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Jugoslavia: 
stadig fler i Europa satser på at 
stormaktene skal løse konflikten i 
Jugoslavia. Dette blir avvist av 
Peder Martin Lysestøl. Hans for
slag er at nabolandene, dem kon
flikten først angår, får være med å 
diskutere sine egne problemer. 
FN må innkalle til en slik balkan
konferanse. Dernest må den 
humanitære hjelpen fra Europa 
økes betydelig fra dagens 0,7 
promille av BNP. Samtidig som 
Russland må med i forhandlinge
ne, må boikotten av Serbia opp
heves, foreslår Lysestøl. 

Se side 8 

Arbeiderklassen 
På RVs programkonferanse i 
begynnelsen av mai, la Jon I var 
Elstad fram tall som viste den 
store tilbakegangen for arbeider
klassen i Norge. Nina Aakernes 
avviste likevel at arbeiderklassen 
dermed hadde gått tilbake både i 
sjølbevissthet og kampkraft. 

Se side 4, 5 og 6 

Fra Tandberg .. Foto Håvard Houen 

EU-krangel 
Synet på det nasjonale spørsmå
let er stridens kjerne i Bergen RV. 
1. mai ga Bergen sentrum RV ut 
en løpeseddel med angrep på 
RVs EU-politikk. Åsane RV har i 
en egen løpeseddel tatt avstand 
fra løpeseddelen og krevd at Sen
trum RV fratas retten til å uttale 
seg på RVs vegne. Aksel Nærstad 
mener det er galt å ta avstand fra 
RVs politikk i RVs navn 

Se side 9. 

nummer 

RV i Stortinget: 

- EU-medlemsska 
er flytting av ma t 

Foto: Håvard Houen 

- Vi kan berre tenkje oss 
kva som hadde vorti resul
tatet om kvinner hadde 
hatt makta i Unionen og 
Kvit boka i staden hadde 
vorti bygd på intervju med 
11 000 kvinner som fekk 
spørsmålet: K va synst du 
er dei viktigaste økonomis
ke og sosiale endringane 
som trengst for at du og 
ungane dine skal få eit 
betre liv fram mot år 2 
000? Svaret ville kanskje 
ha vorti: 6-timars norma-

larbeisdag med full lønns
kompensasjon. 
- Enkelte trøyster oss med 
at unionen ikkje har noko 
forbod mot å oppretthalde 
folketrygdsystemet. 

Da ein norsk delegasjon 
besøkte Europaparlamen
tet for nokre år sia bekrefta 
den kristelegdemokratiske 
talsmannen Eimer Smith at 
det ikkje fl.ost lovforbod 
mot å ha betre trygdeord
ningar i eitt land enn i dei 
andre landa. Men før nord-

menna rakk å gle seg over 
svaret føyde han til: «Mar
kedet vil ta seg av det.» 

Dette sa Erling Folkvord 
under sitt innlegg i Stor
tingets EU-debatt 26. 
april. Hele 29 telefakser 
var en del av grunnlaget 
for innlegget 
På grunn av den breie RV
deltakelsen bak innlegget, 
og fordi det er viktig, 
bringer Opprør innlegget i 
sin helhet på 
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Helttom 
nkelte idrettsutøvere er 
kjent for å ta seg helt ut 
i en konkurranse. Tilsva

rende er det ingen grunn for RV
medlemmer til å ha krefter igjen 
etter EU-avstemninga. I en så 
viktig politisk arbeidsoppgave 
kan vi ikke sitte igjen med 
ubrukte krefter når valglokalene 
stenger 28. november. 
V år innsats er viktig av to 

grunner. 
For det første utgjør RV-akti

vistene en svært viktig del av 
den samla aktivistfronten. Vi 
trengs i kraft av vår erfaring og 
arbeidsevne. 
For det andre er våre argumen

ter mot medlemskap nødvendi
ge å synliggjøre som en del av 
mange nei-argumenter. Senter
partiets argumenter er ikke de 
eneste mot medlemskap. EU
kampen er dessuten en sjelden 
mulighet til å avsløre kapitalis
men og argumentere for sosia
lismen. 
Så derfor: Vår innsats i korps

innsamlinger, som sjåfør i 
idrettslag, i foreldreutvalg, i bo
rettslagsstyrer og i festkomiteer 
bør denne høsten reduseres til et 
absolutt minimum. Disse aktivi
tene bør ikke komme i vegen for 
EU-kampens oppgaver. Samti
dig bør vi bruke vår innflytelse i 
disse vervene til å vise hva et 
medlemskap vil bety for slike 
fritidsaktiviteter. 

Om vi er aldri så utslitte av
stemningsdagen, kommer vi li
kevel snart til krefter igjen. De 
kreftene trenger vi, uansett re
sultat. Men høsten er viktigere 
politisk enn på mange år. 
Bruk juni til å frigjøre deg fra 

andre oppgaver til høsten. 
Vi må ikke tape fordi vi gikk 

på halv maskin. 

I OPPRØR 

ANDRE SIDA 

Full innsats mot EU! 
Av Aksel Nærstad 

i står midt oppe i den viktigste poli
ske kampen i Norge på over 20 år

egentlig på 50 år fordi EEC-kampen 
i 1972 ikke dreide seg om medlemsskap i en 
Union. I løpet av få måneder skal det avgjøres 
om Norge skal fortsette å være en sjølstendig 
nasjon eller opphøre som det gjennom å bli 
medlem i Europaunionen. Et unionsmed
lemmskap vil få dramatiske følger for folks 
levekår, miljøforhold og Norges forhold til 
den 3. verden. Dagen etter folkeavstemninga 
kan det være for seint å angre på at vi ikke 
kasta inn mere krefter i denne kampen. 

RVs innsats både når det gjelder å utforme 
politikk og taktikk og når det gjelder konkret 
arbeidsinnsats i de nærmeste månedene kan 
bli helt avgjørende for utfallet av folkeav
sternninga. Vi må ta det ansvaret som hviler 
på oss. 

Landsstyrets planer 
Landdstyret vedtok på møtet i mars en plan 
for opptrapping av vårt EU-arbeid (se Opp
rør nr 1/94). Det er fortsatt like aktuelt. På et 
møte i begynnelsen av juni vil landsstyret 
følge opp det ved å vedta hovedelementene i 
en plan for EU- arbeidet fram til folkeav
stemninga. Det er mange som sitter med in
formasjon , kunskap og synspunkter som må 
innarbeides i en slik plan, så kom med kom
mentarer og forslag. 

Likheter og ulikheter 
Den fasen vi går inn i fram til folkeavstem
ninga har mye til felles med en vanlig valg
kamp. Vi kan og må derfor bruke mye av er
faringene vi har fra det - og vi er stort sett 
dyktige i å drive valgkamp. Men det er også 
viktige forskjeller på innspurtfasen før fol
keavstemninga og vanlige valgkamper. Dis
se forskjellene er det viktig å vurdere for å 
legge opp planene. Vi kan ikke bare kopiere 
tenkning og metoder fra valgkamper. 

Likheter med valgkamp: 
Som valgkamper, er den fasen vi går inn i en 
intensiv kampanje retta til hele befolkningen 
med avstemningsdagen som sluttstrek. Tem
peraturen vil stige ettersom avstemningsda
toen nærmer seg. Alle vil være opptatt av 
EU pga avstemninga og media vil være pre
ga av det. Det vil være mye lettere å drive 
politisk propaganda og agitasjon enn ellers; 
normalt med møter på skoler og arbeidsplas
ser, dørbesøk, stands osv. Det vil bli debatt 
og utspill både om enkeltsaker, felt og hel
hetlig samfunnssyn. 

Vi må «treffe» folk politisk. Personlig 
stemmeverving vil bli viktig. Media vil ha 
stor betydning. Det må lages materiell for 
utdeling, studier o.l.. 

Bruk Opprør! 

Opprør skal nå komme ut oftere, og det be
tyr at avisa kan bli til mer nytte i RV. Både 
som informajonsspreder og som debattfo
rum. Dette håper vi i redaksjonen at med
lemmer innser, og benytter seg av. Send 
innlegg, helst på diskett og med returporto 
hvis dere vil ha disketten tilbake. 

Forskjeller: 
Det vil være flere aktører på den politiske 
arenaen enn de politiske partiene. Nærings
organisasjoner, bedriftsledere, fagforening
er, interesseorganisasjoner osv - «alle» vil 
engasjere seg i kampen for JA- eller NEI
flertall. Og mange av disse aktørene vil (for
søke å) argumentere ut i fra «hva EU- med
lemsskap i realiteten betyr» for deres felt, og 
i mindre grad enn partiene stå fram med me
ninger. NHOs lett fordekte Ja-kampanje 
med å undersøke de enkelte bedriftene (etter 
ferdig fasit) er et eksempel på det. Hele 
statsapparatet vil bli engasjert på en helt an
nen måte enn i en valgkamp; Tusenvis av 
personer vil bruke arbeidstida og millioner 
av kroner for å drive en JA-kampanje som 
«nøytral informasjon». 

Det vil være to politiske leire - riktignok 
med store sprik innefor hver, men uansett 
belt anderledes enn i en valgkamp der partie
ne i hovedsak konkurrerer med hverandre. 
Nei til EU vil i tillegg til å være ei sjølsten
dig kraft, være en paraply for Nei-partiene 
og andre Nei-organisasjoner. Ja-sida vil ikke 
ha en slik samordning, men har heller ikke 
det samme behov for det - fordi de sitter i de 
fleste maktposisjoner. 

Resultatet av avstemninga vil få langt stør
re betydning enn et valg. Det vil gjøre at 
mange flere trekkes med i diskusjoner og ak
tivitet. Kampen om tvilere og hjemmesittere 
vil bli både hardere og enklere-.. hardere for
di det blir enda viktigere for begge leire å 
vinne dem, enklere fordi det er lett å argu
mentere for at folk bør stemme (Er du i tvil, 
stem Nei.) 

Vi i RV skal ikke vinne 1-2 prosent stem
mer på landsplan og 8-9 prosent på være 
beste steder, men bidra til minst 50 prosent 
nei på landsplan. Det må ikke nødvendigvis 
bety annen innretning på propaganda og agi
tasjon, det konkrete arbeidet, politiske uc
spill o.l. enn i en vanlig valgkamp, men det 
må i alle fall tenkes igjen om det betyr noe. 

Årets «valgkamp» vil også bli to måneder 
lengre enn vanlig. 

Ulike «nivåer» på planer 
Ledelsene på alle nivåer i partiet og RVs 
medlemmer må se det som sin oppgave å 
drive fram arbeidet på følgende «nivåer» bå
de politisk og organisatorisk: 

•Arbeid i RV-regi 
• NTEUs arbeid 
• Arbeid i andre organisasjoner 

- spesielt fagbevegelsen, men også andre or
ganisasjoner vi jobber i; kvinne-, miljø-, in
ternasjonale ... 

Dette betyr at vi på alle nivå hele tida må 
ha tett kontakt med folk som jobber i de uli
ke organisasjonene, diskutere situasjonen, 

Retting 

I forrige nummer skreiv vi helt feilaktig at 
grunnen til pressestøtta til RV og Opprør 
var at Klassekampen nå ikke lenger var 
partiavis for AKP. Dette er helt feil. RV får 
sin pressestøtte helt uavhengig av Klasse
kampens forhold. 

Red. 

hvilke initiativer som bør tas, hvordan arbei
det kan drives fram o.l. Vi må gjøre det sen
tralt, og vi må gjøre det vi kan for at det skal 
bli gjort på fylkes- og lokalplan. 

Politikk og organisering 
Det er lett å tenke at «politikken er klar», nå 
gjelder det bare å få snakka med flest mulig, 
få flest mulig konfrontasjonsmøter med EU
tilhengere, få ut mest mulig materiell o.l. Til 
en viss grad er det riktig. Alle de viktigste 
fakta og argumentene er på bordet. Langt på 
vei gjelder det derfor å organisere utdeling
er, møter, dørbesøk osv. Det er organisato
risk arbeid - fra å ringe rundt å få folk til å 
stille opp lokalt, til å lage materiell, ringe 
oppfølger o.l. sentralt fra. 

Vi trenger et stramt organisatorisk grep i 
hele organisasjone i denne fasen. Vi må ha 
nær kontakt sentralt fra med fylkesorganisa
sjoner, lag og sentrale enkeltpersoner. Fyl
kesledelsene må ha det med laga og sentrale 
folk ifylket, og laga må ha det med medlem
mene, og med andre Nei-miljøer. Mye slik 
atbeid kan være kjedelig, virke masete o.l. 
men det må ikke undervurderes hvor nød
vendig dette arbeidet er! 

Men det Nei-sida vinner ikke folkeavstem
ninga om vi ikke er politisk på offensiven. 
Det trengs politiske avsløringer og utspill 
om hva EU-medlemsskap betyr (slike poli
tiske «avsløringer» og utspill er ofte gam
melt nytt i en litt ny form, men det virker li
kevel). Det trengs utfordringer til tilhenger
ne. Det trengs kontinuerlig vurderinger av 
hva det skal legges mest vekt på. Osv. Slike 
politiske initiativer er helt nødvendige for å 
mobilisere både aktivister, for å vinne over 
tvilere, og for å holde fast på vaklende nei
folk. 

Sentralt er det lett å tenke at ledelsen i Nei 
til EU og andre sentrale Nei-folk tar de nød
vendige iniliacivene, på fylkes- og lokalplan 
er det \ett å tenke at slike politiske initiativer 

kommer sentralt fra. Begge deler er like galt. 
Vi trenger å jobbe mye med politiske intitia
tiver både sentralt og lokalt. Vi har klart det 
ganske bra i valgkampene. Vi må klare det 
minst like bra nå! 

Politiske initiativer betyr både å »ligge på» 
det som skjer fra dag til dag slik at en kan 
«gripe dagen og timen» - og det betyr plan
lagt jobbing. Ting som er aktuelle å gripe 
fatt i en dag, kan være uaktuelle en dag eller 
to seinere. Samtidig kan vi lage utspill gjen
nom grundig arbeid med enkeltsaker over 
lang tid (sjølsagt kan det være uaktuelt da vi 
har planlagt å komme med utspillet, men i de 
fleste tilfellene er det ikke). 

Det skal bli Nei-flertall 29. november! 

Bestill flere 
Opprør! 
Det er viktig at RV-gruppene nå bestiller fle
re eksemplarer av Opprør til gratis utdeling 
til sympatisører, og som et ledd i medlems
vervinga. Send rask melding som fast ekstra
sending til redaksjonen snarest mulig. 

Ansvarlig redaktør: Ove Bengt Berg Innlegg sendes til: Opprør/Rød Valgallianse, 
Gøteborggt. 8,0566 Oslo I redaksjonen dette nr.: Rune Soma, Kari Celi

us, Kristin Johansen, Pål Ravnsborg -Gjertsen 

OPPRØR 

Tlf: 22 38 42 50, 09-16.00 og 122 38 43 76 
mandag 16.00-19.00 
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Hele RVs EU-innlegg: 

F ing av makt 
Hele 29 telefakser var en del av grunnlagetfor det inn
legget Erling Folkvord holdt i EU-debatten i Stortinget 
26. april. Uten å redusere innsatsen til Erling og de 
andre som deltar i stortingsgruppas arbeid, kan en si 
at hans innlegg representerer mange RVeres innsats. 
På grunn av den breie RV-deltakelsen bak innlegget, 
og siden aviser bare har vist sånn passe interesse for 
hans innlegg, og fordi det er viktig, bringer Opprør 
hermed Erlings innlegg i sin helhet: 

åde statsm1mster Gro Har
lem Brundtland og handels
minister Grethe Knudsen har 

gitt argumentasjonen sin om forhand
lingsresultatet ei form som liknar den 
saklege og nøkterne folkeopplysninga 
som Nord-Koreas store Sol, Kim Il 
Sung, har vorti berømt for. 

Dei to statsrådane sin uvilje til å gå 
konkret inn på dei negative sidene 
ved Unionen og ved dei norske med
lemskapsvilkåra, får meg og til å 
tenkje på den tida da prestane var vik
tige reiskapar for den statsmakta som 
skulle holde småkårsfolket på plass 
og i passivitet. Når presten vart kon
frontert med husmannen sin misnøye 
med urettferd og dårlege levekår, så 
viste han til den hellige Skrifta der det 
står at: «Alt vender seg til det beste 
for den som trur». 

Sporsm61et 0111 makt 
Så mye er sagt hittil i debatten om kva 
s.om var korrekt og kva som var mis
visande i det dei to statsrMane faktisk 

sa, at eg skal konsentrere meg om eitt 
av dei spørsmåla som sto heilt sentralt 
i forhandlngane i Brussel, men som 
ikkje fekk plass i dei to omfattande 
utgreiingane frå statsrådane: Og det er 
spørsmålet om makt. 

• Kven skal ha makt til å opprette 
eller leggje ned arbeidsplassar i 
Norge. 

• Kven skal ha makt til å avgjere 
skattlegginga av norske bedrifter 

• Kven skal ha makt til å avgjere 
om kommunen skal hsa råd til å 
opprettholde sjukeheimen 

• Kven skal ha makt til å avgjere 
om den norske staten skal ha råd til 
å fjerne den kvinnediskrimineringa 
som dei siste åra har komi sterkare 
inn i trygdesystemet vårt 

For «Tiltredelsestraktaten» er først 
og fremst ein avale om å flytte makt. 

ei mangfoldig lovgiving som no med 
eitt slag skal erstattast med den mest 
markedsliberalistiske statsforfatninga 
verda har sett. 

Etter å ha høyrt og sett korleis dei to 
la fram avtalen om å flytte makta til 
Brus~el, må eg verkeleg spørje meg: 
Hugser Harlem Brundtland og Knud
sen i det heile tatt kven dei har fått 
makta i frå? Og kven dei derfor burde 
bruke den til fordel for? 

Eg forstår at Fridtjof Frank Gunder
sen vil til Brussel for å sleppe unna 
kvinnfolkmas og anna plagsam folke
leg påverking. 

Men korleis skal statsminister Gro 
Harlem Brundtland argumentere om 
flyttinga av makt? Tier ho om det for
di ho ikkje veit kva ho skal seie? Det 
kan jo hende at ho sjøl kan få litegran
ne makt blant dei store i Brussel, men 
fagrørsla får jo ikkje bli med! Det 
fin st f. eks. ingen avtalar eller juridis
ke ordningar som gir arbeidarane rett 
til å bygge opp tillitsmannsapparatet 
pl'!. tvers av landegrensene i dei flem a
s jonale konserna som verkeleg er 
makta i Europaunionen. 

Klassekamp 0111 velfercl 
Den norske velferdsstatmodellen er 
eit resultat av maktkamp. Eit kompro
miss mellom kapitalistklassen og eit 
sosialdemokrati som hadde fagrørsla 
og kvinnerørsla i ryggen. Dette kom
promisset har ført til at folk flest har 
hatt og enda har større sosiale rettar i 
Norge enn i andre vesteuropeiske 
land. 

Europaunionen er - som alt nemnt -
ein ny type stftsdanning som historia 
ikkje kan vise oss maken til. Roma
traktaten og . Maastrichttraktaten er 
den første st~tsforfatninga i historia 
som har innført folkerettslege bin
dingar som stadfestar ei altomfatten
de bevegelse&frihet for kapital, varar, 
arbeidskraft og tenester. Denne staten 

er altså ikkje eit klassemessig kom
promiss i den betydninga som den 
norske velferdsstaten og andre nasjo
nalstater hjttil i varierande grad har 
vori. - Unionsforfatninga er laga for å 
gi kapitalen full frihet. 

Derfor blir Europaunionen med 
nødvendighet ei tvangsmakt som blir 
retta mot arbeidar- og kvinnerørsla og 
andre folkelege bevegelsar. Derfor 
har f. eks. Charteret om «den sosiale 
dimensjon» frå 1989 - som mange 
leiarar i europeisk fagrørsle hadde så 
store forhåpningar til - aldri opp
nådd status som noko meire enn ei 
slags politisk ønskjeliste. «Den sosia
le dimensjon» i Europaunionen er eit 
overnasjonalt mannsforbund, eit for
bund av kapitalens menn. Jacques 
Delors sa det nokså klart da han i ein 
tale til Europaparlamentet i juli 1988 
oppsummerte korleis opprettinga av 
Unionen betyr å flytte makt: «Det blir 
et sjokk for de nasjonale parlamente
ne, når det går opp for dem at innen 
neste tiår vil 80 % av all økonomisk, 
sosial og skattetekni sk lovgivning 

Foto: Ola Sæther 

komme fra Europaunionen og ikke fra 
de lovgivende forsamlinger.» 

For korleis er kjønnssammenset
ninga i dei unionsorgana som skal 
overta 80 prosent av Stortinget sitt 
økonomiske, sosiale og skattemessige 
lovgivningsarbeid? 

• Det europeiske råd , som består 
av kommisjonens president og stats
eller regjeringssjefane, er ein rein 
mannsforsamling 

• Ko mmisjonen består av 16 menn 
og ei kvinne 

• Og Buropaunionen sin domstol 
har du vel sett bilete av: Det er den 
litt duknakka forsamlinga av svart
kledde, gamle menn med kvitt hal
størkle. 

Gubbemakt i Brussel 
Dette får sjølsagt følgjer bl.a. for kven 
som blir spurd når nye planer skal la
gast. Den såkalla Ceccinirapporten 
var grunnlaget for Kvitboka om den 
indre marknaden. Rapporten var for
fatta av Paolo Cecchini og 18 andre 
menn, den er på 6 000 sider og byg-Det var kvinner og menn blant ar

beidarane, fiskarane, småbrukarane 
og dei underordna funksjonærane 
som i sin tid førte sosialdemokratiet 
og Det norske Arbeiderpartiet fram til 
makta i staten. Det er tilliten og lojali
teten frå hundretusentals kvinner og 
menn som stolte på Arbeiderpartiet, 
som gjorde det mulig for Gro Harlem 
Brundtland og Grethe Knudsen å bli 
borgarlege maktmenneske. 

StOrtinget - et akvarium! 

Makt f6 kven? 
Det er hjelpepleiar Eva Nilsen, plate
arbeidar Knut Pettersen og mange an
dre som dei, som er sjølve maktbasi
sen for Arbeidarpartiet. Gjennom flei
re generasjoner har dei vori med å 
skape eit avtaleverk i arbeidslivet og 
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Vår alles stortingsrepresentant 
Erling Folkvord ønsker velkom
men i vestibylen med orda «Vel
kommen til dette akvariet>>. På 
spørsmål om hva han mener med_ 
det, sier han at Stortingets hus er 
et akvarium som suger opp alle i 
sitt samfunn. 

- I Stortingets 180-årige histo
rie har denne institusjonen klart å 
temme og ufarliggjøre alle av
vik, og sluke all opposisjon. Det-

te må ikke bli også min og RVs 
skjebne! Vi trenger hjelp mot at 
også RV skal ende opp som en 
ufarlig opposisjon. Det må alle 
RVs medlemmer - og andre -
hjelpe til med, sier Erling. 

- Forskjellen mellom bystyret 
og Sto1tinget er at jeg her kom
mer direkte i kontakt med stats
ledelsen, for det er jo på dette ni
vået de opererer. Når det gjelder 
Stortinget i sin helhet tar det lag 

OPPRØR 

tid å bli kjent med hva som 
egentlig foregår. 

- Utafor Stortinget har stor
tingsplassen gitt den fordelen at 
jeg i større grad blir tatt på alvor, 
og at mine meninger blir tillagt 
vekt. Kontakten og presset fra 
RVs medlemmer i hele landet 
blir mer viktig og oødvenclig for 
oss i stortingsgruppa i dette per
spektivet. 

OBB 

gjer på intervju med 11 000 europeis
ke bedriftsleiarar. Og det desse kapi
talens menn anbefalte, det var altså å 
opprette den indre maknaden. - Og 
dei fekk det som dei ville. 

Vi kan berre tenkje oss kva som 
hadde vorti resultatet om kvinner 
hadde hatt makta i Unionen og Kvit
boka i staden hadde vorti bygd på in
tervju med 11 000 kvinner som fekk 
spørsmålet: K va synst du er dei vikti
gaste økonomiske og sosiale endring
ane som trengst for at du og ungane 
dine skal få eit betre liv fram mot år 2 
000? Svaret ville kanskje ha vorti: 6-
timars normalarbeisdag med full 
lønnskompensasjon . 

Enkelte trøyster oss med at unionen 
ikkje har noko forbod mot å opprett
halde folketrygdsystemet. Da ein 
norsk delegasjon besøkte Europapar
lamentet for nokre år sia bekrefta den 
kristelegdemokratiske talsmannen 
Eimer Smjth at det ikkje finst lovfor
bod mot å ha betre trygdeordningar i 
eitt land enn i dei andre landa. Men 
før nordmenna rakk å gle seg over 
svaret føyde han til : «Markedet vil ta 
seg av det.» 

Med meire tid kunne eg gått gjen
nom tema for tema, og sett på korleis 
Tiltredelsestraktaten med protokoller 
og vedlegg er utforma slik at den flyt
ter makta enten ti l markedet eller ti l 
nye statsorgan som er oppretta for å 
ivareta kapitalen sine friheter. Det 
handlar om: 

• Makta over olja. 
• Makta over vasskrafta. 
• M akta over fiskeress ursane. 
• Makta til å bestemme kor ar 

beidsplassane skal vere. 

Mot styring av kapitalen 
For få år sia sa Ap at dei ville bruke 
makta si i staten til å avgjere kor nye 
bedrifter skulle etablerast. Den uni
onstilpassa næringsstatsråd Jens Stol
tenberg forklarte 13. april at den tida 
definitivt var forbi. Han slo fast at 
«det er bare innen planøkonomi at 
man vedtar at her skal det være en in
dustribedrift ... ». Dette sa Stoltenberg 
da han forklarte kvifor Ap har bryti 
lovnadene dei ga om nye industriar
beidsplassar i Nydalen etter at Spi
gerverket sin stålproduksjon vart 
nedlagt. 

Mitt spørsmål til statsmnisteren 
blir da: Når næringsstatsråden tar 
prinsipielt avstand fra å styre kapi
talen her i Norge, sjøl i ei så lita og 
avgrensa sak som Ap sine lovna
der om arbeidsplassar i Nydalen, 
kven skal da tru at han og regje
ringa vil innta motsett standpunkt 
om Norge blir med i Europa-unio
nen? 

Men dette eksemplet frå Nydalen 
viser vel heilt tydeleg at toppane i 
Ap synst det er greit nok at fagrørs
la blir ståande tomhendt og arbeids
lause igjen i avgangshallen, mens 
statsministeren og nokre få andre 
tar av og reiser til Brussel for å sma
ke på unionsmakta. 

Historisk kjem dette til å bli ståan
de som det største klasseforæderiet 
ein leiar i Det norske Arbeiderparti
et noen gang hadde gjort seg skyl
dig i overfor dei sjikta i befolkninga 
som hadde ført partiet til makta. 
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PROGRAM·KONFERANSE 
RVs programkonferanse samlet 100 men
nesker to solskinnsdager i begynnelsen av 
mai i Oslo. Innleggene til Trond Andresen 
om det gjennomautomatiserte samfunnet, 
og Samir Amin om EU, skapte størst enga-

sjement. Det var likevel en rekke tankevek
kende innlegg som er nyttige i debatten om 
RVs nye prinsippprogram. Opprør bringer 
her utdrag fra noen av innleggene. De an
dre innleggene vil vi komme tilbake til. 

- Tredie verden 
er hovedkrafta 

Jon Ivar Elstad: 

Arbeiderklassens andel synker 

- Hvis ikke den tre
dje verden fortsatt 
er hovedkrafta i 
kampen mot impe
rialismen, hvem er 
det da?, spurte Mai 
Gythf eldt i sin inn
ledning på pro
gramkonferansen. -
Programutkastet er 
altfor uklart på 
dette punktet, var 
hennes konklusjon. 

Av RuneSoma 

organ, avisa Klassekam- . 
pen. Her trakk hun fram 
dekkinga av El Salvador 
som eksempel. Etter at 
FMLN nedla våpnene og 
gikk i en forhandlingspro
sess med regimet som har 
ledet fram til valg, har 
omtalen av FMLN blitt 
mer og mer negativ. Den 
væpna kampen holdes 
fram som det revolusjo
nære, mens en forhand
lingslinje blir sett på som 
første skrittet mot sosial
demokrati. 

Elstad tok fram en rekke tabeller fra Statis
tisk sentralbyrå der utviklinga av arbeider
klassens kvantitative størrelse klart kom 

fram. Den er synkende, og minker i byene. 
Færre f øler seg som arbeidere. Hva betyr det 
f or vår strategi, spurte han? 

På grunn av knapp tid på 
tampen av konferansen, 
ble det verken tid til de
batt eller avklaring på 
spørsmålet om den rollen 
kampen i den tredje ver
den spiller i den globale 
kampen mot imperialis
men. Men Mais stand
punkt var klart: Det fore
går i dag omfattende kam
per i en rekke av landene i 
Sør. Folkelig mobilsering 
og kampvilje er på et mye 
høyere nivå enn den er i 
Nord. At vi er dårlig in
formert om disse kampe
ne er et resultat av at vi i 
hovedsak er prisgitt de 
vestlige mediamonopole
nes rapporteringer, og her 
blir landa i Sør nesten to
talt oversett. 

- Utfra mitt kjennskap til 
FMLN veit jeg at de har 
hatt en svær diskusjon om 
overgangen fra væpna 
kamp til forhandlinger. 
Det mest tungtveiende ar
gumentet for dem var at 
det var en utbredt krigs
trøtthet i folket, også i 
FMLNs kjerneområder. 
Folkets viktigste ønske 
var å få slutt på krigen. 

Arbeidsmarkedsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå 

1977 1992 
Antall Prosent Antall Prosent 

Industriarbeidere 434 000 24 340 000 17 
Bygg- og anlegg 156 000 9 122 000 6 
Samferdsel 171000 9 157 000 8 
Andre (bank/finans) 1063000 58 1 385 000 69 

levekårsundersaelsen fra Statistisk sentralbyrå 

1983 1991 
Arbeidere 
(faglærte, ufaglærte, 

manuelt arbeid) 34 % 26 % 
Funksjonærer 54% 62 % 
Sjølstendige 12 % 12 % 

Nina Aakernes: 

Ulike typer tilsatte (egen oppfatning) 
Levekårsundersøkelsen 

Ikke-ledere 
Arb. ledere 
Mellomledere 
Toppledere 

1983 
71 % 
10 % 
14% 
5 % 

Manuelle arbeidere og bosetting 
1983 

Oslo, Bergen, Trondheim 25 % 
Byer mellom 20-100 000 24% 
Småbyer, spredtsteder 38 % 

Offentlig arbeidsgiver 36 % 

1991 
67 % 
10 % 
16 % 
7 % 

1991 
16 % 
25 % 
30 % 

35 % 

Mai var heller ikke udelt 
fornøyd med dekkinga av 
kampen i Sør i «vårt» eget 

Samtidig har FMLN 
diskutert erfaringene fra 
Nicaragua. Her vant de 
revolusjonære den militæ
re kampen, men tapte po
litisk noen år etter. Fram
stillingen av FMLNs skif
te fra væpna kamp til for
handlinger som en sosial
demokratisering er derfor 
alt for enkel, framholdt 
Mai. 

Sjøl om det ikke blei tid 
til debatt, er det neppe no
en dristig spådom å si at 
det vil bli reist forslag om 
endringer av programut
kastet på dette punktet. 

Arbeiderklassen har stor potensiell styrke 
Nina Aakernes var ikke 

enig i at arbeiderklassen i 

dag er mer splitta enn tid

ligere, og at den har gått 

tilbake i sjølbevissthet og 
kampkraft. 

Av Ove Bengt Berg 

Arbeiderklassen har fortsatt stor po
tensiell styrke, hvis den kan klare å 
kvitte seg med sine politiske svak
heter. Det betyr å bryte politisk med 
sosialdemokratiet, å bli i stand til å 
utvikle en kamplinje som kan samle 
alle arbeidere og skaffer seg et alter
nativt lederskap. 

Hun viste til at det alltid hadde 

vært splittelser i arbeiderklassen. 
Først fremst mellom kvinner og 
menn. Kvinner ble f. eks. nekta or
ganisering i grafisk av frykt for 
lønnsnivået. Mellom faglærte og 
ufaglærte har det også vært stor 
strid, og også mellom arbeidere i 
streik og streikebryteri. At arbeider
klassen er mer splitta i dag kan ikke 
slås fast uten videre. 

For kvinner og tilsatte i offentlig 
sektor har det de siste tiåra vært sto
re framskritt i fagorganisering. Det 
bygges fagforeninger som tar i bruk 
arbeiderklassens tradisjonelle 
kampformer. Sammenlikna med 
resten av Europa, har den norske ar
beiderklassen høy organisasjons
prosent. 

Men svakheten er først og fremst 
politisk. Det store historiske kom
promisset som ga arbeiderklassen 

reformer og forbedringer av lønns
nivået mot at borgerskapet fikk ro, 
vil ikke lenger være mulig i tid med 
økonomisk nedgang og krise for ka
pitalismen. Den økonomiske ned
gangen vil undergrave kompromis
set og skjerpe motsetningene mel
lom DnAs ledelse og dets masse
grunnlag. Det ser vi ved at DnA
toppene stort sett har mista sam.orgs 
talerstoler l. mai, at en tredel av de
legatene på LO-kongressen stemte 
mot DnA/LO-samarbeidet og at 
kongressen vedtok at AUF ikke 
lenger skal være LOs ungdomsorga
nisasjon. 

Det mannlige kjerneproletariatet 
har blitt stadig mindre. Men den 
kvinnelige arbeiderklassen, særlig i 
offentlig sektor, har vokst kraftig. 
Når vi snakker om arbeiderklassen i 
dag, må vi øve oss i å se for oss bil-

OPPRØR 

det av en offentlig ansatt kvinne. 
Det mannlige kjerneproletariatet har 
ikke utspilt sin rolle, men kvinnene 
vil komme, ikke som et haleheng, 
men som drivende i å legge premis
sene for en alternativ linje i fagbeve
gelsen. Bare se hva kvinnene gjør 
når de krever og når de tar et opp
gjør med moderasjonslinja og kre
ver en egen kvinnepott ved tarif
foppgjøret. 

Aakernes skisserte en alternativ 
kamplinje som inneholdt følgende 
politiske elementer: 

• Kamp mot arbeidsløsheten 
• Oppgjør med moderasjonslinja 
• Forsvar av velferdsstaten 
• Forsvar av faglige rettigheter 
• Kampen mot EU-medlemskapet 
I tillegg til bruddet med sosialde-

mokratiet og utviklinga av ei sam
lende kamplinje, kreves det et alter-

nativ lederskap. Aakernes mente at 
vi i dag ser kimene til et slikt leder
skap i det hun kalte «den fagopposi
sjonelle strømninga» i fagbevegel
sen. Denne strømninga er i dag ikke 
knytta til noe politisk parti . Opposi
sjonen består både av folk fra RV, 
SV og DnA og ikke minst partipoli
tisk uavhengige. Ingen partier kan 
påberope seg å være alternativet 
aleine. Framveksten av et alternativt 
lederskap vil før eller seinere kreve 
etablering av et helt nytt arbeider
parti, som ikke finnes ferdig utfor
ma i dag. Men det betyr ikke at RV 
skal ligge lavt med politikken sin, 
eller la være å rekruttere. RV er en 
viktig brikke i arbeidet for å utvikle 
et alternativ lederskap, og et nytt 
masseparti for arbeiderklassen, av
sluttet Aakernes med. 
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PROGRAM·KONFEUNSE 
Trond Andresen: 

- Desentralisering må 
være målet 
Størst engasjement un- -

der lørdagens disku
sjon vakte Trond An
dresens innledning om 
det gjennomautomati
serte framtidssamfun
net, kalt GAFS. 

Av Ove Bengt Berg 

Det utløste et tydelig et behov 
hos folk å diskutere visjoner. 
Andresen ville igjen gjøre det 
aktuelt å tenke utopisk, og lyk
tes med det. Framtidstrua må 
gjenreises, postulerte han og er
klærte seg som teknologiopti
mist. Uten framtidstrua kan vi 
bare stenge butikken! 

Vi trenger ikke mer enn Spro
sent av arbeidskrafta til å holde 
hele samfunnet i gang. Høy tek
nologi kan gjøre at vi kan bruke 
mye arbeidskraft på miljøvenn
lig landbruk, og ikke minst på 
alle de sosiale oppgavene som 
ikke kan erstattes av teknologi. 

Nasjonalstaten kan lettere 
opprettholdes med teknologisk 
utvikling. Sosialisme i ett land 
kan sees på som et sosialt labo
ratorium. Noen land må prøve 
først, og det er små land som de 
nordiske og Østerrike som har 
nådd lengst i sosial velferd uten 
å true andre land. Sosialisme i 
ett land virker inspirerende på 

andre land, det viser erfaringa. 
Den gamle frigjøringsstrategi

en besto i at gerilja omringer 
storbyene. Dette er feil i dag. I 
Mexico hadde sapatistene for
bindelse med amerikanske uni
versiteter og menneskerettsor
ganisasjoner i USA. Teknologi
en umuliggjør i dag levende ge
rilja i landet (kan oppdages med 
infrarødt lys). Samtidig er det 
ikke mulig å slakte sitt eget folk 
uten at alle andre får vite det. 
Alle opprørere kan ringe Am
nesti i London når regjerings
troppene nærmer seg for slak
ting. 

Vi bør programmatisk slå fast 
at vi er optimister. Menneskehe
ten har stor fantasi og skaper
kraft, men den må brukes. Ar
beidsfolk synes det er spennen
de å ta imot teknologiske forbe
dringer. Samfunnet bestemmer 
hvordan teknologien brukes. 
Ungdomsgenerasjonene i dag er 
mer skeptiske og mer kunn
skapsrike. Mange som sulter i 
hjel i dag i har universitetsut
danning. 

Det internasjonale datanettet 
Internet kan ikke hindres av no
en regjering. Kapitalistene vil 
hindre regjeringa i å stenge net
tet, og det betyr at folkelige 
krefter kan drive informasjon 
uten de store informasjonsmo
nopolene. 

Andresens oppsummerte sitt 
syn med en omskriving av Marx 
sitt utsagn om at kapitali smen 

frambringer sine egne bane
menn, proletariatet: 

Den moderne kapitalisme 
frambringer et utdanningsnivå 
og en informasjons- og kommu
nikasjonsteknologi som legger 
grunnlaget for kapitalismens 
avskaffelse. 

Det var ikke mangel på inn
vendinger mot Andresens visjo
ner. Det ble hevdet at dette ikke 
var nye tanker, og at de tidligere 
hadde blitt tilbakevist fordi de 
baserte seg på en økonomisk 
vekst som er uforenlig med øko
logiske hensyn. Andresen var 
enig i at spørsmålet om energi
forbruket var det vesentlige pro
blemet, men han hadde fått opp
lysninger som tilsa at det ikke 
var noe problem å bruke så mye 
energi som GAFS trenger. 

Hovedinnvendinga var kan
skje den at det ble hevda at An
dresen tok for lite hensyn til 
spørsmålet om hvem som eier 
teknologien og som har makt til 
å styre både den og samfunnet 
dit hvor de vil. Som en debattant 
hevdet: Problemet er å skape in
stitusjoner som er folkelige ut
trykk for makt. Hvordan kan vi 
desentralisere med et så komp
lekst teknologisk samfunn? En 
representant fra IS, Internasjo
nale Sosialister, hevda at Andre
sens visjon er lik kapitalistenes 
visjoner og at klasseperspekti
vet mangla. 

Bastant uenighet om omrupperingsperspektivet 
De første timene av søn

dagens programkonferan
se var satt av til diskusjo

nen om "omgrupperings
perspektivet" med RV

nestleder Jørn Magdahl 
og AKP-leder Solveig 

Aamdahl som innledere. 

Som ventet var de to svært 

uenige om spørsmålet. 

AvRuneSoma 
Hovedpoengene i Jørns innledning 
vil være kjent, både fra artikkelen 
om partiteori i forrige nummer av 
Opprør, og fra programutkastet. 
Omgrupperingsperspektivet ble 
skissert som et alternativ til det Jørn 
kalte «myten om det leninistiske 
partiet», og som i dag er grunnlaget 
for såvel AKP som IS. Han under
streka at det ikke var uenighet om 
synet på partiet som et bevisst ele
ment i klassekampen, eller på målet 
om å skape et aktivistparti som kan 
handle enhetlig. Uenigheten går på 
om partiet idag kan bygges gjennom 
å definere en riktig linje, for deretter 
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å rekruttere ett og ett medlem til 
denne. Opp mot en slik linje fram
heva Jørn to prosesser. 

«Stor» omgruppering 
Den ene prosessen er den begynnen
de framveksten av et nytt «virkelig» 
parti på basis av fagopposisjonen. 
Det finnes i dag et skikt av faglige 
aktivister som handler uavhengig av 
både LO-ledelse og DNA, og med et 
politisk grunnleg som i praksis inne
bærer et brudd med sosialdemokra
tiet. Hvilken retning dette oppbrud
det tar er ikke gitt. Det kan føre til 
oppkomsten av et «nysosialdemo
kratisk» parti f.eks. på basis av 
SME. Det kan suges inn i SV der
som partiet foretar et brudd med 
Solheims populisme. Eller det kan 
føre til forsøk på å etablere nye par
tier (som f.eks. Arbetarlistan i Sve
rige). RVs oppgave må være å delta 
i denne prossessen og dra den mot 
venstre. Vi kan ikke utelukke milg
heten av at dette «virkelige» fagop
posisjonspartiet vil kunne utvikle 
seg til et nytt revolusjonært arbei
derparti. Dette vil blant annet av
henge av hvordan vi i RV agerer. 

«Liten» omgruppering 
Den andre prosessen er behovet for 

reorganisering på venstresida. Etter 
sammenbruddet i Sovjet, Øst-Euro
pa og Kina på den ene siden, og den 
økonomiske kri sa i kapitalismen på 
den andre, er mange av de ideolo
giske skillelinjene mellom ulike 
venstrepartier ikke lenger relevante. 
Det finnes revolusjonære miljøer in
nenfor ulike partier på venstresida, 
og ikke bare innafor RV. Diskusjon, 
erfaringsutveksling og teoriutvik
ling mellom på tvers av partiskillene 
er vikitg. RV må ha som målsetning 
at de revolusjonære i Norge på sikt 
samles i et felles parti. Om dette 
partiet blir RV får utviklinga avgjø
re. I dag må imidlertid RV se på seg 
sjøl både som arena og som pådriver 
for denne prosessen. 

Sosialdemokrati 
Solveig Aamdahl markerte seg som 
venta sterkt mot Jørns analyse. Hun 
mente at omgrupperingspekspekti
vet betydde at man føst og fremst 
forkuserte på størrelsen av partiet, 
og at en tilnærming til fagopposi
sjonsmiljøet eller til miljøer innafor 
andre partier ville bety en politisk 
utvanning i sosialdemokratisk ret
ning. Solveig mente at DNAs utvik
ling mot høyre før eller seinere ville 
føre til danninga av et nytt parti, 
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men at dette nye partiet ville bli dan
na på en sosialdemokratisk platt
form. Et frieri fra RVs side overfor 
dette miljøet ville bety at også RV 
utvikla seg i sosialdemokratisk ret
ning. 

Senterpartiet 
Solveig mente at den prosessen som 
for tida pågår i Senterpartiet er vik
tig for RV. Hun slo fast at de ideo
logsike og politiske motsetningene 
innad i partiet er så store at SP anta
kelig vil gå mot splittelse etter fol
keavstemminga om EU. Mange ste
der lokalt har RVere allerede i dag et 
godt samarbeid med medlemmer av 
Senterpartiet i EU-saka, og opplever 
at EU-kampen virker kraftig radika
liserende på SPs grunnplan. Dette 
kan gi grunnlag for å vinne over en
keltmedlemmer av SP til RV, mente 
Solveig. 

Avstemming - og så? 
Solveig understreka sterkt at det var 
kampen mot EU-medlemskap som 
sto i sentrum i dag og at RV må star
te en diskusjon om hva som skjer 
også etter folkeavstemminga. I den
ne forbindelsen streka hun opp en
del problemstillinger som hun men
te RV måtte ta tak i og diskutere: 

- Dersom vi skulle tape folkeav
stemminga og Norge skulle bli EU
medlem, betyr dette at hovedmotsi
gelsen i Norge ikke lenger går mel
lom arbeiderklassen og borgerska
pet, men mellom den norske nasjo
nen og EU-imperialismen? 

- Hva vil NTEUs rolle bli etter fol
keavstemminga? Bør NTEU ned
legges eller bygges som en varig 
front? 

- Bør NTEU stille lister ved neste 
Stortingsvalg? 

Ut fra svaret på disse spørsmålene 
vil vi kunne si noe om hvilke krefter 
det er viktig for RV å alliere seg med 
i framtida. 

Sprikende debatt 
Den påfølgende debatten var til ti
der opphetet, men var i stor grad et 
uttrykk for markering fra dem som 
allerede hadde· tatt et standpunkt. 
Det er å håpe at den· videre debatten 
om dette spørsmålet ikke i utgangs
punktet blir en låst skyttergravskrig 
mellom fløyene, men at partene går 
inn i reell diskusjon av motstander
nes argumenter. I alle tilfelle viste 
debatten at diskusjonen om en vi
sjon for RV som parti har sin nød
vendige plass i programdebattten. 
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Fra en demonstrasjon mot gjenforening av Tyskland, dagen etter valgdagen i Øst-Berlin 1990. Foto: Rune Yttervik 

Samir Amin: 

Tysklancl vil sprenge EU! 
Samir Amin er en kjent egyptisk 

marxist. Han har blant annet 
vært rådgiver for Egypts presi

dent Nasser. På norsk har han 

utgitt «Eurosentrismen - kritikk 
av en ideologi». 

På en rask norgesvisitt i mai hev
det han at Tyskland igjen kom til 
å vokse seg så mektig at det igjen 

ville tvinge fram en f orening av 

Frankrike, Storbritannia og 

Russland - mot Tyskland. Der
med ville EU bli formelt bli opp

løst. 

Av Ove Bengt Berg 

å programseminaret til Rød 
Valgallianse hevdet han at EU helt 

fra starten av har vært planlagt som et 
høyreprosjekt helt og fullt på kapitalens pre
misser. EU fungerer grunnleggende negativt 
for arbeiderklassen i Europa, og for vanlige 
folk over hele verden. 

- EU kan ikke endres innafra, det er bare 
ved å protestere mot EU-prosjektet at det kan 
endres til noe bra. Det økonomiske fellesmar-

kedet er danna eksklusivt til fordel for kapital
interessene, uten innblanding fra politikere. 
Det er derfor samarbeidet er løfta fra et nasjo
nalt plan til europeisk nivå. Merk dere at de 
politiske valgene gjennomføres på nasjonalt 
nivå, mens den økonomiske politikken blir 
styrt fra europeisk nivå, peker Amin på. 

Sosialdemokratene forsvinner 
Fra første dag har sosialdemokratene i Europa 
støtta dette kapitalistiske prosjektet. Dette 
kommer i konflikt med det historiske kompro
misset som sosialdemokratene har stått for. 
Kompromisset går ut på at arbeiderne skal få 
rimelige levevilkår i bytte mot full handlefri
het for kapitalen til å styre og håve inn profit
ten. Men EU kommer til å hindre sosialdemo
kratene i å opprettholde det historiske kom
promisset, jf den konstante høye arbeidsledig
heten og en økende fattigdommen i byene i 
Europa. De har dermed gjort en historisk feil 
som vil fjerne dem fra den historiske scena. 

Kommunistene i Europa har lite å skryte av. 
Riktignok støttet de ikke opprettelsen av det 
økonomiske europeiske fellesmarkedet, men 
de unnlot å utvikle et alternativ og har nå med 
få unntak, for eksempel i Norge, endt opp med 
å støtte EU. 

Katastrofe for Afrika 
Det er Lomeavtalen mellom EU og Afrika 
som har ført til at Afrika ble opprettholdt som 
en råvareproduserende verdensdel, uten å bli 
industrialisert. Lomeavtalen delte Afrika i eu
ropeiske innflytelsessfærer. Situasjonen i 

Afrika er nå katastrofal, og det er EU som har 
hoveddelen av skylda for denne situasjonen. 
Afrika er nå helt marginalisert, og uten inter
esse for EU. Det er Øst-Europa som nå er 
mest interessant for EU. 

Som USA i Latin-Amerika 
Den siste utviklinga i Europa har endret seg til 
fordel for Tyskland. Landet blander seg nå i 
økende grad inn i alle europeiske forhold , der 
de kan komme inn og skaffe seg innflytelse. 
Medlemskapet i EU gir Tyskland rom for å 
handle slik. 

Tyskland har et stort ansvar for konflikten i 
Jugoslavia ved at landet styrket motsetninge
ne ved sin ensidige anerkjennelse av Slovenia 
og Kroatia. Men Tyskland har også en finger 
med i spillet i Tsjekkoslovakia, i Ungarn, i 
Ukraina og i Russland. Tyskland har vært rask 
med å kreve Russland ut av de baltiske statene 
(men uten å kreve britisk tilbaketrekking fra 
Nord-Irland). Tysklands tilnærming er nå be
skjeden, men den går ut på å sikre seg framti
dige forbundsfeller. Akkurat som det skjer en 
amerikanisering av Latin-Amerika, skjer det 
en «tyskifisering» av Europa, hevdet Amin. 

Han trakk trådene helt tilbake til Marshall
hjelpa. Hensikten var å gjenoppbygge kapita
lismen i Europa i et felles marked, som en del 
av et globalt marked. Dette var samtidig 
USAs måte å bringe Tyskland tilbake i ver
denssamfunnet på. Amin hevdet at Tyskland 
har en stilltiende avtale om å sikre USAs glo
bale herredømme. 

- Det går en linje rett fra Bismarck til Hitler 
når det gjelder Tysklands måte å skaffe seg 
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innflytelse i Øst-Europa på. Men Hitlers linje 
var dum og kriminell. Tyskerne har nå lært en 
lekse, Bismarcks veg var den beste. 

EU er uforenlige interesser 
- Før eller seinere vil EU-samarbeidet måtte 
sprekke. Thatcher har allerede foreslått at 
Storbritannia og Frankrike igjen må alliere 
seg mot Tyskland. I løpet av en tiårsperiode 
vil Russland ha stabilisert seg igjen, og da vil 
på nytt Tyskland og Russland møtes i strid om 
Øst-Europa. En slik konflikt vil ikke EU kun.__ 
ne tåle. Reelt vil prosjektet komme til å gå i 
oppløsning på grunn av de indre motsetninge
ne, men uten at EU trenger å løses opp formelt 
av den grunn. 

Europeisk venstrealternativ 
Samir Amin foreslo at det burde skapes et eu
ropeisk venstrealternativ som gir mulighet for 
arbeiderklassen å gå noen skritt til venstre. Et 
slikt alternativ måtte finne et riktig kompro
miss mellom nasjonal innflytelse og europeisk 
samarbeid. 

En slik plattform måtte baseres på sosial vel
ferd, kontroll av markedet og økende grad av 
kontroll med kapitalen. Men det historiske 
kompromisset kan ikke gjentas lenger, sjøl om 
noen med rette kanskje kan hevde at det på 
kort sikt har vært nyttig for folk" Utviklinga i 
kapitalismen har nå kommet så langt at et slikt 
kompromiss har blitt umulig. 

Uten et slikt ventrealternativ basert på folke
lige krefter så Amin lite håp for den europeis
ke befolkninga. 
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RØD UNGDOM 

Roel Ungelom -
for vanlig ungelom 

Det finnes en del myter om hva 

Rød Ungdom er og ikke er. Noen 
tror at Rød Ungdom bare er en 
gjeng med rabiate tullinger som 
vil banke opp rasister og ikke 

gjør annet enn å gå i demonstra
sjoner, noen tror at Rød Ungdom 
bare erfor folk som har lest 
Marx og Lenin siden de var 10 år 
og noen tror at det er en slags 
pervers blanding av de to foregå
ende. 
Av Jorunn Folkvord 

Ød Ungdom består av veldig mye for
skjellige folk. Noen vil banke opp 
rasister og noen har lest Marx siden 

de var 10 år, noen har grønt hår og noen har 
frakk. Vi har jenter med langt hår og gutter 
med kort hår og omvendt. Noen er med i 
idrettslag, andre hater gymtimene på skolen. 
Kort sagt er Rød Ungdom en organisasjon 
med plass til det meste og litt til. Dette er noe 
de forskjellige RV-gruppene bør tenke på. 
Finnes det Rød Ungdom der dere bor, eller 
kanskje det finnes ungdommer som er interes-

sert? Det er verdt forsøket å prøve å finne det 
ut! 

Et ungt og ekspansivt miliø! 

Rød Ungdom har det som planter i veksthus 
- vokser og trives. Det siste halvåret har det 
blitt opprettet lokallag 7 nye steder, og det er 
startet studiesirkler mer enn 10 andre steder. 
For to år siden var Rød Ungdom en sterkt Os
lo-domin<:rt organisasjon, men dette har en
dret seg mye bare det siste året. 

Den veldige vellykkede valgkampen bærer 
mye av æren for den veksten i Rød Ungdom, 
men flere av de nye lagene har også bli bygd 
opp på steder hvor ikke valgkampen har vært 
sentral. I tillegg kommer det en jevn strøm av 
enkelthenvendelser inn til kontoret i Oslo. Det 
er alt fra ønsker om å kjøpe t-skjorter, gå på 
studisirkler til bøllekurs og abonnement på 
Rebell. 

Bergen gienoppsto 
En historie som forteller litt om den fram

gangen Rød Ungdom har hatt i det siste er his
torien om hvordan Bergen Rød Ungdom gjen
oppsto. Etter utmeldingene fra Rød Ungdom i 
1991, hvor blant annet hele Bergen Rød Ung
dom gikk ut av organisasjonen, har det ikke 
vært noe særlig organisert Rød Ungdom-akti
vitet i Bergen. Et av målene med valgkampen 
var derfor å få liv i Bergen Rød Ungdom 
igjen. Dette målet ble oppnådd. 

Gro & Co mot rasisme 
Sirkus Midgard, en konsertturne 
mot rasisme, er et av resultatene 
av det mange kaller Gros kam
panje mot rasisme. 

Ti millioner kroner er prisen regjeringa har be
talt for å framstå som verdens snilleste anti-ra
sister, og Dum Dum Boys er en av attraksjone
ne som er leid inn for å få folk til å tro det. 

I januar 1993 inviterte Gro de politiske ung
domsorganisasjonene til å delta i en kampanje 
mot rasisme. For litt over et år siden så Ung
domskampanjen Mot Rasisme (UMR) dagens 
lys. med statlige midler skulle norsk ungdom 
overbevises om at rasisme var et onde. Rød 
Ungdom har vært med på denne kampenjen 
hele tiden, men mange har sett på de som et 
paradoks at vi er med på enkampanje som be
tales av de samme folka som styrer den statli
ge rasismen. 

Enhetsfront mot rasismen 
Kampen mot rasismen ligner på mange måter 
kampen mot norsk EU-medlemskap. Det er en 
kamp hvor vi må søke enhet med folk og grup
per vi ellers kan være dypt uenige med. Hvis 
vi skal hindre fascistiske grupperinger i å få 
fotfeste, må vi sørge for at de møter massiv 
motstand. 

En måte å vise motstand mot de rasistiske og 
fascistiske gruppene på, er å være aktiv anti
rasist. Da får vi heller leve med at ikke alle får 
med seg hva statlig rasisme er, hvis vi bare kan 
få dem til å være over.beviste anti-rasister. Ved 
å få ungdom til å si nei til en type undertryk-

king - rasisme - er det også lettere å få dem til 
å oppdage annen undertrykking. 

Fokus p6 statlig rasisme 
Rød Ungdom har laget en 4 siders kampanjea
vis som fokuserer på den statlige rasismen. 
Den kan brukes både under og etter kampan
jen. Mens de andre organisasjonene snakker 
om at alle kan være venner sjøl om noen er 
brune, prøver Rød Ungdom å si noe om hvor 
rasismen kommer fra, og hvorfor rasismen 
vokser fram akkurat nå. 

Det er viktig at folk er anti-rasister, og kan
skje aller viktigst at ungdom er det, men da må 
det også komme fram hvorfor noen har inter
esse av at ungdom er rasister. Rød Ungdom 
bruker kampanjen for å kritisere Gro & Co sin 
rasistiske flyktningepolitikk, ikke til å takke 
for pengene! 

kelssverdig historie i Rød Ungdom-sammen
heng. Det spesielle skjedde i utkanten av Ber
gen i drabantbyen Åsane. 

Midt i blinken! 
Det begynte med at en gjeng ungdommer 

blei interessert i Rød Ungdom og fikk tilbud 
om å gå på grunnsirkel. Disse ungdommene 
hadde endel venner, og plutselig var det tre 
studiesirkler med i all hovedsak ungdomssko
leelever. Så bestemte de seg for å starte lokal
lag, og de er nå blitt så store at de uten vanske
ligheter kan dele seg i tre lag. Og de er nå både 
ungdomskoleelever, videregående elever og 
andre. 

Hvem skulle vel trodd at noe sånt kunne skje 
på bare noen få måneder! Det som kanskje er 
det mest spesielle med laget på Åsane er at de 
nærmest utelukkende består .av helt vanlig 
ungdom uten en særlig radikal familiebak
grunn. I Rød Ungdom ellers er det nemlig ik
ke uvanlig at folk har foreldre med en fortid i 
diverse organisasjoner og partier på venstresi
da. 

Fra Rød Ungdoms sommerleir 1993. 

Utviklinga på Åsane viser at man ikke treng
er å finstille siktet for å treffe midt i blinken, 
og det viser også at det kan være lignende mu
ligheter andre steder i landet. Det er sjelden at 
det synes utenpå hva folk mener, og det er en 
kjennsgjerning at mye ungdom nå er på utkikk 
etter nye løsninger. Rød Ungdom framstår for 
mange som en løsning, og det er også bak
grunnen for mye av den store veksten. 

Foto: Klassekampen 

Siden laget i Bergen ble startet opp rundt 
årsskiftet, har det vokstjevnt og trutt. I det sis
te har de også fått selskap fra et nystartet lag 
på Voss. Nå er ikke dette en særlig bemer-

RødUngdom
en pinsebevegelse? 
Rød Ungdom er på 
ingen måte kjent for 

et sterkt religiøst en
gasjement, men like 
fullt er pinsen viktig 
formange. 
De siste åra har pinseleirene 
i Oslo vært samlingssted for 
RUere hovedsaklig fra Øst
landet, men også andre har 
tatt seg en tur innom. I år 
satses det stort, og det blir 
leire i Oslo, Stavanger og 
Trondheim. 

I fjor var omtrent 100 ung
dommer innom Oslo Rød 
Ungdoms pinseleir, går alt 
som det skal i år, kommer 
mer enn 250 ungdommer 
innom de tre leirene. 

Dyrt i Oslo 
Det har vært mange grunner 
til å dele opp og ha flere pin
seleire. En av de viktigste 
har vært at det er dyrt å reise 
til Oslo, noe som gjør at 
mange som vil dra på leirik
ke får muligheten. En annen 
grunn er at det er vanskelig 

å finne leirsteder hvor det er 
plass til mange nok deltage
re. 

EU for alle penga! 
Kamp mot den Europeiske 
Unionen er hovedtema på 
leiren både i Oslo og Trond
heim. Ja-sidas argumenta
sjon skal avsløres og taktikk 
for innspurten fram mot fol
keavstemminga skal legges. 
I Stavanger er det 3. verden 
som står i sentrum. Situasjo
nen for frigjøringsbevegel
ser i flere land skal taes opp. 
Det blir også innledninger 
og diskusjoner om forholdet 
mellom 3. verden og EU, 
USA og Japan. 

På leirene kommer det og
så til å være innsamlinger. 
Rød Ungdom har gode tra
disjoner på å samle inn 
penger til solidaritetsorgani
sasjoner, frigjøringsbeve
gelser og andre gode for
mål, men i år går pengene til 
et Innspurtfond for Rød 
Ungdoms EU-kamp. Pinse
leirene kommer til å være 
starten på en innsamling 
som skal gå helt til og med 

sommerleiren. Pengene skal 
settes i et eget fond som øre
merkes materiellproduksjon 
i den siste tida før fokleav
sternninga. 

Oppkiøring til 
sommerleir 

For mange er pinseleir bare 
en oppvarming til årets vir
kelig store opplevelse; Rød 
Ungdoms Sommerleir 7.-
13. august. Målet er 200 
deltagere, men det store hå
pet er 250. Sommerleiren 
skal være på Solbakken Fol
kehøgskole i Odalen og te
maene er kamp mot den et
ter hvert så velkjente Euro
peiske Unionen og kamp 
mot fascisme. Det blir også 
seminarer og aksjonsverk
steder om det meste mellom 
himmel og jord. 

I fjor var den internasjona
le brigaden en stor suksess, i 
år er det sendt invitasjoner 
til mer enn 10 organisasjo
ner i 9 forskjellige land. 
Helt sikkert er det at det blir 
besøk fra Sør-Afrika, Sveri
ge, Danmark, Belgia og 
Nord-Irland. 
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KRIGEN I JUGOSLAVIA 

- Krev en europeisk balkankonferanse! 
Peder Martin Lyse

støl, som er en av de 

fremste jugoslavia

kjennerne i Norge, 

karakteriserer situa

sjonen i eks-Jugosla

via som en ukontrol
lert bevegelse. 

ikke ha meninger om krigen 
uten å ha meninger om årsa
kene. Det finnes to ekstreme 
synspunkter: Det ene er at 
krigen er uttrykk for serbisk 
erobringspolitikk. Det andre 
synet står serberne for, nem
lig at det er Tyskland som har 
drivi fram krigen. Jeg ser 
kampen om eks-Jugoslavia 
som en del av kampen om 
Øst-Europa. 

nelsen. Slovenia og Kroatia 
var for denne nye statsdannel
sen, sjøl om den ble dominert 
av Serbia. Tito arbeidet for at 
alle innbyggerne skulle ha li
ke rettigheter, og hadde ideo
logisk framgang med å skape 
en felles nasjonal identitet. 
Denne nye nasjonalfølelsen 
ble også stryket av den øko
nomiske framgangen i landet 
mellom 1945 og fram til 
1980, sammen med den inter
nasjonale statusen Jugoslavia 
fikk i den alliansefrie beve
gelsen. I denne tida dominer
te ikke de interne motsetning
ene. 

ringa. Det ble innført en regi
onalisering som delte landet 
opp 6 regioner. Dette betydde 
samtidig at vi fikk 6 ulike no
menklaturer, som ganske 
raskt slo over til rein nasjona
lisme. Disse nasjonalistene 
var også høyreekstreme, reine 
halvfascister, som dreiv fram 
krigen i alle regionene. Bos
niske serbere er ekstremt na
sjonalistiske. I denne tida ble 
vanlige folk og svært mange 
progressive og radikale folk 
satt på sidelinja. Som for ek
sempel de 100 000 mennes
kene i Sarajevo som protes
terte mot krigen i juli 1992. 

et katastrofalt standpunkt at 
FN la seg på linja med å dele 
opp Bosnia-Herzegovina. 

- Det er bare politiske løs
ninger som kan stanse krigen. 
Det må minst 40 000 FN-sol
dater til for å hindre Serbia i å 
ta Goradze, og så mange sol
dater er ikke FN villig til å 
sette inn. Det samme gjelder 
for mange andre byer i Bos
nia-Herzegovina. 

situasjon er: 
1. Opphev boykotten av Ser
bia. 
2. Russland må med i for
handlingene. 
3. FN må avholde en ~uro
peisk konferanse om situasjo
nen på Balkan. I dag skjer 
spillet om Balkan mellom 
stormaktene, mens nabolan
dene, de landene konflikten 
først og fremst angår, ikke får 
være med å diskutere sine eg
ne problemer. 

Av Ove Bengt Berg Indre faktorer 

Nå gjelder det å dempe kon
flikten. NATO-bombing er en 
imperialistisk løsning. Bare 
en politisk løsning gjennom 
en balkankonferanse i FNs 
regi kan stanse krigen. 

- Det er viktig å forstå de in
dre faktorene i Jugoslavia 
som har drevet fram krigen. 
Jugoslavia ble etablert i 1919 
fordi lederne til de folkene 
som bodde der fant ut at det 
var fornuftig å etablere en slik 
flernasjonal stat. Stormaktene 
støttet også denne statsdan-

- Men det økonomiske sam
menbruddet rundt 1980 bidro 
til å styrke de indre motset
ningene. Regjeringa ble 
tvunget til å gi opp sentralise-

900 6r 

Serbia rammet 
Oppløsninga av Jugoslavia 
har først og fremst rammet 
Serbia. Vi må forstå at en ikke 
uten videre kan oppløse og 
rasere et land, og at denne 
oppløsninga særlig har ram
ma Serbia. Vi er nødt for å 
komme Serbia i møte. 

4. Det må skje en kraftig øk
ning i den humanitære hjel
pen, og hjelp til flyktninger. 
De europeiske landene gir i 
dag bare 0, 7 promille av BNP 
til hjelp til mennesker i krig i 
sitt eget nærområde. Hjelpen 
må opp på et totalt sett annet 
nivå. 

- Krigen i Jugoslavia er et 
vanskelig spørsmål. Vi kan 

- Bosnia-Herzegovina har i 
nesten 900 år vært et enhetlig 
flerreligiøst område. Det var Lysestøls forslag i dagens 

Hvilken rolle spiller FN i Bosnia-Herzegovina? 
Av Peder Martin Lysestøl 

i opplever nå hvordan 
FN, USA og deres Nato

allierte bruker alle til
gjengelige maktmidler for å tvinge 
igjennom oppdelingen av Bosnia
Herzegovina (B-H). Tidligere sto 
kampene om Sarajevo. Nå dreier 
det seg om Gorazde. 

Dette landområdet, på størrelse 
med Midt-Norge, har bare i korte 
perioder vært forsøkt oppdelt tidli
gere. Fra den første bosniske staten 
rundt år 1000 fram til 1929 var om
rådet en politisk enhet under ulike 
dy1,astier. I 1929 ble området delte i 
4 «regioner» av den serbiske kon
gen. Under den 2.verdenskrigen ble 
Bosnia oppdelt av den tyske fascis
men. Men etter 1945 var B-H igjen 
et samlet område. Bare i 16 av over 
900 år har området vært oppdelt. 

«Nå skjer delingen av Bosnia 
tvers igjennom den levende, blø
dende organismen», sier Mensur 
Camo. Et folk som er bundet sam
men gjennom århundreders felles
skap, tross ulike religioner, tvinges 
nå fra hverandre gjennom etnisk 
oppdeling av landet. Dette minner 
mest om den koloniale oppdelingen 
av Afrika som de «siviliserte» stor
maktene gjennomførte. Også da 
fantes det stammeledere som «støt
tet» oppdelingen. 

Oppløsningen av det tidligere Ju
goslavia har åpnet for ulike ekstre
me nasjonalistiske krefter. Det er 
disse kreftene som nå trumfer sin 
vilje igjennom. Derfor er også kam
pene om hver enkelt landsby så har
de og ofte brutale. Ingen vil frivillig 
forlate de områdene de har bodd i. 
Folk kan ikke godta at områder som 
alltid har vært bebodd av folk med 
ulike religioner og ulik kulturbak
grunn, nå skal være «kroatiske». 
"serbiske" eller «muslimske». 

Mens den koloniale oppdelingen 
ble gjennomført av grådige stor
makter på jakt etter mer rikdom og 
makt blir nå oppdelingen av B-H 
gjennomført av FN, verdens freds
organisasjon. 

Det er da også logisk at de «reds
bevarende» operasjonene FN nå 
gjennomfører, blant annet ved 
bombeangrep mot Gorazde, ledes 
av general Rose, den engelske ge
neralen med erfaringer fra engel
ske kolonifelttog i Irland og på 
Falklandsøyene! 

Ns behandling av B-H-spørs
målet kan bare kalles en skan

dale fra første øyeblikk. 
For det første ble B-H anerkjent 

som selvstendig stat til tross for at 
folk med serbisk bakgrunn, 1/3-del 
av befolkningen, ikke deltok i av
stemningen. En anerkjennelse mot 
interessene til 1/3-del av befolk
ningen, måtte bety bråk. 

For det andre aksepterte FNs 
fredsmeklere fra første øyeblikk at 
B-H måtte deles opp på en eller an
nen måte etter "etniske" grenser. 
Dette hadde før selvstendighetser
klæringen 6.april 1992 vært disku
tert mellom de stor-serbiske og 
stor-kroatiske lederne Milosevic og 
Tudjman. 

FN fulgte nå modeller trukket opp 
av ekstreme nasjonalister på jakt et
ter økt makt og innflytelse. Den før
ste delingsplanen fra høsten 1992 
delte B-H i 10 deler. Gorazde, en by 
på omlag 40.000 innbyggere, i ho
vedsak muslimer og serbisk orto
dokse, skulle da ligge innafor det 
såkalte område 5 som skulle være 
«muslimsk» dominert. Folk med 
bakgrunn i muslimske familier ut
gjorde vel 60% av befolkningen. 

Over hele B-H startet militære 
styrker som tilhørte de ulike leirene 
av nasjonalister å «rense» sine om
råder for folk som ikke var deres. 
De bosnisk-serbiske styrkene had
de store framganger i Øst-Bosnia 
de første 4 månedene av krigen. 
Område 5, øst for Sarajevo mot den 
serbiske grensen, var snart under 
serbisk kontroll. I andre deler av B
H var det muslimer eller bosniske 
kroater som hadde tilsvarende 
framgang og tok kontroll over om
råder. 

FNs fredsmeklere innså at det ble 

umulig å gjennomføre 10-delingen 
avB-H. 

Sommeren 1993 lanserte Owen
Stoltenberg sin nye «tre-delings
plan». B-H skulle nå deles i 3 om
råder, ett muslimsk, ett serbisk og 
ett kroatisk. Men problemet her 
var at det ikke fantes sammen
hengende områder hvor den ene av 
de tre gruppene dominerte. Områ
de 5 ,Gorazde-regionen, var f.eks 
både i sør, øst og vest omringet av 
kommuner hvor flertallet var ser
bisk-ortodokse. FNs fredsmeklere 
måtte nå overtale den muslimske 
lederen Izetbegovic til å godta at 
området øst for Sarajevo, storpar
ten av det tidligere område 5, nå 
skulle gå over fra å være mus
limsk-kontrollert til å bli under
lagt serbisk kontroll. Hvordan var 
dette mulig? Jo, ved å garantere at 
noen byer med stor muslimsk be
folkning skulle bli «enklaveD> in
nenfor det serbiske området. Slik 
ble nå Gorazde en liten muslimsk 
øy innenfor den store serbisk-do
minerte delen av B-H. Men selv 
om Gorazde hadde et flertall mus
limer, var omlag 40% ortodokse 
serbere. Akkurat som minoritetene 
andre steder følte seg truet av ma
joritetens nasjonalistiske ledere og 
deres terrorpolitikk, følte nå de 
serbisk ortodokse i Gorazde seg 
truet av delingsplanen. 

• over ett halvt år ble det for
. handlet om gjennomføringen av 
delingsplanen. Men terroren og 
mistilliten mellom partene var så 
stor at det var uråd å få enighet om 
hvor grensene mellom områdene 
skulle gå. Historisk hadde man 
ingen grenser å holdse seg til. 
Imens ble det hver uke drept og så
ret tusener i harde kamper i Sara
jevo, Mostar, Vitez, Srebrenica 

og tallrike andre steder i B-H. 
I februar og mars i år ble det 

presset igjennom tiltak som så ut 
til å bringe framgang i prosessen. 
De serbiske styrkene rundt Saraje
vo trakk seg tilbake. Kampene om 
hovedstaden var kanskje over? En 

OPPRØR 

kombinasjon av militært press fra 
FN via Nato og russisk diplomati 
hadde ført fram. Særlig så det ut til 
å ha betydning i forhold til bos
nisk- serbisk forhandlingsvilje at 
de hadde en stormakt med i for
handlingene som de kunne se på 
som «sin» allierte. Muslimene og 
kroatene hadde "sine" allierte i 
USA og Tyskland. Det er enkel 
forhandlingslogikk at vellykkede 
forhandlinger krever et visst mini
mum av tillit hos alle parter. Etter 
at FN gjennomførte sin boikott av 
Serbia og de bosniske serberne var 
utpekt som årsak til krigen, har 
misstilliten til FN-systemet hos de 
serbiske nasjonalistene vært stor. 

Men, dessverre, denne gode ten
densen kan nå være spolert gjen~ 
nom de nye initiativene FN og 
USA/Nato har tatt den siste måne
den: 

For det første ordner USA et mø
te i Washington hvor den bosnisk
kroatiske og muslimske ledelsen 
undertegner en avtale uten at den 
3.parten, de bosniske serberne 
hverken blir invitert eller orientert 
om forhandlingene. For serberne 
kunne dette bare oppfattes som et 
bakholdsangrep. Muslimer og kro
ater kunne nå forlate de områdene 
hvor de tidligere hadde slåss som 
bitre fiender som f.eks rundt Mos
tar og Vares, og danne felles front 
mot serberne. Denne beslutningen 
var trolig en viktig årsak til den 
siste serbiske offensiven mot en
klaven Gorazde. 

D et andre tiltaket som ble 
gjort som på ny forværret si

tuasjonen, var bombingen av de 
serbiske stillingene rundt Gorazde 
uten først å forsøke forhandlinger 
via den russiske parten. Bombing
en var ikke behandlet i Sikkerhets
rådet og Russland var ikke engang 
orientert. Det kan derfor stilles al
vorlige spørsmål om legitimiteten 
ved det siste bombeangrepet. 

Natos aktive militære deltagelse 
gjør det også rimelig å stille spørs
mål: Hvem bestemmer i dag over 

FNs politikk i B-H? 
Selv om FN ved hjelp 

av Natos overlegne mi
litære styrke greier å 
tvinge igjennom en vå
penhvile også i Goraz
de er spørsmålet om va
rige løsninger like lite 
løst. Hvordan skal FN 
sikre de muslimske 
"enklavene" innenfor et serbisk 
dominert område? 

Kommentatoren Peter Millar har 
en usedvanlig kritisk kommentar 
til FN s Gorazde-operasjoner i The 
European. Her skriver han: «Å tro 
på en framtid for Gorazde som en 
muslimsk øy i et serbisk hav er li
ke smart som det var å argumente
re for den frie byen Danzig i 
1919». 

Den delingsplanen FN nå på
tvinger folk i B-H fører til at mus
limene i Gorazde og andre enkla
ver vil trenge beskyttelse fra store 
miltære styrker 1 overskuelig 
framtid. Erfaringer fra Kypros og 
Israel gir oss tilstrekkelig med 
kunnskap om hva tvangsoppdeling 
av landområder betyr for forholdet 
mellom folkene. Hvordan skal 
folk i Gorazde reise i sikkerhet til 
andre deler av B-H? Vil de være 
tvunget til å leve i en militær get
to? Hvordan skal folkestyre sikres 
i en slik situasjon? Hvordan kan 
bosniere med ulike religioner 
igjen leve sammen etter dette? 

ersom Balkan ikke for all 
framtid skal forbli en tids

innstilt bombe må FN oppgi den 
nåværende strategien med etnisk 
oppdeling. Den nye strategien må 
ha som utgangspunkt at B-H fort
satt skal være ett område. Denne 
nye strategien kan bare gjennom
føres dersom FN greier å trekke al
le parter med i fredsprosessen og 
dersom FN greier å heve seg over 
stormaktsinteresser og nasjonalis
tiske krigsherrer sine egeninteres
ser. Jeg har ingen tro på at dette er 
en enkel oppgave. Men på lang 
sikt er det den eneste veien å gå. 
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Forum for 
venstresida? 
Rett over påske dumpet tids
skriftet «Memorandum» ned i 
Opprør-redaksjonens postkas
se. 

AvRuneSoma 

Verken navnet eller den uferdige lay-ou
ten var særlig spennende. Det var derimot 
innholdet. Bidragsyterne omfatter folk 
med ståsted i ulike partier og miljøer, og 
det å skape debatt og teoriutvikling på 
tvers av partiskiller, er tidsskriftets uttalte 
målsetning. 

- Progressive og radikale holdninger le
ver i dag i forskjellige miljøer, og de er 
mangfoldige. De sterke brytingene vi nå 
ser i norsk samfunnsdebatt berører alle 
ideologiske retninger. Dersom vårt tids
skrift kan ha en nyttefunksjon i den grup
peringen av radikale krefter som nå pågår, 
har vi oppnådd vår hensikt, sier tidsskrif
tets redaktør Kåre Andre Nilsen til Opprør. 

Ikke partitilknytting 
Kåre Andre er kjent for mange som tidli
gere leder i NKP. Derfor er det viktig for 
han å understreke at "Memorandum" ver
ken har partitilknytting, eller er del av noe 
nytt partiprosjekt. 

- Tidsskriftet ønsker å være åpent for alle 
med et samfunnsforandrende perspektiv, 
både som lesere, bidragsytere og redaksjo
nelle medarbeidere. Vi ønsker å bygge ned 
gårdagens skillelinjer mellom de radikale 
kreftene, både i Norge og over landegren
sene. Det er vår overbevisning at en slik 
åpen holdning er nødvendig for at de sam
funnsforandrende kreftene skal kunne pre
ge det norske samfunnet i århundret som 
venter. 

Politisk bredde 
Denne programformuleringen følges godt 
opp i praksis i Memorandums første num
met. Professor Steinar Strøm skriver om 
arbeidsløsheta. SVeren Hans Ebbing tar 
opp sosialistiske perspektiver i EU-kam
pen. RVs Jørn Magdahl drøfteromgruppe
ringsperspektivet. Harald Berntsen ser på 
framveksten av et nytt syn på nazisme og 
facsisme i historikermiljøet. Asbjørn Wahl 
setter søkelys på fagbevegelsen og krisa. 
Senterpartiets John Dale intervjues om 
partiets ideologiske ståsted. Spennet i te
mavalg og bidragsytere (det omfatter flere 
enn dem som her er nevt) gir en pekepinn 
om profilen Memorandum ønsker å legge 
seg på. 

EU-kampen en åpning 
- Det pågår i dag en kamp om sosial om
forming av det norske samfunnet. Den for
går både mens det kjempes mot EU, og 
den vil fortsette etterpå uansett resultat. 
EU-kampen kan være en åpning som setter 
inn et angrep på de nåværende maktforhol
dene. Organisasjonsformene på venstresi
da og blant de radikale kreftene vil formes 
ut fra den reelle bevegelsen og de allianse
ne som skapes. I denne prosessen er ideo
logisk og teoretisk debatt nødvendig. Vårt 
håp er at Memorandum kan være til nytte 
for å fremme en slik debatt, avslutter Kåre 
Andre. 

Første nummer av Memorandum distri
bueres gratis, og abonnement for resten av 
1994 koster kr. 130,-. Skriv eller ring til 

Memorandum, 
Schweigaardsgt 34 F2, 
0190 Oslo, 
Telefon 22 17 17 23. 
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AKIUELT 

-Avhengig av AKP på godt og vondt 
Per-Gunnar Skotåm, 

som også er sentralstyre

medlem i AKP, sitter i 

RVs organisasjonsut

valg. Han har nå besøkt 
30 RV-grupper og et til

svarende antall AKP-lag 
som jobber med RV. 

Av Ove Bengt Berg 

kotåm ser klare tendenser 
til at RVs perspektiv er i 
ferd med å endres bort fra 

samfunnsomveltning. Samtidig 
hevder han at RV og AKP er blitt 

. siamesiske tvillinger som gjør at 
en atskillelse i dag vil ta livet av 
begge organisasjonene. 

- Hvordan kan du hevde dette? 
- Det er min vurdering av de po-

litiske diskusjonene jeg har hatt 
med medlemmer av RV-gruppene. 
Det politiske rommet for en revo
lusjonær· politikk har ikke vært 
trangere sida 50-tallet. Innad sav
ner den revolusjonære venstresida 
en samlende revolusjonsstrategi, 
og dermed kan vi heller ikke pro
pagandere noe revolusjonært utad. 

- Arbeidet som drives i de parla
mentariske organene står det stor 
respekt av. Svakheten i RVs arbeid 
ligger ikke i det som gjøres i parla
mentene, men at ressursmangelen 
og svakheten i strategi gjør at ho
vedaktiviteten blir parlamentenes 
dagsorden. Trass i RVs aktive en-

Per-Gunnar Skotåm. Foto: Ola Sæther 

gasjement på mange viktige felter, 
er problemet at alt dette fine arbei
det ikke blir knyttet planmessig 
sammen som byggesteiner i et re
volusjonært byggverk. Kort sagt: 
Mangelen på en helhetlig revolu
sjonær politikk, en strategisk vi
sjon. 

- RV bindes i stadig sterkere 

grad til den fordelinga av smulene 
som skjer parlamentene. RV fram
står lett som ei bygdeliste på et 
«Tjen folket»-grunnlag. Ansvaret 
for denne utviklinga ligger ikke 
hos de parlamentariske represen
tantene, disse er tvert imot de 
fremste til å etterlyse en mer hel
hetlig politikk. Det er hele RV som 

må ta ansvar for å hindre en slik 
politisk utvikling. 

- Mange hevder at RVs generelle 
problem er tilknytninga til AKP? 

- Ryggraden i RVs organisasjon 
er nåværende eller tidligere lag og 
medle!Jlmer i AKP. RV har ikke en 
sjølgående organisasjon, men et 
bindeledd inn til AKPs organisa
sjon. 80 prosent av RV-laga er 
identisk med et AKP-lag pluss no
en kamerater til. Mer enn 90 pro
sent av RVs medlemmer og akti
vister har et positivt forhold til 
AKP og AKPs rolle i RV. Å bygge 
RV på et anti-AKP-grunnlag vil 
splintre RV. AKPs styrke er RVs 
styrke og omvendt, og AKPs pro
blemer er RVs problemer og om
vendt. 

- Er RV et revolusjonært parti i 
dag? 

- Det er all grunn til å spørre om 
det. RVs medlemmer er ikke dem 
som kjennetegnes ved å være mar
ginalisert, å være satt utafor sam
funnet. Men RVs velgere, særlig i 
Oslo, er blant dem utstøtte. Kan vi 
da gå inn i ei opprørsk protestbe
vegelse blant dem som blir fattige
re og organisere til kamp, når vår 
vi ikke er i den samme livssitua
sjon sjøl? 

Nå står vi foran EU-kampen. Al
le folkelige bevegelser og strøm
ninger vil uttrykke seg i denne 
kampen. Skal vi bygge en revolu
sjonær oranisasjon må vi i denne 
kampen sørge for å bruke det poli
tiske rommet til å markere RV og 
RVs politikk, og ikke bare la alt 
vårt arbeid skje i fronten. 

Stridigheter i Bergen RV 
Det førte til store stri
digheter i Bergen 1. mai 
da Bergen Sentrum RV 

delte ut en løpeseddel 
med klare angrep på 

RVs politikk. 

Av Ove Bengt Berg 

Synet på det nasjonale spørsmå
let er stridens kjerne. Åsane RV 
har i en egen løpeseddel tatt av
stand fra løpeseddelen og krevd 
at Sentrum RV fratas retten til å 
uttale seg på RVs vegne. 

RVs leder Aksel Nærstad sier i 
en kommentar at en sånn løpe
seddel sjølsagt ikke kan utgis i 
RVs navn, fordi den tar avstand 
fra RVs politikk. Er en uenig er
det greit å reise en debatt innad, 
men å utgi en løpeseddel på 1. 
mai som bevisst bryter med RVs 
politikk, er helt uakseptabelt. 

Løpeseddelen skal nå behandles 
i Bergen RV. Nærstad på sin side 
er skeptisk til disiplinærsak, sjøl 

om dette er et svært alvorlig til
felle. 

Bergen Sentrum RV: 
-Innholdet viktigere enn et nei! 

Satt på spissen mener vi at «det er 
bedre å tape EU-kampen på et 
riktig politisk grunnlag, enn å 
vinne kampen på et feilaktig 
grunnlag», og «det er bedre med 
ens sterk sosialistisk opposisjon 
mo EU i et EU-land, enn med do
minans av nasjonalister i et land 
utenfor EU». Disse sterke påstan
dene gir Bergen Sentrum SV ut i 
en egen løpeseddel i I .mai-toget. 
Ryktene går om håndgemen om 
løpeseddelens innhold. RV-laget 
avslutter: «Poenget er at vi anser 
at bare en EU-motsstand på et 
samfunnsradikalt og internasjo
nalistisk grunnlag vil gio reell 
seier for nei-siden i Norge. 

RV i Åsane: 
-Skadelig og frsaksjonelt! I en 

uttalelse kever medlemmer av RV 
i Åsane at RV i Bergen stadfester 
sitt syn på den nasjonale kampen 
mot EU-imperialismen overfor 

OPPRØR 

Bergen Nei til EU , og at Sentrum 
RV skal miste retten til å uttale 
seg i RV sitt navn. 

Medlemmene fra Åsane peker 
på at Sentrum RV er dominert av 
tidligere AMG. De sier også at 
ingen må undervurdere hvor al
vorlig det er å reise offentlig 

kamp mot RV sin linje i EU
spørsmålet i den fasen vi er i nå. 
Medlemmene i Åsane RV krever 
at de som står bak løpeseddelen 
må miste retten til å ha verv i RV, 
og at nye ytringer i samme lei må 
føre til eksklusjoner. 

Sentrum RV Il 
, ergen: innspill i EU I b 

·c e atten 1994 

MER ENN ET NEI ! 
Venstreradikal strategi i EU I 

-campen 

A) Systemkritikk av EU ! 

EU er skadelig for både små 

EU og store land og håd . 
~ . EU er et tcknok . k ' e ltmcnfor ug urcnfi raus supennakt . or 

mr1 rkedslibcralismc og kapitalist · k. ·pro?ekt. Hovedhensikten er å fremme 
1 15 vekst I Eu 
apan og USA . Detre vil rnedfi . ropa , samr <i konkurrere med 

. øre 0k1ng av mT 
arbe 1ds/øsht:ten o . I JØ·øde/cggclsene 

g massefatr,gdommen I b . . 
mulighet til å styre samfi . . g o alt. EU vil svekke enh ver 
. unnsurv1k/1ngen og 'øre 

gJennom de eksisterende parlament . k &J noe med disse p roh/cmc nc 
på ans e system EU å 

tvers av de nasjonale og insritusi li . . m derfor hckjc111pes 
. . Jone e grenser . 

ny rnternasJon;i /isme, der a b 'd . . , innenfor rammen av en 
beveeelscr ,,..,.,. .,_ r e1 er-sohdanter og enhet mellom .. ,, i : 1. 

Faksimile fra den omdiskuterte løpeseddelenfra Bergen Sentrum RV 
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Sosialdemokratiet 
Av Terje Valen 

DNA er borgarskapet sitt største og mest 
leiande parti i Norge. Partiet er særleg knyte 
til statsmonopolkapitalen og til dei delane av 
han som er eksportretta. Dei leiande kadrane 
i DNA er sjølv borgararar. 

Gjennom desse kadrane sit partiet i leiinga 
både for statsapparatet, Landsorganisasjonen 
og ei mengd andre folkelige organsisasjonar. 
Dei leiar også det største og viktigaste ideo
logiskapande mediet i landet, NRK. I kraft av 
dei leiande kadrane sine er DNA den vikti
gaste politiske reiskapen for det borgarlege 
diktaturet i Norge. 

DNA-leiarane har også sine folk sentralt i 
Landsorganisasjonen og andre folkelige or
ganisasjonar. Dei styrer desse organisasjona
ne etter monopolkapitalen sin politikk, med 
alle nødvendige middel, frå baksnakking, 
løgnkampanjar. og oppkjøp, til overvaking 
og likvidering av motstandarar. Dei samar
beider nært med den indre statlige overva
kingstenesta og utanlanske hemmelige tenes
ter i dette arbeidet. 

Desse leiarane er også nært knyte saman 
med dei som styrer i dei største imperialist
statane i verda. Gjennom desse leiarane er ar
beidarklassen og folket i Norge underlagt po
litikken til dei viktigaste imperialiststatane i 
verda både innanlands og utanlands. under 2. 
verdskrigen la DNA-leiarane Norge inn un
der USA sin interessesfære, no er dei i ferd 
med å legge oss inn under Tyskland sin inter
essesfære gjennom EØS og EU. 

Det finst ingen revolusjonære straumdrag 
innan DNA. Det finst ein opposisjon som vil 
halde fast på meir av den tidligare sosialde
mokratiske sosialpolitikken enn partileiinga 
vil vete av, men dei som høyrer til denne ret
ninga er også gjennomsyra av reformistene 
og heile den diktatoriske stilen i DNA. 

Det er ei sentral oppgåve for RV å rive alle 
dei som blir ramma av DNA-leiinga sin fol
kefiendtlige og imperialistiske politikk vekk 
frå innflytinga til denne leiinjga. Desse leia
rane og deira menn og kvinner på talarstolar 
rundt om i landet 1. mai er verre enn Carl I. 
Hagen, på grunn av at dei står for alt det ille 
han står for, pluss at dei har politisk makt til å 
gjennomføre det. 

Utan ei skarp grenseoppgang og kamp mot 
DNA/LO-leiinga er det ikkje mulig å styrke 
det revolusjonære alternativet i Norge. 

Om staten 
Av Terje Valen 

Norge er framleis ein nasjonalstat sjølv om 
dei leiande delane av borgarskapet er i ferd 
med å oppløyse nasjonalostaten og legge han 
inn under dei mektigaste nasjonalstatane i 
Europa, særlig den tyske. 

Den norske staten er borgarskapet sin stat. 
Gjennom denne staten utøver dei leande de
Jane av borgarskapet det borgarlige diktaturet 
i Norge. Dette diktaturet har ikkje ei despo
tisk, men borgerligdemokratisk og parlamen
tarisk form. 

Dei viktigaste delane av det norske statsap
paratet er krigsmakta, politiet, fengselsvese
net , domsmakta, det offentlige byråkratiet 
og <lei sentrale delane av massemedia. 

For å opprette ein sosialistisk stat må arbei
darklassen i allianse med størstedelen av 
småborgarskapet på landsbygda og i byane 
fjerne dette statsapparatet og erstatte det med 
sitt eige. 

Under sosialismen blir det ei viktig oppgå
ve å utvikle ein statsform som ikkje er despo
tisk, men demokratisk og som kan tene til å 

DEBATT 

oppheve klassar, statar og alle former for dis
kriminering. 

Om SV 
Av Terje Valen 

SV er ideologisk sett eit sosialdemokratisk, 
reformistisk parti med sterke populistiske 
trekk. In nan partiet er det eit dominerande 
høgrereforrnistisk straumdrag og eit venstre
reformistisk straumdrag, som er i mindretal. 
Det er synet og politikken til dei småborgar
lige intellektuelle som kjem fram i begge 
desse straumdraga. 

RV som revolusjonært valgparti står for ei 
grunnleggande forskjellig politisk linje i hø
ve til alle vesentlige straumdrag i SV. Politik
ken til RV har også eit anna klassegrunnlag, 
nemlig arbeidarklassen. 

For ikkje å bli trukke i reformistisk retning 
politisk og for å samarbeide godt med SV og 
<lei forskjellige delane av SV i ymse saker er 
det naudsynt å formulere dei grunnleggande 
forskjellane mellom <lei viktigaste dclane av 
SV og RV på ein saklig og presis måte. 

RV vil bare kunne styrke eigen og organi
sasjon og få framgang i val ved ein skarp av
grensing mot både høgre- og venstrerefor
mismen i SV og ved saklig kritikk av SV sin 
heiskapelige praksis og standpunkta og 
handlingane til SV-politikarane. 

Samfunnslønn 
Av Birgitta Garvik 

I RV sitt program står begrepene desentrali
sert planøkonomi og demokratisk planøko
nomi. Hva innebærer disse begrepene? Er det 
ikke at produksjon og beslutninger skal fore
ga så nær brukeren som mulig? Vi kan prøve 
å tenke oss et samfunn der egenproduksjon i 
hjemmet er en del av en slik desentralisert 
økonomi. Denne egenproduksjonen kan væ
re søm, vev, keramikk og matproduksjon i 
hage. Dette vi l gjøre den enkelte mindre av
hengig av de varer og tenester som markeds
økonomien produserer. Dette vil også på sikt 
fremskynde et nødvendig sammenbrudd i 
denne økonomien, og presse frem en ny sam
funnsstruktur. 

For å få i gang denne prosessen, må en i en 
overgangsfase lønne dette egetarbeidet. San
funnslønn bør betales av staten, og være en 
rettighet for alle som ikke er i lønnet arbeid 
uten noen form for overprøving av en trygde
funksjonær. Dette vil spare staten for mye 
lønnsutgifter til trygdebyråkratiet og være 
mye billigere og enklere å håndtere enn da
gens system. 

Alle vil selvfølgelig ikke velge denne livs
form over natta, men alle de som etter hvert 
begynner å bli lei det ordinære arbeidsliv 
med sin fremmedgjøring og opphetede tem
po, kan med denne ordningen velge noe an
net. Denne livsformen vil også spare miljøet 
for store transportbelastninger til og fra jobb, 
og varetransporten til det enkelte hushold vil 
bli mindre. 

Dette er iallfall et forslag til en begynnelse 
på et nytt samfunn der markedsøkonomien 
taper terreng. Skal vi redde miljøet er det et
ter mitt syn tvingende nødvendig å skape et 
helt annet samfunn enn dagens. Miljøbeve
gelsen har de senere årene kun konsentrert 
seg om aksjonslinja, og har sikkert på den 
måten vunnet en del. Men full seier for miljø
et kan det aldri bli om vi ikke går radikalt til 
verks og skaper et helt annet samfunn. Kan
skje å programfeste minstegarantert sam
funnslønn for alle borgere som måtte ønske 
det er en begynnelse på dette nye samfunnet? 

Kommentarer til 
programforslaget 
Av Aksel Nærstad 

Jeg synes det er mye bra i Jørns førsteut
kast til prinsipprogram, og at det absolutt 
er et utgangspunkt for videre debatt og ar
beid. Jeg har likevel en god del innven
dinger og mener det kreves ganske store 
endringer på det før det eventuelt kan ved
tas. Her skal jeg bare ta opp noen hoved
punkter i min vurdering av forslaget. Mere 
detaljerte kommentarer er oversendt pro
gramkomiteen. 

Viktige framskriH 
Jeg synes Jørns førsteutkast betyr viktige 

framsktitt i forhold til det programmet vi 
har på enkelte områder; 

* IMPERIALISMEN og den 3. verden 
har fått større plass, og rasismen er tatt 
opp i den sammenhengen. 

* Rivaliseringa mellom USA, Japan og 
EU er grundigere behandla. 

* Det behandler KLASSESAMFUN
NET bedre enn det nåværende program
met. 

* Det er bra at spørsmålet om MARKE
DET under sosialismen er tatt opp. 

Viktige mangler og 
svakheter 

* Det er ikke gjort forsøk på å streke opp 
hvilke prinsipper og hovedlinjer vi jobber 
etter i dag (se side 5-8 i det gjeldende pro
grammet). Jørn sier at han vurderer noe 
liknende som men kort del til slutt i prin
sipprogrammet. Jeg er for å ha det med i 
alle fall, så kan vi se nærmere på plasse
ringa. 

* Overgangen til sosialismen er for 
dårlig behandla. Det er f.eks. ingen pole
mikk mot reformisme i forslaget til Jørn. 
Det mener jeg er helt nødvendig i forhold 
til overgangen til sosialismen. Det er nød
vendig å ha med noe om kampen for refor
mer under kapitalismen, rammene for 
kampen under kapitalismen og nødven
digheten av revolusjon. Forslaget innehol
der også standpunkter jeg er uenig i, bl.a. 
spørsmålet om motmaktsorganer, og hvor
dan spørsmålet om vold behandles. 

Det er også en rekke andre svakheter 
ved forslaget; 

* Økologiske perspektiver er dårligere 
behandla enn i det gjeldende programmet. 

* Styrkeforholdet mellom klassene og 
borgerskapets offensiv for rasering av vel
ferdsstaten, fjerning av faglige rettigheter, 
privatisering, økning av klasseskillene og 
skillene i arbeiderklassen er så si ikke be
handla. 

* Kampen for nasjonal sjølråderett er så 
si ikke behandla. 

* Jeg synes det mangler en kort beskri-

Retting 
I Arne Rolijordets innlegg i forrige num

mer med overskrift ~<RVs gordiske knute» 
kan det se ut som om han polemiserer mot 
et vedteksforslag fra Jan Hårstad. Harstads 
innlegg kom.mer før Rolijordets innlegg. 

Men, som det seinere går fram av Rolijor
dets innlegg, viser han til et vedtekstsfors-

~r tr 

velse av kapitalismen generelt. Nå tas im
perialismen opp, og kapitalismen i Norge. 

* Jeg synes sosialismen blir for deffen
sivt behandla, får for liten plass, og at det 
er flere viktige spørsmål som ikke blir be
handla i sosialismeavsnitet. Det eksiste
rende programmet er mye bedre. For en 
ny type demokratisk, økologisk, feminis
tisk og antirasistisk sosialisme! 

*Jeger skeptisk til å ha med et avsnitt 
om RVs rolle i prinsipprogrammet, jeg 
mener det som står blander sammen ved
tekter, historie, partiplaner og program, og 
jeg er konkret uenig i linja under avsnittet 
»Omgruppering». 

Forslag til ny disposision 
Med utgangspunkt i Jørns forslag og 

det eksisterende programmet, vil jeg over
for programkomiteen foreslå ar det jobbes 
videre ut i fra følgende struktur: 

1. Mål 
Ta utgangspunkt i Jørns pkt 1 og side 5 i 

programmet. 
2. Bærebjelker i RVs politikk 

Ta utgangspunkt i side 5-8 i program
met. 

3. Kapitalismen og imperialismen 
Ta utgangspunkt i s 8-9 i programmet og 

Jørns pkt 2 
A):Imperialismen og 2 B): Det kapitalis

tiske Norge, men lage en mere generell 
del om kapitalismen. 

4. Det kapitalistiske Norge. 
Ta utgangspunkt i Jørns pkt 2 B), men 

bare ta det særegne ved Norge da det ge
nerelle ved kapitalismen bør tas i pkt 3. 

5. Hvordan forandre samfunnet'? Klas
sekamp, reform og revolusjon. 

Ta utgangspunkt is 9-11 og s 17-19 i 
programmet og i Jørns pkt 4: Kreftene for 
samfunnsforandring. 

6. En sosialisme verden ikke har sett. 
Ta utgangspunkt i programmets 12-16. 

Til debaHen framover: 
Vi må prøve å få debatten til å dreie seg 

om hovedspørsmål nå i starten, - og ikke 
henge oss opp i formuleringer og detaljer -
det har vi tid til å se på mer etterhvert. 

Det eksisterende programmet må ik
ke bare legges bort. Det er viktig å få fram 
både den positive og den negative kritik
ken av det for å kunne bygge videre på det 
i arbeidet med det nye. Det har vi ikke 
klart hittil. Jeg er redd for at arbeidet med 
det nye programmet begynner »på bar 
bakke» og ikke tar utgangspunkt i hva 
som er RVs program, og i synet på det i 
partiet. Vi har et veldig bra program. Opp
gaven er å videreutvikle det! 

lag fra Anders Ekeland i et tidligere num• 
mer. Ekeland fremmet der et vedtektsforlag 
om at en ikke kunne opprettholde medlem
skap i flere partier enn RV. Konkret at det 
ikke skulle bli mulig å opprettholde med
lemskap både i AKP og RV. 

Red. 

I 
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Formøter i RV 
Av Per Overrein 

På siste landsstyremøtet kom det fram at 
medlemmene av AKP hadde hatt et «formøte» 
før landsstyremøtet. Dette er forsåvidt ikke 
noe oppsiktsvekkende når RV har tillatfrak
sjonering i organisasjonen. Vedtektene til 
AKP pålegger også styrer til å samordne ar
beidet til AKP-medlemmer når de jobber i an
dre organisasjoner. Denne typen fraksjons
virksomhet er likevel ikke uproblematisk i 
forhold til RV, spesielt når dette arbeidet fore
går hemmelig. 

Dette har tidligere blitt tatt opp av medlem
mer i RV/AU. Både Aksel og andre medlem
mer av arbeidsutvalget har tidligere hatt svært 
høyt volum i sin kritikk av de som meldte seg 
ut av AKP når de forsøkte å samordne sitt ar
beid, uten at det ble gjort offentlig kjent. For 
en tid tilbake ble det også fra medlemmer i 
Oslo AKP hevdet at bare ordinære organisa
sjoner som AKP, AMG og eventuelt NKP bur
de ha denne retten til fraksjonering. Dette me
ningsløse forslaget ble sjølsagt ikke noe av, 
men det viser at det fortsatt er uklart hvordan 
de ulike fraksjonene skal opptre i forhold til 
hverandre, og ikke minst til de som overhode 
ikke deltar i noen av fraksjonene. 

Etter siste landsmøtet har ikke de som meld
te seg ut av AKP og miljøet rundt AMG hatt 
fraksjonsmøter fordi hensynet til å bygge RV 
og skape ro i organisasjonen, ble overordnet 
det å etablere en permanent fast fraksjon. De
batten om forskjellige linjer har gått på kryss 
og tvers i organisasjonen uten forsøk på sam
kjøring av linjene fra en fraksjonsledelse. Når 

DEBATT 
nå AKP har bestemt- seg -for å ha fraksjons
møter foran RVs landsstyremøter så vil dette 
også presse fram behovet for fraksjonsmøter 
fra de som gikk ut av AKP og miljøet rundt 
AMG. Vi kan ikke sitte å se på at opp mot 
halvparten av medlemmene i landsstyrethar 
hemmelige «formøter», uten at vi blir enige 
om felles retningslinjer til hvordan fraksjone
ne skal opptre i forhold til hverandre. De som 
ikke deltar i noen av fraksjonene, men er med
lem av RV, må også få en mulighet til innsyn i 
fraksjonenes virksomhet. 

Denne kritikken.er derfor ikke ment som 
forsøk på å forby fraksjonsmøter i RV, men et 
ønske om at det skal skje åpent og under noen 
felles retningslinjer. Noe annet vil skape et 
klima med mistillit der det blir umulig å sam
arbeide. Jeg foreslår derfor noen retningslinjer 
for de fraksjonene som etableres og som jeg 
ønsker at vi behandler kort på neste landssty
remøte. Om det skal bli et kort punkt forutset
ter en viss enighet på forhånd. Jeg foreslår føl
gende. 

1. Alle møtene som blir avhold blir gjort 
kjent, hemmelige møter aksepteres ikke. 

2. Det gis referat fra hva som ble behandlet. 
3. Der det blir enighet om et standpunkt, gis 

det beskjed om hva som er fraksjonens pro
gram/linje. 

4. Det blir gjort kjent hvem som deltar på · 
møtene. 

Jeg er klar over at dette ikke løser alle pro
blemene rundt åpenhet, mange samtaler og 
drøftinger vil også skje uformelt innad i frak
sjonen. 

Ingen har heller ikke noen garanti for at tak
tiske spørsmål blir holdt skjult. Likevel er det
te en bedre ordning enn hemmelige fraksjo
ner, der de som ikke deltar i fraksjonsvirk
somheten overhode ikke får innsyn i fraksjo
nens virksomhet. De bare fornemmer at «noen 
har snakket sammen». Dette vil være svært 
skadelig for det videre samaeidet iRV. 

Vi vil samtidig gjøre kjendt at de som gikk ut 
av AKP og miliøet rundt AMG vil avholde et 
møte fredag 6. mai i Oslo for å diskutere situ
asjonen i RV. 

Hvor mange dager 
har vi igien? 
Av Jan Hårstad 

Om det er slik at RVs medlemmer er marxis
ter, må de være noen av de snodigste i verden. 
Den første Arbeiderinternasjonalen som Karl 
Marx stiftet i 1864 hadde aldri noe mer enn et 
par tusen medlemmer på verdensbasis.Disse 
medlemmene tok Marx sikte på skulle utvik
les til å «betrakte seg som og handle som 
kjempere og representanter for hele arbeider
klassen ... overbevise verden i sin helhet om at 
deres anstrengelser, så langt fra å være nær
synte og selvisk, tar sikte på å frigjøre de un
dertrykte millionene.» 

I Manifestet heter det: «Kommunistene er 
ikke noe særskilt parti i motsetning til de an
dre arbeiderpartier. De har ingen interesse 
som skiller seg fra hele proletariatets interes
ser.» 

I siste Opprør (2.94.) heter det hos Magdahl: 
«I Europa har det de siste ti-åra vært hundre
vis av revolusjonære smågrupper og «partier» 
som har bukka under og forsvinni, eller som 
aldri har kommet seg ut over sektstadiet.» 
Men AKP/RV har hatt en «breiere basis», etc. 

Hos Siri Jensen heter det: «Et siste moment 
som må være med, men der vi har relativt lite 
å vise til, er den aktive kontakten med og støt-
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ta til den internasjonale arbeiderklassen.» 
Det som Magdahl sier er en halvsannhet da 

han tusler bort det faktum at det finnes flere 
marxistiske strømninger som er solid plantet 
både i verden og i Europa og som har vært det 
i tiår. Jeg foreslo i Opprør mars 92 at RV skul
le inngå et informasjonssamarbeid med Inter
national Communist League, Komiteen for 
den fjerde internasjonale og idag ville jeg og
så legge til Interntional Communist Current. 

I februar 91 skrev jeg en artikkel som het Fo
kus på Europa! hvor det står: «Siden AKP har 
gitt første prioritet til EF-motstanden, er det 
en påtakelig svakhet at samarbeidet om infor
masion med det europeiske venstre er så lite 
systematisert.» Dette var altså for 4 år siden 
og idag er det mye som tyder på at noen seier i 
EU saken skal holde hardt. Og en av grunnene 
til denne svakheten er at Nei har vært for dår
lig til å få fram informasjon og faktisk kunn
skap om tingenes tilstand i de enkelte EU
land. Dette er ikke en sak for to, tre journalis
ter i Klassekampen, men en massemobilise
ringsaffære: systematisk gjennomgang av avi
ser, oversettelser fra alle språk, trykking, fa
xing, bearbeiding for radioer, kasetter, video, 
etc. Vi er ultraamatører, spør du meg. 

Rekker vi å gjøre noe nå? I forrige nummer 
av Opprør hadde RV-ledelsen funnet ut at EUs 
Imperialisme burde dras sterkere inn i EU-de
batten! ! Dette agiterte jeq for i Opprør mars 
92 i artikkelen Dårlig tid og når nå Klasse
kampen redigeres som om den var utgitt av 
Unge Venstre og Senterungdommen, hvor 
skal så denne Imperialisme-debatten føres? 

Om vi taper kampen,har vi bare vår egen na
sjonale nærsynthet og politiske uprofesjona
lisme å takke for det. Men vi får prøve å rette 
opp det som kan rettes opp. Det forutsetter at 
vi slår en strek over Magdahl Europa-linje om 
«smågruppene». Marx kadre i 1864 var også 
bare noen tusen. 

,; · · · ·· ·· Rød -,Front 
sofflmerlelre:·19,94 · 
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Strategi for sosialisme/kommunisme SOMMERLEIR! 
Innafor dette hovedtema vil det bli variasjoner med forskje llig 
hovedinnretting for de enkelte leirene. Nærmere program 
kommer seinere. Bli med på RVs første sommerleir. 
TID 

4.- 10. j uli 
12.-17.juli 

18.-24. j ul i 
23.-28. j ul i 

STED TEMA 
Rondane Miljø 
Strand leirsted 
v/Sandefjord Revolusjon 
m/Bam ehage Pionerleir Ungdomsbrigade 
Sulitjelma F :::-g~rskapets offensiv 
Mjølfjell ungdoms-
herberge vNoss Marxistisk renessanse 

Klipp slippen ut og send inn til : AKP, Gøteborggt. 8, 0566 OSLO 
eller telefon: 22 38 42 59 fax: 22 38 46 02 

Kombiner politiske diskusjoner og fjellivets gleder. 
TIDSPUNKT: 24. juli - 29. juli. 
STED: Øverst i Bøverdalen v/Høydalsvann. 
HOVEDTEMA: Programdiskusjon. 
PRIS: kr. 800,-. 

Ja! Jeg vil sjølsagt ikke gå glipp av leiren, og melder meg på: 

For mer informasjon og påmelding: RV: Gøteborggt. 8, 0566 Oslo. 
Tlf.: 22 38 42 50. Fax: 22 38 46 02. 

0 I Rondane O På Strand O l Sulitj elma 
0 På Mjølfje ll 
0 Jeg vil ha nærmere informasjon om leirene før 

jeg melder meg på. (kryss av ved det eom passer deC) 
Navn: ....... .. ... ....... ...................................... Alder: .. ......... ..... .. .. . ••• tar pulsen på RV. 
Adresse: .. .................. .. ....... ..... ..... .. ........ .. .. .... .... ....... .. .. .. .... ..... . OPPRØR Fortell oss om hva som skier hos deg, 

så forteller vi deg hva som skier hos de andre ••• 
Postnummer/-sted .......... ... ...... ....... .... .. T lf.: ............... . 

Neste nummer: 

Frister for innlegg i nr.4 er l 3.iuni. Innlegg sendes til: 

Rød Valgallianse v /Opprør-redaksjonen 

Gøteborggt 8 

0566 Oslo 

lr3•mai 1994• 

Innlegg i Opprør: 

Innsendte debattinnlegg plasseres oftest på debattsidene. Passe lengde 
·, 

pi et debattinnlegg er ca.SOO ord eller ca. 3000 tegn hvis du bruker PC. 

Innlegg som er lengre enn det, er det sjanse for at vil bh forkortet. 

Flere sender nå innlegg på disketter. Opprør returnerer disketten om du 

vedlegger returporto. 

. 

OPPRØR 

Abonnement: 

Abonnement for ikke-medlemmer koster kr. 100,- pr.år. 

Betal tH: 

Opprør, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo, postgiro 08230311944. 

for RV-medlemmer iMgår abonn.ement på Opprør i kontingenten. 

RV-grupper må sende medlemsfortegnelser til Oslo • 
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Returadresse: Rød Valgallianse, Gøteborggt. 8, 0556 Oslo 

• En stolt .ma, 

1. mai i Sulitjelma starta 
egentlig dagen før. Med et 
godt besøkt møte på kafeen 
på Samfunnshuset, der 
Erling Folkvord (RV), Per 
Olaf Lundteigen (SP) og 
Gerd Inger Reinsvollsveein 
(SV) innleda om et Norge 
utafor EU. 

Av Gudrun Høverstad 

' 

undteigen siterte Lenin, Folkvord 
snakka om sosialisme og kom
munisme og begge hadde 

meget sterk kritikk av DNA og Gro Harlem 
Brundtland. SVs nestleder var mere vag -
hun snakka om SVs drømmesamfunn uten 
at det innebar et skarpt brudd med kapitalis
men og hadde heller ikke noen særlig kri
tikk av Gro. 

I.mai våkna vi av salutten - 20 dynamitt
ladninger blei sprengt på den andre sida av 

Langvatnet - det høres godt i en ganske trang 
dal. .. (Kongesalutten er 21 skudd, man er 
_bare nesten kongelige i Sulis) 

Samtidig spilte musikkorpset opp med 
Internasjonalen og Vi bygger landet. Det var 
kaldt denne dagen, nordvesten reiv i flagga 
og det snødde tett i bygene. Ikke bare enkelt 
å være korps! 

Klokka 11 var det start for barnetoget, med 
Internasjonalen på ny. Jeg veit ikke om så 
mange steder som har eget tog f9r ungene 
l .mai eller hvor duskebærerne til skolekorp
set har blå kjeledress og gruvelrjelm. Etter 
toget var det samling på Samfunnshuset med 
gratis kino for ungene og k'affe/k:ake,r ti1 de 
voksne. 

Etter et par timers pause, var det tid or 
voksentoget. Det blåste og snødde fortsatt, ,/ 
likevel var minst 150 voksne møtt fram - og 
av en befolkning på drøyt 1000 med smått'og 
stort, er jo det en anseelig mengde. (De s9m 
har sans.for slikt, kan jo regne ut hvor mavge 
som måtte ha gått i Oslo om det skulle vært 
en tilsvarende andel av befolkninga - for å 
ikke snakke om i Gros tog i Tønsberg der 
"nøytraliteten" rådde. Men av en eller annen 
grunn er det likevel Ja-folka som prøver seg i 
Oslo-toget og Gro som syntes i nyhetsdek
ninga på TV. Snodig det der). 

Først i toget gikk Viktor, en eldre gruvear-

beider, med et fast grep rundt det røde flag
get. Musikken spilte stort sett bare gamle 
arbeidersanger. Rune Gerhardsen, som var 
invitert som taler, gikk foran hovedparola 
Nei til EU, deretter fulgte paroler om 
arbeidsløsheten - regjeringas ansvar, krav om 
bygging av Nord-Norge-banen, om arbeids
plasser til Sulitjelma. Det var kaldt ja, men et 
tog, et samhold som virkelig varma. Ny 
salutt på 20 skudd dundra bo j lia da toget 

kom.fr~. , I 
På møtet på kafeen etter'tog~t"'Var det så 

fullt .at-mange måtte stå - vi,,vår ·allfall 250 
folk. (Og jeg minne om a: . befolkninga fort-., ~ . i 
satt bare er ca. 1 000, sjøl om noen utflytta 
~uljiværinger hadde 'tatt tur~ o\i ·• fra et nær
LiggendeJettsted - Fauske:.) r:>et v '<l_(lpellf",,. 
,bg tale, d~t,iv~ allsang\ lntema:sjonale11 og 

rihetens forpQst av Ja :vi elsker og ,Sulis-
sangen - og folk sa:rtgL · ' 

l den lokale a:ppell~n snåkka samorgleder 
Per-Gunnar Skotåm bl.a. ''tafJnens bel'e Sulis 
på 80-taVet hadde,siåis fo[ gro.va uti~ at 
alle direkte sller. inrlitekte var knytta til drifta 
der, så har vi i dag et ånnet:µ!gangspuokt for 
felles kamp, at :flertallet av oss er uten jobb 
eller på trygd ay,atJdre,..w unner. Men vi er et 
vell av erfariogerJikereog vi har sjølrespekt 
nok til å reise {am pen igjen. " 

Rune Gerhardsen holdt en lang tale, og 

• • zrz 

man kunne nesten se hvordan store deler av 
EU-tvilerne bevega seg i retning av et nei i 
løpet av talen. Han snakka om sosialdemo
kratiske verdier, verdier som sitter djupt i 
den norske folkesjela. (Hvordan det går an å 
forene det med fortsatt medlemskap i DNA 
og tru på Gro når det nettopp er dem som 
river ned den norske velferdsstaten, er en 
annen diskusjon. Men som mobilisering til å 
stemme nei, funka det) 

«Trygde-Su lis» har de blitt kalt - og ja, det 
er sant at mange går på trygd eller ulike til
tak. Ca. 60% av befolkninga gjør det. De 
kjempa en hard kamp mot nedlegging av ei 
drivverdig og lønnsom gruve, en kamp de 
tapte. Men de vant mange nyttige erfaringer 
om hvem som er venn og fiende , de mista 
mange illusjoner, men ikke motet. De har 
sett lite til arbeidsplassene de blei lovt da 
gruva blei nedlagt i 1991 - det er på tide å 
konfrontere de ansvarlige politikerne med 
løftene S)m blei gitt, for, som samorglederen 
sa i appellen sin - "vi kan fortsatt handle og 
kanskje tape, men gjør vi ingenting mister vi 
QSS sjøl. 11 

,, Det var et stolt Sulitjelma jeg møtte denne 
dagen~ eJ Sulitjelma der mange stiller opp på 
ulikt vl&~for å lage en kraftig og verdig 
I.mai- feiring, et Sulitjelma der folk går med 
ryggen rak til tross for hard motvind. 
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