlege buutgifta blir raskt redusert 
for alle. 
Når vi ser den styrken, det medmen
neskelege ansvaret og det gåpåhumø
ret som mange burettslag alt har vist, 
så trur vi det er muleg å få til dette. 
Dette er ein rettferdig motaksjon, eit 
svar på statens og kommunens mange
årige overgrep og tvangstiltak. Vi trur 
ein sånn aksjon vil få svært brei støtte. 
Det blir ikkje lett å bruke namsmann 
og politi for å kaste tusentals burett
slagsmedlemmar ut av gårdane. Denne 
aksjonsforma er dessutan samlande på 
det viset at burettslaget er grunnenheta 
i aksjonen. Når fleirtalet i gården har 
vedtatt å bli med i aksjonen, da er det 
burettslaget og ikkje kvar enkelt hus
stand som reint juridisk er aksjonsdel
takar. 
Viss politikarane framleis ikkje vil ta 

ansvar, så vil dei kanskje prøve seg 
med nye tvangstiltak gjennom rettsve
senet. Men fordi aksjonsforma ikkje er 
privat og personleg, blir politikarane 
no nøydde til å møte burettslaga som 
ein samla motpart. Dei må møte dei 
burettslaga som politikarane sjøl 
bestemte skulle opprettast som eit ledd 
i byfornyingsprosessen. 
Vi trur det blir lettare for byfomyingso
fra å stå samla i ei sånn aksjonsform 
enn ved å gå vegen om gjeldsnemd 
eller konkurs. Å gå til skifteretten er og 
blir ein kamp på ukjend bortebane, der 
både banen og spelereglane er laga for 
å takle heilt andre slags problem. 
Ei slik aksjonsform grip fatt både i det 
som er felles for alle byfornyingsofra 
og det som er det særskilde med dei 
samanlikna med andre gjeldsoffer, 
nemleg den delen av fellesgjelda som 
eigentleg skulle vori statsgjeld eller 
kommunegjeld. 
Ein del andre gjeldsproblem vil ikkje 
bli dekka opp av dette. Dei som er 
andre- eller tredjegongskjøparar, og 
som har kjøpt til grov overpris da 
marknaden var på topp, vil framleis 
sitje igjen med den personlege gjelda 
dei har fordi dei har betalt mye meir 
enn innskotet er verdt. Dette er gjeld
strøbbel dei har felles med dei fleste 
som kjøpte leilighet på slutten av 
1980-talet. Men nettopp dei som er i 
denne situasjonen, vil ha fordel av å 
delta i aksjonen for rettferdig slutt
oppgjer, fordi reduksjonen i husleiga i 
det minste gjer det mindre vanskeleg 
å takle den personlege gjelda. 

De store skodde seg, beboerne måtte betale regninga og mange ble gjeldsslaver. 
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LETT BLANDING 

1. • mai 1993 - ein kampdag mot EF 

Over storparten av landet samla 
paroler mot EF og mange stader og 
mot EØS størst oppslutning på 
I.mai-dagen. Dette skjede i enno 
større grad enn i fjor, trass i at 
DNA/LO-leiinga satsa mykje på å 
"halde EF-saka utafor I.mai" i val
kampåret. Mange stader vart repre
sentanter frå regjeringa og DNA
leiinga vraka som talarar og nei-folk 
vart vald istaden for ja-folk. Mange 
stader er dei faglege samorganisa
sjonane i ferd med å bli viktige bas
tionar på nei-sida. 

Noen stader lyktes EF-tilhengara
ne å hindre parolar mot EØS, og 
noen stader vart det tillatt både 
parolar mot og for EF. Dei fleste av 
desse plassane vart likevel EØS 
markert i underparolar og/eller på 
talarstolen. Der det vart tillatt både 
ja og nei-parolar, vart det nei-opp
slutninga som totalt dominertye. 

Mange stader gjorde RVararsom 
er aktive i fagrørsla og/eller Nei til 
EF ein kjempeinnsats for å mobili
sere fram EF- og EØS-motstanden 
I.mai. Blandt dei som fleire stadar 

freista å hindre parolar mot EØS 
finn vi sentrale SVarar. For dei var 
einskap med AP viktigare enn eisn
kap innan Nei til EF. 

Fagleg Utval i RV vil foreta ei 
grundig oppsummering av I.mai 
1993 over heile landet og leggje det 
fram på den faglege konferansen 
22.august.Til no har vi fått inn opp
summering frå Vefs, Høyanger, 
Odda, Sarpsborg, Moss, Notodden, 
Harstad og Askim. Desse er svært 
verdifulle. Vi 0ppmodar RV-laga og 
faglege kontaktpersonar om å sende 

Kampen om vånnkraftci 

Terje Kolbotn 

EØS-avtalen og EF-medlemsskap 
slår beina under nasjonal kontroll 
og styring over energipolitikken. 
Dette vil føre til 

-adgang til fri krafteksport frå 
Norge til andre EØSÆF-land. 

-adgang for energiselskap i andre 
EØSÆF-land til å kjøpe opp norske 
kraftverk. 

-ein felles energimarknad i den 
indre marknaden med felles konkur
ransereglar som Norge må tilpasse 
seg. 

-høgare strømprisar til den kraft
krevande industrien, forbrukarar og 
offentleg sektor. 

-undergraving av arbeidsplassar i 
norsk kraftkrevande industri. 
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-redusert satsing på nasjonale mil
jøtiltak basert på billeg, rein forny
bar norsk vannkraftenergi (m.a. 
jernbaneutbygging). 

-auka press for å få bygd ut vass
drag i Norge med tanke på kraftek
sport. 

Odda RV laga ein rapport om det
te i fjor haust. Denne vart stort sett 
tia i hel også innan Nei til EF. På det 
første Landsstyremøtet i RV i mars 
vart det oppretta eit energiutval i 
RV, med Knut Henning Thygesen 
(Aust-Agder), Gunvald Lindseth 
(Nordland), Einar Rysjedal (Sogn 
og Fjordane) og undertekna 
(Hordaland). Både innan Nei til EF, 
innan miljøorganisasjonane og deler 
av fagrørsla er vi ferd med å få gjen
nomslag for denne analysa. Vi har 

våre med på ei rekkje møter og kon
feranser og lagt fram RV sitt syn. 
EØS og vannkrafta har vore tatt opp 
som interpellasjon i m.a. Hordaland 
og Nordland Fylkesting, med bra 
presseomtale. 

Det skjer svært mykje på dette 
området. Dei fleste større kraftverka 
i landet er no gått saman i eksport
samanslutninger som forhandler om 
langsiktige krafteksportavtalar og 
kabelprosjekter med interesser i 
Tyskland, Holland og England. 
Norsk krafteksport, Sørkraft og 
Eurokraft Norge bør alle RV-arar 
kjenne til. I valkampen bør dette 
vere ei sak kor RV utfordrar alle dei 
andre partia- ikkje minst "kraftsosi
alistane" i DNA, som no sel arvesø
let gjennom EØS og EF-tilpasninga. 

OPPRØR 

oss I.mai-oppsummering så snart 
som mulig.Vi treng m.a.svar på fyl
gjande: 

- hovedparolar - talar/appelantar 
- arrangør(ar) og oppslutning 
- viktigaste stridsspørsmål før, 

under og etter dagen (legg gjerne 
med avisutklipp) 

politisk vurdering av 
framgang/tilbakegang frå i fjor og 
kva som evt. bør gjerast for å få 
enno meir vellykka I.mai 1994. 

Helsing Fagleg Utval 
v /Terje Kolbotn, leiar 

Kvar veke kjem nye opplysningar. 
Rett før nasjonaldagen (14.mai) 
gjekk Statskraft og Preussen Elektra 
saman om eksportavtale og kabel
bygging direkte til Tyskland, i strid 
med Stortingsv·edtaket i fjor å 
begrense krafteksporten til 5TWh 
og 5 årskontraktar. 

Oppmoding nr. I: Alle _ som 
ynskjer å vere med å utvikle analyse 
og politikk rundt EØSÆF og vann
krafta innan RV, ta kontakt! 

Oppmoding nr.2: Alle som ynskjer 
å bestille hefte om dette temaet, ta 
kontakt! 

Adresse: 
Odda RV, boks 287, 5751 Odda. 

Nei 
til EF -
stopp 
EØS 
Norge har opp gjen
nom historia spilt rol
len som koloni for 
makta i sør. Både 
norsk og utenlandsk 
storkapital har, med 
hjelp fra statsmakta, 
drevet rovdrift på 
naturressurser og 
mennesker de siste 
hundre åra. 

Dette var grunnlaget for den 
nordnorske arbeiderbevegel
sen: alliansen mellom arbeide
re, småbønder, kystfiskere og 
intellektuelle. Det var denne 
bevegelsen som ga DNA de 
første representantene på 
Stortinget i 1904, og som 
Arbeiderparti- regjeringa nå 
har vendt ryggen, i sin iver 
etter «å bli en del av Europa». 

Kampen mot norsk medlem
skap i EF er i dag kampen mot 
EØS. En EØS- avtale vil legge 
Norge inn under EFs økono
miske politikk. Innen det 
området avtalen gjelder vil 
regjering, storting og høyeste
rett være satt ut av spill som 
Norges høyeste styrjngsorga
ner og høyeste styringsinstans. 
En EØS-avtale vil over tid 
omforme Norge som om vi var 
medlem. Vi vil være et lydrike 
på det økonomiske området, 
med Nord-Norge som råstoff
leverandør for «kolonimakte
ne». 

Folkeavstemning 
om EØS 

EØS-avtalen går lenger enn 
det EF-medlemskapet som fol
ket sa nei til i 1972. Spørsmålet 
har heller ikke vært lagt fram 
for folket i valg. Det sittende 
stortinget har derfor ikke man
dat til å inngå noen EØS-avta
le. 

Nå har Spanias statsminister 
varslet at landet likevel ikke 
kommer til å ratifisere EØS
avtalen så tidlig som den kan 
tre i kraft fra I .juli. 

På denne bakgrunnen krever 
vi at det holdes folkeavstem
ning over EØS-avtalen, og at 
behandlingen utsettes til det 
nye stortinget trer sammen. 

I.mai-komiteen i · Austre 
Vågan Magnhild Kristiansen 
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VALG 

Valgkamp-planer 
Landsmøtet streka opp 
hovedlinjene for valg
kampen og hvilke saks

områder som skal priori
teres; Hovedmålsettinga 

er å få RVs første stor

tingsmandat ved å få 
valgt inn Erling fra Oslo. 

I tillegg vedtok landsmø

tet følgende målsettinger: 
* Markere seg sterkt i 

kampen mot EF og EØS, 

arbeidsløshet, miljø og 
rasisme. 

* Verve medlemmer og 
bygge RV-grupper over 

hele landet. 

* Bruke skolevalgkampen 
til å verve til Rød 
Ungdom. 

* Utvikle Rvs politikk for 
hvert enkelt fylke. 

Nedenfor står det om om hvordan 
det bør konkretiseres og følges opp 
i valgkampen. I tillegg må hvert 
enkelt fylke legge opp sine egne 
prioriteringer og spiss-saker innen
for den ramme landsmøtet la. 

Hvordan f6 fram den 
helhetlige profilen? 

Det viktigste politiske i valgkam
pen må være å bygge opp under det 
bildet folk har av RV som opprørsk, 
støtter vanlige folk, støtter aksjoner, 
avslører snusk og korrupsjon, er 
mot kapitalisme og for sosialisme. 
Dette er ikke knytta direkte til en 
sak eller ett saksfelt, men en helhet. 

* Det må knyttes til de enkelte 
sakene. 

* Legge vekt på «verdivalg». 
* Vi må kjøre mot kapitalismen og 

for sosialisme på skolemøter og 
andre debatter. 

* Vi må utfordre SV på deres for
svar for »en seriøs kapitalisme». 

* Legge fram hva Erling vil gjøre 
på Stortinget 

Mulighetene til 6 f6 
Erling p6 Tinget m6 
prege valgkampen 

«Markedsføring» av Erling blir en 
helt sentral sak i liele valgkampen. 
Det må være den viktigste oppga
ven til den sentrale valgledelsen, og 
de enkelte fylkene må vurdere hvor
dan de kan støtte opp under kam
pan ja for å få Erling valgt på 
Stortinget. 

EF og EØS 
Kampen mot EF og EØS er det 

desidert viktigste saksområdet i 
valgkampen og må prege hele valg
kampen. Det må ikke være noen tvil · 
hos velgerne om at det er den vik
tigste saken for RV. Det bør spesielt 
legges vekt på å få fram følgende: 

* V år analyse av EF som en impe
rialistisk blokk og framheving av 
kapitalismens behov opp i mot 
mennesker og natur. 
* Legge vekt på »verdivalg» og 

ikke bare enkeltsaker. 
* Kjøre fram hva EF og EØS vil 

bety for den offentlige velferden 
som spiss-område i valgkampen. 
Spesielt få fram klasseinnholdet i 

RVs kvinneutvalg er oppretta! 
RV har oppretta et eget kvin

neutvalg med følgende medlem
mer: Nina Aakernes (Grafiske 
Kvinners landssammenslutning 
og Oslo Grafiske kvinneklubb) 

Wenche Bjørnebekk 
(Forbundsstyremedlem 
Fellesorganisasjonen) 

Magnhild Folkvord, (Styret og 
kvinneutvalget i Nei til EF) 

Kristin Johansen (klubbleder på 
Duplotrykk; Oslo Grafiske 
Kvinneklubb) 
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Ingvild Aas (Kvinnegruppa 92) 
Liv Finstad (Kvinnefronten) 
Marte Michelet (Rød Ungdom) 
Marit Danielsen (Klubbleder 

Tiedemann) 
Kvinneutvalget vil i tida framo

ver arbeide med å sikre kvinne
profilen i valgkampen, bl.a. med 
folkusering på 6-timers dagen. 
Det legges opp til en større kvin
nekonferanse på høsten, og det vil 
bli jobba med å bygge opp nett
verk mellom RV-1,cvinner ulike 

EFs politikk og markedskreftenes 
tyrrani. 
* Videreføre arbeidet med EØS og 

krafta som en sentral sak i valgkam
pen, spesielt i kraftfylkene og steder 
med kraftkrevende industri. 

* Kjøre fram diskusjoner om hva 
som må til for å vinne EF- kampen. 
Få fram at tida jobber for JA, mulig
hetene for triks med avstemninga o.l. 
* Forsøke å få til noe rundt nye 

EF-direktiver. 
* Lage en felles aksjonsdag 28/8 i 

tillegg til å kjøre EFÆØS gjennom 
hele valgkampen. 

Arbeidsløshet 
Det andre viktige saksområdet 

vært bør være arbeidsløshet. Vi må 
bruke det til å vise kapitalismens 
vanvidd og menneskefientlighet, og 
klasseinnholdet i maktas politikk. 
Vi må samtidig legge fram mest 
mulig konkrete analyser av hvor ny 
arbeidsløshet vil ramme og tiltak 
som kan redusere arbeidsløsheten -
6 timers dag med full lønnskompen
sasjon, styrking av offentlig velferd, 
miljøsatsning, ny virksomhet. 
Arbeidsløsheten må også knyttes 
sammen med EF og EØS. 
* Kjøre 6 timers dag som hoved

sak i valgkampåpning 15/8. Spesielt 
viktig i kvinnekampen, men også 
som en viktig del av kampen mot 
arbeidsløsheten. 

* Konferanse i Oslo 21. august 
med folk som har stått oppe i kamp 
mot nedleggesler og en del RV-fag
foreningsfolk 

Antirasisme 
Hovedsaken i valgkampen blir å 

kjøre mot utkastelsene av asylsøke
re. Situasjonen til innvandrere og 
flyktninger som har opphold her må 
også tas opp, bl.a. språkopplæring 
og arbeidsløshet. 

* Felles aksjonsdag 19. juni om 

OPPRØR 

flyktningepolitikken 

Milio 
Miljø-ødeleggelsene må brukes 

som eksempler på kapitalismens 
vanvidd, og på hvordan menneske
nes og naturens behov står i motset
ning til kapitalens profittjakt. Det 
andre viktige elementet i miljøpoli
tikken i valgkampen blir å vise 
gapet mellom hva de andre partiene 
kommer med av allment fint prat 
om å reddee miljøet og den konkre
te politikken de står for. Det tredje 
elemementet blir å kjøre samferd
selspolitikk som vår spissak, og 
bruke den som eksempel på hele 
miljøpolitikken. Vise behovet for 
samfunnsendringer for å redusere 
transportbehovet, gå inn for satsing 
på kollektivtransport, gå i mot store 
veiutbygginger. Jobbe for å legge 
fram alternative samferdselsplaner 
flere steder i landet. Hvert fylke må 
vurdere om det er andre lokale mil-

- jøsaker folk er opptatt av som bør 
kjøres i spiss. 
* Utspill flere steder i landet med 

alternativer planer og kritikk av de 
eksisterende f.eks. 26/8 og stands
aksjoner lørdag 28/8. 

Korrupsion og 
maktmisbruk 

Oppfølging av boka til Erling og 
Espen om byfornyelse blir viktigst 
innenfor dette områpdet. 

Helse- og eldrepolitikk 
Dette kjøres som en del av 

EFÆØS og arbeidsløshet (behovet 
for bedre tilbud). Helse- og eldrepo
litikken bør også brukes som 
eksempler på hvordan de andre par
tiene og dette samfunnet ikke er 
innreta på å dekke folks behov. Det 
bør utarbeides noen konkrete krav 
og forslag til enkelte valgkamput
spill. 

6-timersdagen som en 
spiss-sak i valgkampen! 

6-timers dag med full løpnnskom
pensasjon bør kjøres fram som ell 
spiss-sak i valgkampen fordi det er 
en av de aller viktigste sakene for 
kvinner, et viktig krav i karnkpen 
mot arbeidsløshet, o..g fordi vi har 
behov for en slik sak i valgkampen. 
kravet er godt egna til å se på hele 
samfunnssystemet og verdier, det 
treffer spesielt kvinner, og det vil 
kunne skille RV ut fra andre partier 
på en konkret sak. 

Felles markeringer i 
valgkampen: 

Det legges opp til å markere noen 
felles tema på lørdagene i valgkam
pen. Det blir laget plakater og løpe
sedler til stands. Hvert enkelt fylke 
oppfrodres til å Jage presseutspill 
e.l. noen dager før . den lørdagen 
temaet er satt opp på. Det blir sendt 
ut bakgrunnsnotater fra RV-konto
ret. 

Juni: 
Lørdag 19/6: La dem komme, la 

dem bli. (Om statens flyktningepo
litikk og rasisme.) 

August: 
Lørdag 14/8: Valgkampåpning: 6-

timers dag! pluss presentasjon av de 
viktigste sakene til RV i valgkam
pen. Stands med løpeseddelutdeling 
flest mulig steder. Prøve å lage en 
markering i hvert fylke med en 
aksjonlutemøte el.l. som markerer 
valgkampåpningen. 

14-15/8 og 21-22/8: 
Aktivistkonferanser i fylkene. 

Samle flest mulig valgaktivister til 
konferanse en dag i en av disse hel
gene for skolering og for å diskutere 
valgkampinnspurten, skolemøtene 
o.l. i fylkene. 

Lørdag 21/8: 
Arbeidsløshetskonferanse i Oslo. 

Konferanse med deltakelse av fagli
ge aktive i hovedsak fra Østlandet, 
spesielt inviterte folk som har stått 
oppe i kamper. 

Lørdag 28/8: 
EF = Fattigkasse og privat helse

vesen (Om EFÆØS og den offentli
ge velferden) 

September: 
Lørdag 4/9: 
Miljøvennlig kollektivtransport. 

(Vi legger fram en alternativ sam
ferdselspolitikk for hvert fylke/sted. 
De fylkene der det er aktuelt tema 
deltar. ) 

6. til 13/9: 
Erling Folkvord på Stortinget! 
* Ringeaksjon og postkort fra RV 

i hele landet til folk i Oslo som en 
kan få til å stemme RV. 
* Stands og løpeseddelutdelinger 

om hva RV vil på Stortinget, og om 
mulighetene for å få Erling på 
Stortinget (Oslo). 

Aksel 
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NOTISER • DEBATI 

RV, RU og valget 1993? 

-Hovedproblemet RV og RVere har med å oppfylle landsmøtets vedtak om å bygge 

Rød Ungdom i valgkampen, er å bestemme seg. Det trengs ikke mere allmenn velvilje 
nå, skriver Erik Ness i dette innlegget. 

Utgangspunktet for vårt valgar
beid i RV har alltid vært: Det uten
omparlamentariske arbeidet vårt er 
det viktigste. Vårt arbeid i disse 
organene skal støtte folks aktive 
kamp. 

Dette er et hovedskille i RV og 
SVs strategi: Troen på kraftige for
bedringer for arbeidsfolk under 
kapitalismen, og at veien til sosialis
men går gjennom å få nok stemmer 
på Stortinget. 

Med et sånt utgangspunkt burde 
det være mindre grunn til å fortvile 
over et noe trøblete taktisk utgangs
punkt i alle landet fylker - bortsett 
fra Oslo. 

Mitt forslag er å ta landsmøtets 
vedtak på alvor og gjøre noe alvor
lig for å bygge Rød Ungdom i den
ne valgkampen. Her er noen punkter 
etter å ha innledet på fylkesstyret til 
RV i Vestfold. 

1 .Bestemme seg Det 
aller viktigste er 6 ta 
stilling til følgende: Er 

det et viktig m61 6 
rekruHere til Rød 

Ungdom der det fins 
RU-lag, og 6 starte RU

lag der de ikke fins? 

Hvis svaret er »ia», 
betyr det at følgende 

linie avvises: M61et for 
v6rt ungdomsarbeid er 
6 spre mest mulig poli-
tikk til ungdom. Med 
andre ord: M61et er 

ikke folkeopplysning. 

Siølsagt skal vi drive 
folkeopplysnin!I, sl6ss 
om »hodene/ h1erne
ne/hiertene» til den 
store, radikale ung-

domsgruppa. Men 
m61et er 6 rekruHere 
og 6 bygge. Det betyr 
at det er mulig 6 telle-

om vi oppn6dde m61et. 
Hvor man9e RUere ble 

rekruttert I din kommu
ne? Hvor mange RU-lag 

ble oppreHet? osv. 

EHer diskusionen I 
fylkesstyret i Vestfold 
og inntrykk eHer dis

kusioner p6 gangen p6 
landsmøtet, er miH 

bestemte inntrykk at 
det er f6RV-lag som 

har bestemt seg. 

2.RV-kierne 
Etter at vi har bestemt oss, må vi 

bestemme hvem av oss som skal gjø
re noe med det. Det er her forskjellen 
mellom allmenn politisk forståelse 
for å bygge Rød Ungdom og om det 
bare er preik, kommer inn. 

Det bør være flere enn en som har 
dette som viktigste oppgave. Det 
viktigste kravet til disse folka er at 
de har tenkt å holde på med lenger 
enn valget. Hårfarge, personlige 
kvaliteter, tungsinn, sløvsinn, sko
lerthet osv. er underordna viljen til å 
stille opp sammen med ungdom-
men. _ 

Å stille opp på ungdommens pre
misser, men også sine egne. Alle vi 
er all righte og normale (?) folk som 
kan gjøre en bra jobb og få hjelp av 
andre til det vi ikke sjøl er så flinke 
til. Alle kan være med på »såinga» 
hvis de vil. Og alle må bruke tid til å 
finne sin måte å »så» på. 

Jeg tror man må legge til: Det må 
være en rød tråd gjennom arbeidet 
til mange. Fordi valgkampen er tids
begrensa og kort, må det settes av 
nok folk sånn at det blir en kampan
je - med muligheter til å nå målbare 
resultater når valgkampen ·er over, 
dvs. RVere og RU-lag. Hvis ikke 
mange nok tenner, blir det ikke 
noen kampanje. 

3.Prosess 

Det fins ingen lettvinte oppskrif
ter, men en god del erfaringer. En av 
mine erfaringer er at resultatene 
kommer når jeg minst ventet det. 
Med et forbehold: Det kommer aldri 
resultater ved å sitte stille. Men 
begynner du å ta kontakt, setter 
igang studier, lager åpne møter, drar 
igang en eller annen front og hele 
tida er åpen på at det er et sterkt 
ønske om å sette igang RU- lag så 
dukker det opp folk, ting begynner å 
skje. 

Jeg har vært med å sette igang fle
re sirkler, deltatt i aksjoner, arran
gert åpne møter, startet Larvik mot 
rasisme (med 80% ungdom), fått 
ungdom til å ta ansvar for kommu
nevalgkampen 1991 osv.. Men de 
jeg egentlig trodde ville bli kjerna, 
har ofte ikke blitt det. De kan ha 
flyttet, begynt i band e.l. Men det 
overraskende er at når jeg synes at 
det går treigt, har det ofte dukket 
opp noen som sier at det er ikke nok 
med fronten og SU er ikke noe 
alternativ. 

Blir du med på prosessen, er du 
med på å sette noe igang/har du 
»sådd», blir det som regel høsting. 

4. Oktober 1 993 
For de aller fleste kommunene vil 

valget i år stemmemessig bli et møk
kavalg, sier de fleste jeg har snakket 
med. Det er to ting som kan forhindre 
at vi oppsummerer det sånn: 

-Erling kommer på Tinget. 
-Det kan dokumenteres at vi har 

rekruttert ungdom og bygd RU- lag. 
Uten bra resultater på et av disse 

to måla, tror jeg klimaet i RV lett 
blir dårlig. Derfor har det å satse på 
RU også noe å gjøre med forhindre 
at det grunnlaget for enhet som ble 
lagt på landsmøtet, ikke går i opp
løsning oktober1993. 

Erik Ness 

OPPRØR 

LO-kongressen 1993 
Av de 315 delegatene var nærmere 

20 RV-medlemmer eller sympatisø
rer. Det ble opprettet et senter før og 
under kongressen for delegater til 
venstre for SV. I dette senteret var 
det mulig å utveksle kunnskap og 
samordne initiativ. Sjøl om kon
gressen var «utsilt» og i stor grad 
«håndplukka» var det opposisjon 
mot LO-ledelsen på en rekke områ
der. RV-erne var svært toneangiven
de både i debattinnlegg og i delega
sjonene og satte seg i høyeste grad i 
respekt - ikke minst i EF-debatten, 

... 

organisasjonsdebatten og om det 
faglig-politiske samarbeidet. 
Vedtaken om støtte til Timex-strei
ken og Aksjonen Kysten Rundt ble 
foreslått av RV-ere. 

Faglig Utvalg vil komme tilbake 
til oppsummering av kongressen 
etter tilbakemelding fra kongress
deltakerne som RV samarbeidde 
med. 

Streikende arbeidere v. Fred Olsens Timex-fabrikk i Dundee stilte opp 
utafor LO-kongressen. 

Sysselsetting 
på tariff lønn 

I Odda formannskap foreslo 
RV at Odda kommune skulle gå 
inn for at alt sysselsettingsarbeid 
i kommunal regi skulle lønnes 
tilsvarende tariff. Kommunenen 
Sentralforbund (KS) ble bedt om 
å medvirke til dette i vårens tarif
foppgjør og sikre nødvendige 
overføringer. Dette fikk bare RV 
sin stemme. Etter at dette kravet 
hadde fått støtte både i en rekke 
fagforeninger og i samorganisa
sjonen, ble forslaget reist på nytt 
i kommunestyret og 31. mars -
og ble vedtatt, etter at flertallet i 
SV og DNA hadde snudd. Hva 
som skjer nå etter at KS har 
avvist dette kravet, blir spennen
de. Etter 1.7 skal det innføres 
nye «tiltaksordninger», der heller 
ikke tarifflønn er innfridd. Dette 
bør reises som sak både i valg
kampen og i lokalt arbeid. 
Kravet ble reist som hovedparole 
mange plasser 1. mai av de loka
le samorganisasjonene og har 
stor faglig støtte i både kommu
neforbund og andre forbundsom
råder med stigende ledighet. 

Bare bygg og 
an~eggsan• 
bud til firma 
med tariffav· 
tale? 

I Odda har Odda Bygnings
arbeiderforening, med full støtte 
fra samorganisasjonen og en rek
ke andre fagforeninger, krevd at 
Odda kommune skal velge bygg
og anleggsoppdrag blant firma 
med tariffavtale. 

Bakgrunnen er at firma uten 
tariffavtale underbyr på anbuds
priser og får oppdrag, mens fir
ma med tariffavtale må permitere 
eller si opp folk fordi de taper i 
offentlig anbudskonkurranse. Da 
RV reiste dette forslaget i for
mannskapet i Odda, fikk det en 
stemme. Kommunestyret har 
utsatt behandlingen. 
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FAGLIG 
. 0 

Apen RV-konferanse om kampen mot arbeidsledigheten 
Faglig Utvalg (FU) vil lørdag den 

21.august arrangere en åpen dags
konferanse i Oslo om ledigheten. 
Målgruppene er i første rekke 
arbeidsledige og fagforeningsakti
vister i Oslo og Østlandsområdet. 
Målsettingen med konferansen er å 
meisel ut en helhetlig ·strategi i 
kampen mot ledigheten, både på 
kort og lenger sikt. Resultatene av 
konferansen vil kunne være et vik
tig bidrag i innspurten i valgkampen 

og i det videre faglige arbeidet. 
Noen av temaene som vil bli tatt 
opp i innledninger og diskusjoner, 
er: 

-Årsaker til den omfattende ledig
heten i Norge og internasjonalt 

-EØS, EF-medlemsskap og ledig
heten 

-Hva er regjeringa sitt ansvar på 
ledigheten - og hva er RV sitt svar? 

- -Ulike tiltaksordninger og tryg
deordninger - fins det alternativer? 

Tqrbjørn og 
gJengen hans 
• orbjørn Kristoffersen og «gjengen 
B hans» er de faglige tillitsvalgte 

som stod i spissen for å påføre DNA 
sitt største nederlag i Oslo Samorg på 
svært mange år foran 1. mai. Og de 
fullførte verket med å gå i spissen for 
7000 kampvillige fagorganiserte, kvin
neaktivister, anti rasister, innvandrere 
og EFÆØS motstandere på selve 
dagen, mens DNA-boss Torbjørn 
Jagland jamret seg for noen hundre 
frelste et par steinkast unna. 

En stor, og særs velfortjent rød rose er 
hermed avsendt. 

-Spisskrav/strakstiltak mot ung
domsledigheten! 

-Undergraving av faglige rettighe
ter - hvordan kan <lete møtes? 

-Nedkorta arbeidstidsordninger -
et virkemiddel mot ledigheten? 

-Hvordan gjøre kampen mot 
ledigheten til jobb nr. 1 for fagbeve
gelsen: 

oppsummering av endel gode og 
mindre gode erfaringer de siste åra. 

En viktig del av konferanseopp-

legget, er forberedelsene. De har alt 
starta. Alle - ikke minst arbeidsledi
ge - som nå ønsker å være med å 
forberede ett eller flere tema, må ta 
kontakt med Faglig Utvalg snarest. 
I.august vil program og løpeseddel 
være klart til spredning både på 
arbeidsplasser og der ledige samles 
(bl.a. på arbeidskontorene). 

Konferansen vil vare fra kl.10.00-
19.00 denne lørdagen. Endel av 
konferansen vil bli et friluftsmøte i 

nærheten av Stortinget kl.12.00, og 
forberedelser av lokale aksjonstiltak 
på slutten av konferansen. RV-poli
tikere og fagforeningsfolk fra andre 
landsdeler som har spesielt lærerri
ke erfaringer i kampen mot ledighe- . 
ten, vil også delta. Faglig Utvalg 
oppfordrer altså alt nå RV-medlem
mer som er opptatt av ledigheten, 
om å holde av denne lørdagen og 
invitere andre med. 

Faglig RV-konfe-ranse i Oslo 
Dagen etter den åpne RV-konfe

ransen om kampen mot ledigheten, 
vil Faglig Utvalg (FU) i RV arran
gere en faglig konferanse. Alle som 
ønsker å være med i RV sitt faglige 
nettverk, inviteres til denne konfe
ransen. 

Noen hovedsaker her blir: 
-Den faglige profilen i valgkam-

pen/faglig-politisk plattform for RV. 
-EØSÆF-kampen i fagbevegelsen 

etter I .mai og LO-kongressen -
hvordan vinne flest mulig forbund, 
I.mai neste år og den ekstraordinæ
re LO-kongressen? Hvordan utvikle 
en mer aktiv og aksjonsretta EF
motstand på arbeidsplassene? 

-HOvedpaln for RVs faglige 

arbeid fam til landsmøtet i 1995. 
-Utvikling av det faglige nettver-

ket/støttefondet og faglig 
Landsutvalg. 

For aktive fagforeningsfolk innen 
RV vil det altså være verdt å span
dere helga 21.-22.august i Oslo. 

Hvem er faglig utvalg i RV? 

Terje Kolbotn 

På landsstyremøtet i mars ble 
Terje Kolbotn valgt til faglig leder 
og Anne Steinsland og Lars Johnsen 
til faglige sekretærer. Alle tre er 
medlem av det nye landsstyret i RV. 
Anne og Terje er også med i 
arbeidsutvalget i RV. 

På Landsstyremøtet i juni vil det 
faglige utvalget bli utvida. Utvalget 
er i ferd med å bygge opp et faglig 
nettverk i RV-regi basert på for
bundsområde, fylke og interessefelt. 
Om du er faglig interessertr og 
aktiv, bør du ta kontakt med FU for 
nærmere informasjon. 

Terje Kolbotn har postadresse 
boks 229, 5751 Odda og tlf/tele-

Anne Steinsland 

fax.nr. 054-42462.Terje har hatt en 
rekke faglige tillitsverv, bl.a. leder 
av Odda og Omland faglige 
Samorganisasjon og leder av Odda 
Bygningsarbeiderforening. I dag er 
han sekretær i fagforeninga og mil
jøtillitsvalgt i samorganisasjonen, 
og en av tre kommunestyrerepresen
tanter for RV i Odda. Terje er også 
førstekandidat på RV-lista i 
Hordaland. 

Anne Steinsland har postadresse 
Mikkelsbergbakken 10, 1800 
Askim og tlf.nr. 69-885940. Anne 
er fagforeningsleder ved Glava, den 
største industriarbeidsplassen i 
Asim og vararepresentant til 

Lars Johnsen 

Fylkestinget i Østfold. Anne er 
leder av Østfold RV og øverst på 
stortingslista i år. 

Lars Johnsen har postadresse · 
Kongsbeggt.20, 0468 Oslo, tlf.nr. 
22-180496. Lars er leder av Oslo 
Transportarbeiderforening, ei fore
ning som nylig feira 100 år og er 
størst i forbundet. Lars kommer fra 
Linjegods, har vært faglig leder i 
Nei til EF i Oslo og er aktiv i RV
laget innen Transport I Oslo. 

Kontakt til Faglig Utvalg kan også 
formidles via RV-kontoret. 

NESTE NUMMER: INNLEGGl OPPRØR: ABONNEMENT: 
Frister for innlegg i nr. 4 er 2. august. 
Innlegg, debatt og forslag i forbindelse med Landsmøtet i 
Rød Valgallianse sendes direkte til RV-kontoret: 
Rød Valgallianse v / Opprør-redaks:jonen 
Gøteborggata 8, 0566 Oslo 

- 2/3 • j uni 1993 

lnnsendte.deb;1~innl~g p!asseres oftest på debatt. sjd_ene. 
Passe lengde pa et debattinnlegg er ca.500 ord eller ca, 
3000 tegn hvis du bruker PC. Innlegg som er lengre enn det, 
er det stor sjgnse for at vil bli forkortet. 
Flere.sender nå innlegg på disketter. Opprør returnerer dis
ketten når du vedlegger returporto. 

OPPRØR 

Abonnement for ikke medlemmer koster 100 kroner pr.år. 
Betal til: Opprør, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo, 
postgiro 08230311944. 
For RV-medlemmer inngår abonnement på Opprør i kon
tingenten. RV-grupper må sende medlemsfortegnelse til 
Opprør 
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RV og Rød 
Ungdona 

RV er det beste 
alternativet 
for Rød Ungdom 
Av Håkon Kolmannskog, 
Leder Sør-Trøndelag Rød Ungdom 

Oskar sier i Opprør nr 7 (november 1992) 
om AKP/RV-debatten at: «RU må bestemme 
tilknyttingsform utifra hva som er best for 
oss, ikke utifra hvilke intriger som foregår i 
RV og AKP 'til enhver tid. Det kan være at 
RU bør velge den ene eller den andre på et 
eller annet tidspunkt. Men foreløpig er begge 
orgal!isasjonene enige om de viktgiste spørs
måla. Venstresida er ikke så stor at RU kan ta 
stilling til alle fillekrangler og skinndiskusjo
ner som foregår. Rød Ungdom bør prioritere 
andre ting høyere». 

Det er sjølsagt ting RU bør prioritere høyere 
enn debatten AKP/RV, men å si at debatten 
dreier seg om fillekrangler og skinndiskusjo
ner er totalt feil. Å si at partiene er enige om 
de viktigste spørsmåla, er noe som kan disku
teres. 

AKP har spillt en viktig rolle på venstresida 
i en historisk periode. Jeg er enig i mestepar
ten av analysene AKP har hatt ( og har), men 

"Marxis111e - og 
kampen i dag." 

Leiren har fire hoveddeler: 
Kvinnekampen: Blir kvinnene 
feid av banen? 
Internasjonalt: Europa i forand
ring. 
Krisa i økonomien. 
Valgkamp m/ rollespill,kurs og 
aksjon. 

Barnehage 
Pionerleir 

RU-brigade 

de har også gjort alvorlige feil som i dag har 
blitt AKPs «banesår». Bevegelsen bygde seg 
opp gjennom kamper mot andre marxistiske 
bevegelser, det fungerte fint i forhold til sko
lering, men det la grunnlaget for en sekterisk 
profil. AKP knytta seg til Marxismen
Leninismen, og kjøpte dermed et tankesett 
som fortsatt preger partiet, både synet på den 
kommunistiske tradisjonen og synet på 
kader-partiet henger fortsatt igjen. Parti- og 
sosialisme-tankegangen AKP har stått for, 
knytter partiet til en Stalinistisk-udemokra
t{sk tradisjon. 

AKP har i dag utspillt sin politiske rolle på 
grunn av tradisjonen det uløselig er knytta ~il 
og på grunn av profilen det har i dag. Det vil 
aldri kunne bli det politiske sentum for revo
lusjonære. Dette har ikke AKP innsett, og når 
siste landsmøte vedtok å fortsatt bygge parti
et, fungerer dette sekterisk i forhold til RV -
de vil nødvendigvis bli konkurrerende partier. 

Enkelte vil ha to partier fordi vi i dag ikke 
vet hvordan RV vil utvikle seg, de er usikre 
på om RV kan bli et revolusjonært parti. 
Poenget nå er at alle kreftene må samle seg 
og bygge ett parti. Mitt håp er at AKP ned
legger seg sjøl og går inn som en partibyg
gende fraksjon i RV - med mål om å forene 
krefter med andre revolusjonære marxister. 
RV er i dag, og vil i større grad i framtida bli 
det samlende politiske sentrum for revolujso
nære - det er ikke på samme måte knytta til 
den stalinistiske tradisjonen, synet på partiet 
som en sjølutnevt ledelse for arbeiderklassen 
og på de svarte sidene ved den kommunistis
ke tradisjonen. 

Leiren holdes på Strandheim 
leirsted, Nærsnes v/ Oslofjor
den. 

Voksne: 1000,
(Pr døgn:250,-) 
Pionerer: 550,
Bam: 400,-
Mulighet for rabatt for 
ubemidlede! 

Elephant Beat. Kveldskåserier. 
Karaoke. Leira vis. 
Mannsrolleseminar. Nattløp. · Sol. 
Kristin Clemet. Bading. 
Rocky Horror Picture Show. 
Grillaften. · Sport. . 

r---~-~--~--- ------, I O JA, Jeg vil v~re med på årets Send~s til: I 
I D Rød Front-leir. Rød Front 
I Jeg vil ha tilsendt infonnasjon. I • 1

1 sommer eir 
I Navn:................. .. ... ............................ Gøteborggt 8 1 

: 0566 OSLO : I Adresse:...... .................... ... ................. ~ I 

I Poststed:............................................. 22 38 42 50 JI -------~------ ------

Alt dette fører til at RV har en større poli
tisk bredde, en bredde som Rød Ungdom må 
knytte seg til. Dette har stor betydning for 
Rød Ungdom. Hvilket parti vi knytter oss til, 
vil bestemme framtida vår - et døende AKP, 
eller et voksende og levende RV. Oskar har 
helt rett når han sier at Rød Ungdom må 
bestemme tilknyttingsform til AKP og RV ut 
fra hva som er best for oss, poenget er at å 
velge RV er det beste alternativet. 

NKP og stortings
valget 

- av Arne Roliiordet • 

14.april kunne vi lese i Klassekampen at 
NKP har vedtatt å stille lister i alle fylker ved 
årets stortingsvalg. Det framgår ikke at det 
står strid om denne linja i NKP. Deler av par
tiet har bl a sett for seg muligheten av å spille 
en rolle på den rikspolitiske arena igjen, gjen
nom listesamarbeid med RV og De Grønne. 

I februar ble styret i Oslo RV invitert til for
handlingsmøte mellom NKP og De Grønne 
om en »rød-grønn fellesliste» mellom de tre 
partiene. Nå hadde Oslo RV på medlemsmøte 
i 1992 nedstemt et forslag om å sondere 
mulighetene for et evt. listesamarbeid, og RV
landsmøtet vedtok å stille rene RV-lister i alle 
fylker. Styret fant allikevel at vi godt kunne ta 
en prat med NKP og De Grønne, og stilte der
for opp på dette møtet. Her kom det imidlertid 
fram at årsmøtet til De Grønne i Oslo hadde 
nedstemt forslaget om listesamarbeid med 9 
mot 8 stemmer. De Grønne vil i stedet stille 
egen liste i Oslo. 

Delegasjonen fra RV tok naturlig_nok situa
sjonen med fatning, men NKP ble svært opp
brakt. Ikke nok med at de hadde brukt 6 måne
der på å utforme en felles politisk plattform. 
NKP og De Grønne hadde også seg imellom 
blitt enige om at ettersom det var opplagt at 
Erling Folkvord fra RV måtte stå på I .plass, så 
skulle De Grønne ha 2.plassen og NKP 3.plas
sen. De Grønne skulle videre få gruppesekre
tæren på Stortinget! Og dette sa altså årsmøtet 
til De Grønne nei takk til! 

RV kunne sjølsagt bare ta denne situasjonen 
til orientering. Vi hadde ikke hørt om dette 
opplegget på forhånd, og andre partiers indre 

anliggender er ikke vår sak. Men det hører 
med til vurderinga av realismen i denne »dea
len» å konstatere at mens RV fikk 11055 
stemmer ved kommunevalget i -91 i Oslo, så 
oppnådde De Grønne 1553 og NKP 217 stem
mer. 

Etter at »enhetsforhandlingene» brøt sam
men mottok RV-styret i Oslo en ny henven
delse fra NKP. For å gi oss drahjelp i 
Stortingsvalget foreslo de en fellesliste mel
lom RV og NKP, alternativt 4-5 navn in.n på 
vår liste fra 3.plass og utover.(Det er tillatt 
med inntil 21 navn på Stortingsvalgslister i 
Oslo.) Styret avviste utspillet, og viste til at 
NKP har en stående invitasjon om å gå inn i 
RV som enkeltpersoner og delta i vårt arbeid 
på lik linje med AKP og AMG. 

Så vidt jeg kan forstå medfører oppslaget i 
Klassekampen at NKP velger å satse på egne 
krefter. Slik de tenker er »RV-sporet» prinsi
pielt feil. NKP vil på sikt satse på samling av 
alle kommunister i Norge i ett parti. I mellom
tida velger de å opprettholde en sjølstendig 
profil, også ved valg. Vi andre må bare 
respektere dette, sjøl om det kanskje gir oss 
minus-stemmer den 13.september. 

Kontakter i Pakistan? 
Jeg er en 17 år gammel gutt med halv

parten av mine røtter i Pakistan. Jeg har 
ofte vært i landet, men da mest på famili
ebesøk og ferier. Nå ønsker jeg å være 
med i kampen for et annerledes Pakistan. 
Jeg har tenkt på det lenge, og har prøvd å 
få tak i noen adresser i Pakistan på folk 
som det kunne vært interessant å skrive 
med, men dessverre uten å lykkes. 

Derfor håper jeg at noen av Opprørs 
lesere kan hjelpe meg! 

Vennlig hilsen 
Amor Bokhari 

Olav Audunsonsvei 50, 
2600 Lillehammer, 

Tlf. 062-56950, Fax. 062-57851 s 

ER DET VIRKELIG 
FRED DE VIL HA? 

STED: Hove leirsted på Tromøya. 
TEMA: Krig/Fred. Hva skaper krig'? 

Vil du melde deg på eller ha mer info om sommer
leiren, kontakt: r. 

RødOUngdom, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo. 
Tlf: 22 37 73 50 
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DIBlTT 
Maricis•islc 
debatt 

Forakt for fakta
fan ~ vulgarisert 
kritikk. 
Av Nils Bolstad, Voss 

Mest på dagen 110 år etter at Marx døydde 
(14.mars 1883) kjøpte eg Lenin sitt skrift om 
han for 20 kroner. 

Frå fyrste setninga i boka erme oppi debat
ten i Opprør nr. I: "I heile den siviliserte ver
da vert Marx si lære møtt med det største 
fiendskap og hat frå heile den borgarlege 
(både den offisielle og den liberale) vitska
pen, som oppfattar marxismen s9m noko som 
liknar på ei "skadeleg SEKT" . 

No skal ikkje eg skulda Anders Ekeland for 
å vere vitskapeleg eller liberal, offisielt revo
lusjonære er sluttorda i innlegget hans mot 
skandale-suksess-boka "Marxistisk renessan
se, kommunistisk offensiv" av Terje Valen: 
"Derimot passer den utmerket for en sjølgod, 
sneversynt SEKT". 

For Ekeland kan det vera nok å lesa fyrste 
setninga til Lenin, eller fyrste sida av Valen 
som han skreiv, men lano andre få lesa meir 
Marx likevel. Og det er det Valen si bok på 
190 sider handlar om. Då kan han ikkje alltid 
verta så utførleg. 

Alle elskar me ørna Rosa Luxenburg, men 
at ho også måtte ta kritikk frå Lenin og vart 
drepen av dei tyske sosialdemokratane, det er 
då dei foraktelege historiske fakta. 

"Tilhengjarar av reformer og forbetringar 
vil alltid verta ]urt ... ", skreiv Lenin om "dei 
vulgære evolusjonistane" som berre ser på 
langsame (industripolitiske program-) 
endringar. 

Og at Kjersti Ericsson sine utspel i "Den 
flerstemmige reolusjonen" kan enda med 
sjølvmål har ho sjølv fleire døme på, rundt 
sagt. 

Teologi er visst også ein vitskap, men den 
vitskaplege sosialismen er ikkje difor teologi . 
Gud er daud, Nietzsche er daud og det er 110 
år sidan Karl Marx døydde. Eg har vare på 
Highgate-kyrkjegarden der han ligg gravlagt. 
Tenkt på Brecht: 

Dryer me i det endelause 
Så endrar alt seg 
Men sidan me er endelege 
Held mykjefram som før 

Lenin siterar frå eit brev Marx skreiv til 
Engels: "I slike store utviklingar er 20 år 
ikkje meir enn ein dag, medan det sidan kan 
koma dagar som slår saman 20 år" . 

For: ein marxistisk renessanse (Ei attfø
ring!) 

For: ein kommunistisk offensiv (eit fram
støyt!) 

Komintern
begrepet 
Av Jan Hårstad 

I de siste årene har det sneket seg inn et nytt 
negativt ladet skjellsord innen RVs politiske 
jargong som jeg mener fører grunnleggende 
marxistiske prinsipper på avveier. Det er for
muleringen «Korninternpartiet». ( Geir 
Christensen 8.92.) 

Med dette negative begrepet mener man _ 
tydeligvis monolittisk parti, byråkratisk styrt, 
ensretting og mekanisme. Men var 
Komintern alltid slik? Forlag som New Park 
(England) og Pathfinder (USA) har i de siste 
årene utgitt fullstendige utgaver av både før
ste, annen og tredje Korninternkongress og 
enhver kan med egne øyne og hjerne gjøre 
seg opp en vurdering av hva som ble sagt; 
ulike retninger og politiske konfrontasjoner. 
På disse kongressene var både anarkister, 
anarkosyndikalister, syndikalister, rådskom
munister og leninister tilstede. Takhøyden 
når det gjelder yttringsfrihet og uenighet er 
stor og selv respekterte folk som Zinoviev, 
Trotsky og Lenin har på ingen måte noen 
ufeilbarlig lederautoritet. Politikken smies ut 
av kollektiv debatt. 

Etter de store nederlagene for det interna
sjonale revolusjonære perspektivet i Europa i 
1923 - 24 (Mussolini og nazistene begynte å 
ta seg plass) endres også Komintern gradvis 
sin karakter. De ulike nasjonale 
Korninternpartiene blir først og fremst for
søkt omgjort til redskaper for Sovjetstatens 
ulike utenrikspolitiske behov og krumspring 
med katastrofale følger, også for NKP. (tesen 

Markedskreftenes Triumf eller Sviende Blåmandag? 

Nå er det her, heftet med innledninger fra AKP/SNVs konferanse, 
September 92, om den økonomiske utviklinga på 90-tallet 

Kjersti Ericsson om krisas innvirkning på kvinnenes gratisarbeid. 

Peder Martin Lysestøl om kapitalismen i krise og reproduksjonssektoren. 

Harry Magdoff To artikler om den internasjonale økonomiske stagnasjonen. 

K wesi Pratt om hvordan den internasjonale utvildinga påvirker Ghana. 
0 

Asne Berre Persen om økonomi og miljø. 

Pål Steigan Innledning om økologiens politiske økonomi. 

Dette heftet er uunnværlig for progressive som ønsker å få bedre forstand på de store 
endringene som nå skjer internasjonalt, og for å følge med i debatten om årsakene til de 
økonomiske og økologiske problemene verden møter idag. 

Heftet er på 70 sider og koster 50 kroner i bokhandelen. V ed å svare på denne annonsa får du 
den tilsendt portofritt (gjelder innen Norden). 

Klipp ut og send inn nedenstående svarslipp. 

Ja, jeg ønsker tilsendt ....... _. eksemplarer av heftet Markedskreftenes Triumf eller Sviende 
Blåmandag. Jeg betaler kun 50,- per hefte og får gratis tilsendelse. 

Navn .............................................................................................................................. . 

Adresse .......................................................................................................................... . 

Post nummer ............................ Post sted ......................................................... . 

Sendes til: AKP, Gøteborggata 8, 0566 Oslo. 

' 

om sosialfascismen eksempelvis) 
Hvorfor drar jeg nå dette historiske risset? 

Jo,fordi RV etter mitt skjønn har en hel del 
fruktbar lærdom å hente fra Kominterns før
ste fase. 

RV bør forsøke å utvikle et samarbeid med 
Norsk Syndikalistisk Forbund (som utgir avi
sa Syndikalisten) og den delen av den auto
nome ungdomsgenerasjonen (i Norge assosi
ert med Blitz) som betrakter seg som autono
me sosialister og kommunister. 

I Tyskland har det oppstått en splittelse 
innen denne bevegelsen mellom de som er 
arbeiderfiendtlig og de som er sosialister. 
(Berlin-ukeavisa Interim, 217) Og så vide
re .... 

Er det noe som bør gjøres til gjenstand for 
studium for arberklassen nå, er det nettopp 
Komintern i sin oppblomstringsfase. Der vil 
en finne en kombinasjon av prinsippfasthet 
og en fleksibel-musikalsk måte å angripe nye 
spørsmål på. Komintern i sin før-staliniske 
fase bør heller holdes opp som en skattekiste 
f or politisk lærdom. 

Forslag 
Av Jan Hårstad 

Det var en gledelig opplevelse å lese siste 
nummer av Opprør (nr.1/93), da den var full 
av gode politiske vedtak og pågåenhet. Jeg 
skal forsøke å sette sammen tre ulike vedtak 
til et forslag av praktisk karakter: 

Den ivrigste kraften bak arbeidet for en 
EF-union er Tyskland. Deres strategi er at 
Tyskland i kraft av sin ledende posisjon 
innen økono~, industri og militarisme skal 
styre denne Unionen. Det var derfor helt kor
rekt av Folkvord i TV-intervjuet fra RVs 
møte å si tydelig fra at vi fører krig mot tysk 
imperialisme. 

Men for å kunne erklære kamp forutsetter 
at man studerer den fienden en står ovenfor, 
dvs forsøker å framskaffe så mye kunnskaper 
om den som mulig. Dette angår vedtaket som 
sier:«I tida framover er det særlig viktig å 
utvikle kontakter med progressive arbeidar
organisasjoner i Europa.» Som mange vil 
vite står det en lignende formulering i AKPs 
1990-program uten at en har sett synderlige 
resultater av det. 

Jeg er nå av den oppfatning at RV med sine 
ressurser og sin sentrale politikk i tråd med 
vedtaket, legger hovedvekten på Tyskland 
som det sentrale og mest agressive landet i 
EF. Får vi i stand en informasjonsutveksling 
med tyske organisasjoner berører vi også to 
andre viktige resolusjoner: «RV slåss sammen 
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med andre antirasister mot all rasisme og 
den framvoksende nazismen.» - Senteret for 
den morderiske nazismen i Europa i 1992 var 
Tyskland med 17 drepte og hundrevis av 
sårete. Den moderne nazismen er ikke en 
lokal eller provinsiell foreteelse, men et 
internasjonalt fenomen, dvs: internasjonalt 
organisert. Den kan derved bare bekjempes 
med en kombinasjon av lokal og internasjo
nal tenkning og praksis. 

Den tredje erklæringen går slik:«RV må blj 
et kraftsenter for politikkutvikling, marxis
tisk debatt og analyse.» 

En av grunnene til «krisa» innen RV/ AKP 
har vært at de toneangivende har betraktet og 
agitert for at den offisielle Mao- stalinistiske 
tradisjonen har værtden eneste gyldige mar
xisme og alle andre opposisjonelle retninger 
har vært lyst i bann. Nå i dag er det åpenbart 
for alle som har den minste interesse for mar
xisti sk tenknings historie, aten fornyelse vil 
utspringe av alle de ulike opposisjonelle ret
ningene. 

Den stalinistiske fasen av historien er defi
nitivt død med Beijing-massakren, de Røde 
Khmerenes bestialitet på rismarkene i 
Kampuchea og den nye Mussolinis - Jeltsins 
- maktovertagelse i Sovjet. 

Marxismen som et instrument for mennes
kelig frigjøring har blitt satt i det største van
ry ved stalinismens svarte sider. Et sosialis
tisk arbeiderparti som vil finne framgang og 
tilhengere i arbeiderklassen må ta et oppgjør 
med dette. Og i dette oppgjøret må qet vises 
til at det finnes og har eksistert mange ulike 
retninger og greiner på det marxistiske treet. 

Det er direkte feilaktige (slik mange ledere 
for AKP/RV har hatt for vane) å framstille 
situasjonen i det europeiske venstre som ørs
må kranglende smågrupper. Slik er det ikke! 

Og når Terje Kallbotn er entusiastisk over 
tanken på en spalte for faglig nytt, vil jeg 
hevde at det er likeså viktig å få en spalte 
hvor vi kan presentere analyser fra Italia, 
Frankrike og Tyskland slik at vi kan bli kjent 
med 1) forholdene innen EF, 2) ulike marxis
tiske tenkemåter og 3)utvikle aksjonsenheten 
innen den europeiske arbeiderklassen. Jeg 
skulle vel også tro at skikkelig kunnskap om 
de tyske stålarbeidernes kamp hadde vært 
aktuelt stoff i Kallbotns spalte. 

Jeg foreslår herved at RVs landsstyre setter 
av tid til å finne praktiske løsninger på sine 
egne glimrende vedtak. For egen regning vil 
jeg mer enn gjeme stille meg til disposisjon i 
arbeidet med en europeisk-norsk informa
sjonsutveksling. En må ikke et øyeblikk 
glemme at i den norske pressen er det infor
masjonsboikott av arbeiderkamper innen EF
området. Og den sosjale nedbyggingen er det 
forbudt å snakke om. 
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Prolog til IAndsmøtet i RV, av Terje Kolbotn 

Vi er i ferd med å byggje eit nytt, stort hus. 
Ein politisk heim både for dei reine og ranke -
og for dei politisk heimlause, arbeidslause, rådlause og makteslause. 
Lønnsslavar, gjeldsslavar, husslavar og alle andre som har ein felles draum 
og ynskjer å bli fri, er velkomne til å bli med 
og nytte kreftene her på byggjande vis. 

Grunnarbeidet er i gong. 
Huset skal vere tufta på norsk grunn. 
Hus står tryggjast på norsk grunnfjell -
med grunnmuren forankra i fastgyste fjellboltar frå Jernverket i Mo. 
Fundamentet og grunnmuren må vere solid -
med god norsk betong og dobbelt armering. 

Huset bør reisast i tre. 
Tre er eit levande naturmateriale som er fint og lett å arbeide med. 
Brukt materiale som ikkje er rote, må brukast oppat i nybygget. 
Vi må unngå sopp og rote med impregnering på utsatte stader. 
Huset må tåle orkan. Det har dei lært på Nord-Vestlandet. 
Huset må tåle politisk storm frå maktsentra i Oslo og Brussel. 
Huset må ikkje byggjast i utsatte skredområde. Det har vi lært i Odda. 
Vi må ta omsyn til klimaendringane i verda. 

Teikningane er i ferd med å ta form. 
Noe må justerast undervegs. 
Gamal og ny byggeskikk må sameinast. 
I huset skal det vere høgt under taket. 
Og store vindauge ut mot heile verda. 
Huset bør ha mange fløyar - men med opne dørar til det store fellesrommet. 
Huset må vere fargerikt - med mykje raudt og mykje grønt. 
Ved hjelp av dyktig byggeleiing, mange dyktige håndverkarar 
og norsk dugnadsånd der alle som vil kan bidra med sitt 
skal dette bli vårt hus. 

Skal vi lukkast, må handens og åndens arbeid bli eit heile. 
I huset kan vi byggje opp spanande verkstader. 
Den raude og grøne ungdomen kan finne saman. 
Den kvinnelig tillitsvalde på Ullevål sjukehus og fagforeningsmannen 
på Kværner kan saman leggje planar. 
Fruktdyrkaren frå Hardanger, rundskiftarbeidaren frå Odda og 
kystkvinna frå Troms kan bli kjende og slutte rekkjene. 
Historikarane, økonomane og sarnfunnsvitarane som vil vere med, 
kan gi oss kunnskap og vise oss samanhenger. 

Huset må vere ope for alle som vil inn og vere med å byggje -
uansett hudfarge og hårfarge. 
Den opprørske ungdomen som vil ut og aksjonere mot all urett, 
må kjenne seg heime. · 
Den eldre klassekjemparen må få ause av si rike erfaring. 
Rødstrømpene og rødstrupene må vi lytte til - og lære av. 
I huset må det og vere plass for loftsrydding -
og for dei som må ned i kjellaren for å hente inspirasjon når det røyner på. 

Vi må ta vare på ongane - framtida. 
Vi må ta vare på kvarandre - vere nøysome og dele. 
Ros er viktigare enn ris -
Oppmuntring er viktigare enn negativ omtale. 
Vi skal byggje kvarandre opp. 
Vi bør byggje eit hus der vi kan varme oss når det er kalt ute, 
ha det moro i lag - og hente inspirasjon til å møte og endre verda rundt oss. 
Vi må halde fast ved det beste i vår arv - og vere gjestfri mot annleis 
tenkande som og ynskjer ei alternativ framtid. 
I huset bør serverast både smalahovud og mølje frå Norge 
og nasjonalrettar frå Kurdistan og Nicaragua. 

Huset må ha ei stor dør som alltid står open. 
Vi har ingenting å skjule - alt å vinne 
Det må bli slikt liv her at til og med Lars Jakob Krogh 
finn bryet verdt å vitje oss. 
Det er no opp til oss om vi vil byggje vidare -
korleis vi skal byggje -
og kven og kor mange vi vil ha med oss i byggverket. 

us 

Vil dette landsmøtet ta på seg oppgåva å vere byggeleiing? 
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