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D ette nummeret av Opprør er et spesialnummer som innholder utkast til arbeidsprogram og 
prinsipprogram. Forslaget til prinsipprogram har blitt grundig behandlet av programkomite
en. Forslaget til arbeidsprogrammet er ført i pennen av forskjellige forfattere, og har foreløpig 

ikke fått noe helhetlig preg. 
Landsstyret vil på grunnlag av forslagene i dette nummeret og de innkomne forslagene legge fram sitt 
forslag til prinsipprogram og arbeidsprogram til landsmøtet i februar. 
Fristen for å komme med forslag til endringer av prinsipprogrammet er I.november, og fristen til 
endring av arbeidsprogrammet er 15.desember. 
Forslaget til prinsipprogram er laget som bilag på midtsidene. 
Lykke til med behandlingen av forslagene! 
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Dersom du gikk glipp av RV~s sommerleir, så kan du nå 

bestille«lett»-versjonen. 

Disse innledingene kan du nå få s a m let. 

* Kari Celius: Klasseanalyse. Det nye kvinneprole
tariates rolle. 

* Nina Åkernes: Sosialdemokratiet. Reformismens rolle. 
* Gjertrud Skarholt: EU, kvinner og velferd. 
* Trond Andresen: Revolusjons og soialismeforståelse 

fram mot år 2000. 
* Anne Steinsland: Viking Askim, et lærestykke for arbeider

klassen. 
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ARBEIDSPROGRAMMET 

Forslag til nyN arbeidsprogram 
for Rød Valgalianse 
Forslaget er, på få unntak nær, ikke behandla av programkomiteen 
eller av andre organer i RV - før utsending. Forslagsstiller( e) er 
oppgitt før hvert enkelt kapittel. Det har i liten grad vært anledning 
til etterarbeid med å gi programmet et enhetlig preg, gjøre det korte
re - og gi det en mer konsekvent disposisjon. Beskejden til f orslags-

Kapitteloversikt 
1. Bærebjelker i RVs politikk 
2. Forsvar norsk sjølråderett - nei til EU og EØS 
3. Et alternativt norge utenfor EU og EØS 
4. På lag med naturen eller fortsatt miljømord 
5. RVs økonomiske politikk 
6. Økte rettigheter for arbeidsfolk 
7. Ny miljøvennlig industri - nei til rasering 
8. Stopp avfolkinga - for et livskraftig distrikts-Norge 
9. Et økologisk sterkt norsk landbruk 

10. Oppbygging av fiskeressursene og kystfisket 
11. For full kvinnefrigjøring 
12. 6-timersdagen 
13. Mot all rasisme - for et flerkulturelt samfunn 
14. Helse sosialpolitikk 

Kapittel I: 
Bærebielker i RVs 
politikk 
Forslagsstiller: Jørn Magdahl. 

I prinsipprogrammet streker RV opp strate
gien sin for et sosialistisk samfunn. Arbeidet 
vårt under kapitalismen tar utgangspunkt bå
de i folks behov for et bedre liv ber og nå - og 
i drømmen om et belt annet og mer rettferdig 
samfunn. Ut fra analysene i prinsipprogram
met er det noen bærebjelker som er lagt til 
grunn for utforming av politikken på en rekke 
saksområder i dette arbeidsprogrammet. 

RV arbeider for: 
• Økologisk mangfold og sikring av livs

grunnlaget for framtidas generasjoner. 
• At folks behov - og hensynet til naturen 

må styre økonomien. 
• Makt nedafra. 
• Solidaritet med arbeidere og undertrykte i 

alle land. 
• Kvinnefrigjøring. 
• Anti-rasisme og et flerkulturelt samfunn. 
• Å la distriktene leve. 
• Nasjonal sjølråderett . 
• Kollektive løsninger til fordel for folk flest. 
• Demokrati og mangfold. 

Dagskamp og sosialisme. 
Klassene kjemper hver dag. Hele tida pågår 
det kvinnekamp, miljøkamp osv. Disse kam
pene truer ikke i seg sjøl det kapitalistiske 
samfunnssystemet, men de gir folk erfaringer 
om maktforholda, om kampmetoder, om sam
hold - og om betydningen av et alternativ. Det 
er når disse praktiske erfaringene blir sammen
fatta og smelta sammen med sosialistisk teori 
innafor store folkelige bevegelser - at kampen 
peker ut over det bestående samfunnet. 

Framskrift eller reaksion 

Norge har et teknologisk nivå, naturressurser 
og et kunnskapsnivå i folket - som ville gjort 
det mulig å gi folk flest et radikalt bedre liv. 
Men under den kapitalistiske organiseringa av 
samfunnet er det tvert om slik at folk på en 
rekke områder må kjempe mot forverringer. 
Aleine kan ikk_e RV eller andre partier gjøre 
mye med dette. Det er folks organiserte arbeid 
og kamp som fører framover. De fleste av kra
va i dette programmet kan aldri bli gjennom
ført om ikke folk setter styrke bak - og presser 
kapitalister og myndigheter. 

Kapittel 2: 
Forsvar norsk siølråde
rett - nei til EU og EØS. 
(Tidl. k. 6) 
Forslagsstiller: Jørn Magdahl. 

RV's forsvar av den nasjonale sjølråderetten 
er begrunna i prinsipprogrammet. D~t samme 
er analysen av EU som en union der storkapi
talens interesser er lagt til grunn for et system 
som er markedsliberalistisk og udemokratisk 
innad - og imperialistisk utad. Norsk med
lemskap i Unionen vil true hele nasjonalsta
tens eksistens. EØS-medlemskapet betyr også 
en kraftig undergraving av sjølråderetten. 

Nei til EU 
Gjennom nei-flertallet den 28. november har 
folket sagt NEI til 

- Rasering av norsk landbruk. 
- EU-forvaltning av de norske fiskeriressur-

sene. 
- Skatte- og avgiftsharmonisering - og 

overføringer til EU-systemet, som undermi-

tillerne var at de skulle legge et NEI den 28. november til grunn f <!r 
skrivinga. Programkomiteen vil jobbe videre med form og innhold. 
Frist for medlemmer og lag for å sende inn forslag som skal behand
les av programkomiteen- og sendes ut til landsmøtedelegatene: 15. 

desember. 

15.Funksjonshemma 
16. Eldrepolitik 
17. Bedre oppvekstvilkår for barn og unge 
18. Utdanning og forskning 
19. Kultur og media 
20. Samferdselspolitkk 
21. Bra og rimelige boliger til alle 
22. Redusert kriminalitet - mindre straff 
23. Rusgifter 
24. For homofil og lesbisk frigjøring 
25. Støtte til samiske rettigheter 
26. For u,igternasjonal solidaritet og frigjøring 
27. For et nasjonalt forsvar 
28. Styrka demokratiske frettigheter 

nerer det økonomiske grunnlaget for velferds
staten. 

- Økonomisk og monetær union. 
- Felles forsvar - og felles utenrikspolitikk:. 
På denne bakgrunn arbeider RV for: 
• Fortsatt Nei til medlemskap i EU - Regje

ringa må respektere folkets NEI. Nei til om~ 
kamp - nei til EU-tilpassing. 

Ut av EØS! 
Innmeldinga i EØS var en kupparta overprø
ving av folkets NEI fra 1972. EØS er en «hus
mannskontrakt» hvor hele EU's lov- og regel
verk for det indre marked også blir gjort gjel
dende for Norge. Ved å integrere Norge stadig 
tettere i EU-økonomien bereder EØS grunnen 
for fullt unionsmedlemskap. 

RV arbeider for 
• Norge ut av EØS! 
• «Nei til EU» må opprettholdes for å fort

sette kampen til Norge er ute av EØS. 
• Å påvise at behandlinga av behandlings

prosessen i EØS-saker bryter med det parla
mentariske demokratiet. 

• Å knytte kampen mot EU-direktiver gjen
nom EØS til kravet om utmelding. 

RVs begrunnelse for å ville si opp det assosi
erte medlemskapet i Vestunionen, er begrunna 
i kapitlet om forsvars- og sikkerhetspolitik
ken. 

Kapittel 3: 
Et alternativt Norge uta• 
for EU og EØS 
Forslagsstiller: Jørn Magdahl. 

Det må diskuteres om det er behov for et 
sånt kapittel, og hvor det isåfall bør plasseres. 
Hvor konkrete bør parolene være? Hvis dette 

er noe å gå videre på, må det jobbes mye mer 
med. 

EU-landa og Norge er grunnleggende sett 
samme type kapitalistiske land med mange 
felles utviklingstrekk; og med arbeidere og 
undertrykte med det samme behov for sosia
lisme. Med norsk sjølråderett utafor EU og 
EØS er det imidlertid mulig for sterke folkeli
ge bevegelser å presse fram en alternativ ut
vikling, til en viss grad også under kapitalis
men. 

På noen områder har Norge «særtrekk» som 
må forsvares - slikt som: Ordninger som gjør 
det mulig å opprettholde levende distrikter, en 
arbeidsmiljølov med mange progressive 
trekk, høy grad av kvinnelig deltakelse i ar
beids- og samfunnsliv, universelle trygdeord
ninger osv. RV mener også det er mulig å for
me et program med sjølinnlysende fornuftige 
krav for «annerledeslandet» - som kan danne 
grunnlag for breie folkelige allianser - og 
kamp for framskritt. 

RV arbeider for at disse krava må stå sentralt 
i et sånt program. 

• Gjeninnføring av konsesjonslover som kan 
ivareta den norske sjølråderetten. Konsesjons
lovene må brukes aktivt for åforsvare arbeids
plassene - og en økologisk og økonomisk for
svarlig forvaltning av naturressursene. 

• Gjeninnførinng av kontroll med kapitalbe
vegelsene. 

• Arbeid til alle - gjennom å koble de ledige 
hender og hoder med haugen av uløste oppga
ver - og gjennom kraftige arbeidstidsreduk
sjoner. Dette innebærer både utbygging av of
fentlig sektor og en forpliktende plan for en 
nasjonal industripolitikk, som tar sikte på å ta 
alle landets ressurser i bruk - innafor økolo~ 
gisk forsvarlige rammer. 

• En industri- og samferdselspoltikk: som 
gjør det muljg å redusere CO 2-utslippa 
med ...... .innen ... . 

• 6 timers- arbeidsdag - både som et ledd i 
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kvinners frigjøring og i kampen arbeidsledig
heten. Reell likelønn for kvinner og menn. 

• Utbygging av velferdsstaten: Barnehager 
til alle barn, kraftig økning av minstepensjo
nene, sjukehus- og sjukehjemsplasser til alle 
som virkelig trenger det. Uføretrygd til alle 
uføre. Rett til lønn, trygd eller sosialstøtte det 
går an å leve av.(Begrense, konkretisere, 
spisskrav?) 

• En lov om bedriftsemokrati som gir allmø
ter på bedriftene rett til å tilsette- og avsette 
bedriftsledere - og til åta beslutninger av stra
tegisk betydning for bedriften, miljøet og ar
beidsplassene. (for omfattende??) 

Gjennom sterke bevegelser for disse krava 
vil folk sjøl erfare hva som er mulig, hva som 
står i veien, og hva som krever sosialisme. 

Kapittel 4: 
På lag med naturen el· 
ler fortsatt miliømord 
(Det er kun foretatt en del endringer i det ka
pittel 4 i det eksisterende programmet. Det er 
nødvendig ågå grundigere inn på kapittelet. 
Endringene er foretatt av Aksel Nærstad) 

RV arbeider for å bevare det genetiske 
mangfoldet på jorda, for at jordas ressurser 
skal brukes til å skape et godt liv for alle men
nesker, og at de brukes på en slik måte at de 
ikke ødelegger livsgrunnlaget for framtidige 
generasjoner. Det er nødvendig med grunnleg
gende forandringer i maktforholda, økonomi
en og produksjonen i dersom dagens miljøø
deleggende utvikling skal snus til en utvikling 
som sikrer dette. Det er også nødvendig med 
en radikal forandring av livsstilen i de rike 
landa. 

Noen hovedlinier for det mil
iosamfunnet RV arbeider for: 

Produksjonen må være basert på menneskenes 
behov, naturens bæreevne og hensynet til 
framtidige generasjoner. Hverken produksjon 
for profitt eller økt vekst som mål, kan være 
økologisk forsvarlig. 

En okologisk planokonomi av 
en ny type. 

Det må være en grunnplanstyrt planøkonomi 
av en ny type. Det betyr bl.a. at kvinner må ha 
makt og at kvinners erfaringer og livssituasjon 
må danne utgangspunktet for planene. En slik 
kombinasjon av reelt lokalt demokrati og fel
les planer har aldri eksistert før, og må utvik
les. 

En solidarisk verdens• 
okonomi. 

Landene i den 3. verden må få kontroll over si
ne egne ressurser og utvikle produksjon og fo
redling ut i fra sine egne behov. Derfor støtter 
RV antiimperialistiske og antiføydale revolu
sjoner og kamper i den 3. verden og krever en 
rettferdig verdenshandel og sletting av gjeld. 
Jordas rikdommer må fordeles likt på jordas 
befolkning. Å bryte med rasistiske og sjåvi
nistiske strukturer er en del av dette. Så lenge 
hundrevis av millioner mennesker holdes ne
de i fattigdom, vil ikke miljøet kunne reddes. 
Miljø og økonomisk utjamnning henger ulø
selig sammen. 

Lavenergisamfunn og ny 
energibasis. 

Forbruket av lagerressurser som kull, olje og 
gass må erstattes av fornybare energikilder 
som f.eks. vannkraft, biomasse, jord-og hav
varme, sol-, vind- og bølge-energi. Energifor
bruket må effektiviseres og være drastisk re
dusert i forhold til i dag. Det er nødvendig for 
å forhindre økt drivhuseffekt og for å sikre 
ressurser for framtidige generasjoner. 

Et gront landbruk. 
Det må skapes et økologisk landbruk som tar 
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vare på og fornyer jorda, og ikke forgifter 
hverken jorda eller maten. De naturgitte forut
setningene for variert småproduksjon over he
le landet må utnyttes. Norge må ta sikte på å 
øke sjølbergingsgraden radikalt og begrense 
importen. Matimport må være av produkter 
det ikke er mulig eller ikke økologisk forsvar
lig å produsere her. 

Fiskeressursene m6 tas vare 
p6 og utvikles. 

Fisket må bygge på at ressursene skal bevares 
og at artsmangfoldet i kystøkologien opprett
holdes. Nedfiska stammer må få bygge seg 
opp igjen, og fisket tilpasses tilveksten. Fisket 
må baseres på kystfiske og redskap som ikke 
ødelegger ressursgrunnlaget. Havfiske må ba
re foregå når det ikke tar grunnlaget vekk fra 
kystfisket. 

BoseHing over hele landet 
uten okt storbykonsentrasion. 
Variert bosetting over hele landet med bruk og 
utvikling av de lokale naturgitte forutsetning
er er nødvendig for en økologisk bærekraftig 
utvikling. Forholda må legges tilrette for å snu 
strømmen av mennesker som nå går inn til 
storbyene. Byene må utvikles med friarealer, 
grønne lunger, utendørs leikearealer og bilfrie 
boområder 

Produksion uten forurensning. 
Produksjonsprosessene må legges om slik at 
de ikke forurenser i stedet for å utvikle rense
teknologien for årette opp skadene. Produk
sjonsprosessene og produktene må være mil
jøvennlige fra første til siste ledd - fra råvare
leddet til produktet er ute av bruk. 

Resirk~l~ring og. avfalls-
m1n1maliser1ng. 

Avfallsmengden må reduseres gjennom resir
kulering og reduksjon av emballasje. Rutine
ne for å samle inn og destruere problemavfall 
må skjerpes og målsettinga må være en «ren 
produksjon». Hele « bruk-og-kast» mentalite
ten må forandres og all produksjon baseres på 
gjenbruk. 

Kollektivtrafikk og redusert 
transportbehov. 

Samfunnet må legges opp slik at transportbe
hovet reduseres. Folk må få arbeid nær boli
gen. Barnehager, sevicesentra og butikker må 
ligge i tilknytning til boligområdene, produk
sjon og handel må legges opp ut i fra målset
ting om redusert transport. Mange produkter 
kan produseres lokalt i stedet for å bli trans
portert over lange strekninger. Nødvendig 
transport må avvikles mest mulig energiøko
nomisk. Persontransport må skje mest mulig 
med gratis eller rimelige kollektive transport
midler. 

Sosialisme med reel folkemakt og demokrati 
er en forutsetning for å reali ere et slikt miljø
samfunn. Selvom det er umulig åutvikle et 
miljøsamfunn innenfor rammene av kapitalis
men, kan likevel viktige endringer kjempes 
igjennom, og kampene i dag må peke fram 
mot et annet samfunn om det skal 
nås.@ mt:Alle er for å redde miljøet, men mil
jømordet fortsetter. 

Hele livsgrunnlaget på jorda, Norge ikke 
unntatt, ødelegges i økende tempo til tross for 
at det er tverrpolitisk enighet om at det må 
stoppes, og til tross for at fakta har vært kjent i 
årtier. For å redde jorda trengs djuptgripende 
og total endring av samfunnet. Politikerne 
prater om miljøtiltak, men gjennomfører en 
politikk som øker miljøproblemene eller som 
ikke er tilstrekkelig for å løse dem. Forurens
ning fortsetter, rike lagerressurser tømmes, 
det totale energiforbruket, innkludert olje 
øker, kollektivtrafikken blir dyrere og dårlige
re mens biltrafikken øker, økologisk skadelig 
landbruksproduksjon premieres, skogen syk
ner, havområder tømmes for fisk og innsjøene 
dør ut. I tillegg fortsetter Norge å eksportere 
en rekke miljøproblemer til fattige land og bi-

drar med sitt til de globale miljøproblemene. 
Gjennom EØS-avtalen og en stadig liberalise
ring av økonomien der markedskreftene over
tar for politisk styring, øker miljøproblemene 
og mulighetene til å føre en mer miljøvennlig 
politikk svekkes. 

RVs viktigste miliokrav i dag 
RVs miljøpolitikk i dag bygger på våre lang
siktige målsettinger som vi har beskrevet over. 
Her følger våre viktigste standpunkter i miljø
kampen i dag: 

• Storsatsing på kollektivtrafikk 
- redusering av prisen med 50 prosent 
- Utbygging og forbedring av jernbanen 
- hyppigere avganger 
- bilfrie bysentra 
- stopp veiutbygginga i byene og de store 

motorvei prosjektene. 
• Styrt reduskjson av flytrafikken. Tog må 

overta for fly på strekninger som fra Oslo til 
Bergen, Stavanger og Trondheim. 

• Norge må satse på energiøkonomisering 
- Det må gjennomføres en planmessig stor

satsing på energiøkonomisering. Konkrete 
målsettinger må settes opp for ulike sektorer 
og både pålegg og økonomiske intensiver må 
tas i bruk. 40-50% reduksjon i energiforbruket 
er realistisk. 

- Ingen utbygging av nye vassdrag. 
- Effektivisering og opprusting av eksiste-

rende kraftverk og linjenett. 
• Omlegging av energiforbruket - vekk fra 

ikke fornybare ressurser. 
- Regjeringa må legge fram en plan for ras

kest mulig å gjøre energiforbruket uavhengig 
av ikke olje og gass. 

- Norsk olje- og gassproduksjon må drastisk 
reduseres. En halvering i løpet av en femårs
periode, og videre nedtrapping slik at ressur
sene kan utnyttes i flere generasjoner. 

- «Tak» for årlig drivstofforbruk for voksne 
innbyggere. 

- Nei til gasskraftverk 
• Nei til miljøavgifter som ekstraskatt for 

folk - stopp miljøødeleggende produksjon, 
forurenserne må betale. 

• For et økologisk landbruk 
- økonomiske tiltak som fremmer økologisk 

landbruk 
- senka effektivitetsnormer 
• Stans rovfisket i Barentshavet og Norske

havet. 
• Halvering av C02- utslippene i Norge i 

forhold til 1989-nivå i løpet av 10 år. 
• Vern norsk urskog - minst 1300 km2 må 

vernes. 
• Resirkulasjon av søppel i alle kommuner. 
- Renovasjonen må ikke privatiseres. 
- Avfallsmengden må halveres innen år 

2010. 
• Forskning på og utvikling av miljø må bli 

et sentralt forsknings område i Norge. Miljøa
spektet må inn i all teknisk og naturviten ska
pelig forskning. 

• Drastisk reduksjon i forsvarets miljøøde
leggende øvelser og sløsing. 

• Full norsk kontroll med naturressursene må 
sikres. Utmelding av EØS er nødvendig, og 
det må gjenninnføres forskjellsbehandling av 
utenlandske eiere ved konsesjonsbehandling. 

• Forbudmot norsk engasjement i miljøøde
leggende industri og kraftutbygging i den 3. 
verden. 

• Nei til atomkraft 
- Forsøkene med atomkraft i Norge må stan

ses. 
- Grensene for såkalt akseptabel radioaktiv 

stråling må senkes. 
- Utbygging av overvåkings- og varslings

utstyr for radioaktivt nedfall. 
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Kapittel 5 
RVs økonomiske 
politikk: kamp mot 
markedsliberalismen 
( Dette forslaget er utarbeidet av Anders Eke
land og dekker kap. 5 og 8 i det gjeldenden 
programmet) 

RV går inn for en bærekraftig økonomisk 
politikk rettet inn mot åtilfredstille folks be
hov. Dersom samfunnets ressurser ble brukt i 
tråd med denne målsettingen og ikke ut fra 
jakten på maksimal fortjeneste ville store res
surser bli frigjort til åløse fellesoppgaver og til 
å øke den enkeltes livskvalitet. I dag sløses de 
med menneskelige ressurser gjennom arbeids
løshet og uføretrygding. Det sløses enormt 
ved unyttige og spekulative investeringer, en 
oppsvulmet finanssektor, milliarder brukes på 
reklame. I tilegg kommer borgerskapets luk
susforbruk og fallskjermer. 

Norge gjennomlever for tida en alvorlig øko
nomisk stagnasjonsperiode, framskyndet av 
tilpasningspolitikken til EUs indre marked. 
Samtidig er Norge med sine naturressurser, 
sitt teknologiske nivå og sin høyt utdannede 
arbeidskraft et av verdens rikeste land. Det er 
da heller ingen mangel på penger. Storkapita
len og finansinstitusjonene kontrollerer milli
arder av kroner, statens reserver når nye høy
der. Det er ingen mangel på ressurser. Det er et 
spørsmål om hvem som bestemmer fordeling
en, hvem som bestemmer hvilke investeringer 
som skal gjøres. Korts sagt: barnehager eller 
bankpalasser. 

Arbeid til alle: 
De siste 15 årenes massearbeidsløshet har be
kreftet marxismens påstand om at kapitalisme 
= arbeidsløshet. For hver år som går blir det 
tydligere at den lange oppgangskonjunkturen 
etter krigen, som førte til tilnærmet full ,,, 1-
setti ng, hvar et historisk unntak og ikke noe ny 1 

regel. Og i motsetning til krisa i 30-årene er 
det lite håp om at en ny oppgangsperiode vil 
løse problemene. Automatiseringen av arbei
det skrider ubønnhørlig framover og bare en 
radikal reduksjon av arbeidstida, kan endre 
dette grunnleggende. For borgerskapet er ar
beidsløsheten gunstig fordi den temmer fag
bevegelsen og presser lønningene, derfor er 
det så liten "vilje" til å løse problemene. 

Arbeidsløshet er en enorm sløsing med og 
ødelegging av menneskelige ressurser. Det er 
totalt vannvittig åen kø av arbeidsløse samti
dig som det er en kø av uløste oppgaver innen
for omsorg, helse og miljø. De arbeidsløse 
burde selvsagt sysselsettes med samfunnsnyt
tige oppgaver til tarifflønn. Men slik sunn for
nuft frykter borgerskapet som pesten fordi det 
kunne bli et vellykket eksempel på planøko
nomi. Dogmet om at markedet ordner alt må 
ikke slå sprekker. 

En sterk offentlig sektor 
RV vil utvikle en sterk offentlig sektor. Arbei
det med mennesker, dvs. omsorg, utdanning 
og kultur, kan ikke erstattes av maskiner. En 
omfattende offentlig sektor er derfor tegn på 
et rikt samfunn, og ikke et sykdomstegn slik 
borgerskapet framstiller det. Men den offentli
ge sektoren må demokratiseres. Alle ledere i 
det offentlige må velges, og kunne avsettes av 
de ansatte. Brukergruppene må sikres aktiv 
deltakelse i utformingen og drift av offentlige 
tilbud. Gode offentlige velferdsti lbud er viktig 
for kvinnefrigjøringen fordi det gir mulighet 
for å endre det tradisjonelle kjønnsrollemøn
steret. 

Et allsidig næringsliv 
Norsk næringsliv er av historiske årsaker i stor 
grad preget av vannkraft- og råvarebasert in
dustri. Denne typen industri er i stigende grad 
preget av automatisering av produksjonen og 
av sterk internasjonal konkurranse. Derfor har 
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denne delen av industrien ingen muligheter til 
å skape mange nye arbeidsplasser. I tillegg har 
mye av forbruksvare industrien bukket under 
de siste tjue årene. 

En viktig årsak til dette er underprisingen av 
olje, som gjør transport over svært lange av
stander lønnsom. En økologisk og sammfunn
søkonomiske forsvalig oljepris ville være fire 
eller femdobbelte av dagens pris. En rimelig ol
jepris sammen med de nye muligeheten for ra
sjonell, fleksibel produksjon av små serier ville 
legge grunnlag for en helt annen, mer desentra
lisert og økologisk riktig næringsstruktur. 

En styrking av landets industri er avhengig 
av en nasjonal plan for en økologisk forsvar
lig, allsidig vareproduksjon. En slik pin må ut
arbeides ved at offentlige myndigheter går inn 
i de eksisterende bransjer for å se hvilke mu
ligheter som finnes og i samarbeid med fagbe
vegelsen komme fram til de nødvendige om
stillings- og nyskapningstiltak. 

RV er imot at industrien skal ha dårligere 
rammevilkår enn annen næringsvirksomhet. 
Handels- og finanskapital må kontrolleres og 
skattlegges slik at det blir fordelaktig å inves
tere i nyttig produksjon og ikke lage enda fler 
kjøpesentra eller klippe kuponger. 

Som et ledd i styrkingen av et allsidig næ
ringsliv vil RV satse på forskning og produk
tutvikling. Men denne må skje i nært samar
beid med forbrukerne, den må utnytte arbeids
folks kunnskap til produkter og prosesser. 
Den må være økologisk orientert. Moderne 
teknologi må brukes for å fjerne ensformig og 
tung arbeid, til å gi arbeiderne innsikt i og 
makt over produksjonsprosessen. 

Stans markedsliberalismen -
mer styring er mer velferd! 

RV vil gjenninnføre sterk offentlig kontroll 
med kreditt og rentepolitikken, valutarestrik
sjoner og styring av finansinstitusjoner. RV 
går inn for skattlegging av aksje-, finans- og 
val utatransakjoner. 

RV vi\ g_ienninnføre tidligere konsesjonslov
givning som sikret norske bedrifter mot opp
kjøp fra utlandet fordi dette i de aller fleste til
feller skjer for å få nedlagt brysomme konkur
renter, hente ut maskiner, teknologi og møys
ommelig oppbygd kompetanse. 

RV vil ha etableringskontroll av handels- og 
service bedrifter i pressområder. Overetable
ringen innen deler av handelsnæringen har 
ført til en rekke unødvendige forrettnings
bygg- og kjøpesentra. Det medfører at vi før 
på et stort sjikt av grossister, agenturer, rekla
mefolk osv. På den andre siden fører den ster
ke konkurransen om kundene til forverring av 
de ansattes vilkår: lav lønn, ulovlig arbeidstid, 
utnytting av ungdom og innvandrere, mye 
svart arbeid. I hotell- og restaurant-næringen 
er nærmest kriminelle forhold blitt dagens or
den. 

Parole-delene i de to kapitlene må samord
nes, legger ved kopier hvor jeg har strøket det 
jeg ikke liker, det er en del dobbelt opp og en 
del paroler bør flyttes til sine særkapitler.[Ak
sel sjekker om han har noe mere hjemme] 

•Seks-timers dag med vanlig lønn 
•Alle arbeidsløse sysselsettes med sam

funnsnyttig arbeid eller gis mulighet for vide
re utdanning. 

•RV går inn for høyere oljepris og avgifter 
på flybensin 

Kapittel 6: 
Auka rettar for 
arbedsfolk 
Forslagsstiller: Aud Oppedal etter utkast fra 
Anne Steinsland. 

Fagrørsla er arbeidarklassens viktigaste or
ganisering. RV støttar ei sterk og uavhengig 
fagrørsle, som opptrer sjølstendig og utan par
tibinding. Kvinnene må spele ei sentral rolle 
innafor fagrørsla, og krava frå kvinnene må 

ARBEIDSPROGRAMMET 
vera heile fagrørslas krav. Kvinner tener dår
legare enn menn. Dei har ofte yrker med har
dare arbeidspress. Kravet om 6-timars ar
beidsdag med full lønnskompensasjon er eit 
viktig kvinnekrav, og eit krav for fagrørsla og 
arbeidarklassen. 

Det er mange uløyste samfunnsoppgåver, og 
det er mange ledige arbeidsfolk. Men når pro
fitten er drivkrafta, blir ikkje dette sett i sa
manheng. Det «svarar seg» for <lei som sit 
med makta åla folk gå arbeidslause. Dette er 
sløsing med samfunnets viktigaste ressursar -
og øydelaggande både for arbeidarklassen og 
for enkeltmenneske. For at <lei arbeidslause 
skal bli ei kraft i kampen mot arbeidsløysa, 
må <lei organisere seg. Saman med fagrørsla 
må <lei slåss for verdige forhold, og omforde
ling av midlane i samfunnet, slik at alle kan 
komme i arbeid. 

Borgarskapet med NHO i spissen prøver å 
skvise arbeidsfolks opparbeidde rettar. Utho
ling av normalarbeidsdagen og lause tilset
tingsforhold har auka i omfang dei siste åra. 
Alt dette for å oppnå «større fleksibilitet». 
Mot dette må arbeidsfolk slåss mot utholing 
av arbeidsmiljølova og tariffavtalene, og kre
ve styrka vern mot oppseiing. 

Leiinga i LO og DNA spelar på lag, og lam
mar mykje av kampviljen i f,!grØrsla. Ein ny 
og mindre lojal generasjon veks fram, og gjer 
det vanskelegare for DNA å halde kontrollen. 
Men dette betyr ikkje at fagrørsla stadig blir 
meir klassebevisst og radikal. RVs opp gå ve er 
å vere støttespelar for arbeidarklassen og ta 
opp i seg det som skjer av opprør på grunnpla
net. 

RV arbeider for: 
• Arbeid til alle eller ei trygd å leve av. 
• Organisasjonstilbod til alle arbeidslause. 
• 6-timars arbeidsdag med full lønnskom

pensasjon. 
• Tariff- og lovfesta minstelønn på 90% av 

gjennomsnittleg industriarbeidarlønn. Ingen 
under lønnstrinn .... 

• Forsvar normalarbeidsdagen. Nei til unø
dig overtid. 

• Forsvar arbeidsmifjølova - styrk opp
seiingsvernet. 

• Strengare reglar ved midlertidge tilsetting
ar. Fleire faste tilsettingar. 

• Lik lønn for likeverdig arbeid. 
• Forsvar sjukelønnsordninga; Nei til gjen

innføring av karensdagar og reduserte sjuke
pengar. 

Kapittel 7: 
Ny ~iliøvenn~ig industri 
- nei til raser1ng 
(Det er kun foretatt mindre endringer av ka
pittel 8 i det gjeldende programmet. Endring
ene er foretatt av Aksel Nærstad.) 

RV arbeider for at Norge skal ha en variert 
miljøvennlig industri spredd over hele landet. 
Norge bør ha en stor grad av sjølberging med 
produkter landet har naturgitte forutsetninger 
for. Eksport og import må baseres på likever
dig bytte. Eksportindustrien må ikke få en så 
dominerende plass i økonomien at Norge pris
gis svingningene på verdensmarkedet. 

• Moderne teknologi må brukes for å reduse
re ensformig og tungt arbeid, og for å desen
tralisere produksjonen. 

• Det må satses på energiøkonomisering og 
effektiv ressursutnyttelse i industrien. Alle 
ledd i produksjon, forbruk og destruksjon må 
være fri for skadelig forurensning. Resirkule
ring av råvarene må innføres for alle produk
ter der det er teknisk mulig. 

• Utvinninga av petroleumsprodukter må re
duseres drastisk i forhold til dagens nivå for å 
sikre ressursene for framtidige generasjoner 
og for å begrense forurensning og økt drivhus
effekt. 

• Samfunnsmessige hensyn og ikke snevre 
bedriftsøkonomiske hensyn må ligge til grunn 

for bevaring, investering i og utbygging av in
dustrien. 

N6 raseres industri for hiem-
memarkedet. 

Storkapitalen og myndighetene satser nå ho
vedsakelig på petroleumsproduksjon og an
nen eksportindustri. Det er her profitten er 
høyest og ekspansjonsmulighetene størst. 
Norge bygger seg nå ut som en klassisk impe
rialistmakt. Hele bransjer av industri for 
hjemmemarkedet er rasert, og viktig industri 
er flagga ut. Sjøl lønnsom virksomhet legges 
ned fordi profitten er større i andre bransjer. 
Norge gjøres i økende grad avhengig av det 
internasjonale markedet. Tilpassinga til EU 
og EØS-avtalen har akselrert denne negative 
utviklinga. 

- Sjøl om positive miljøtiltak gjennomføres 
i deler av industrien, skjer det ingen satsing 
hverken fra industrien eller myndighetene. 
Forurensning, energisløsing og sløsing med 
råvarer får fortsette. 

- Fagbevegelsen har alltid sloss mot kapita
lens nedlegging av arbeidsplasser ut i fra 
snevre profitthensyn. Men disse kampene har 
ikke klart å hindre storstilet nedlegging av ar
beidsplasser og utvikling av massearbeidsløs
het de siste åra. Fagbevegelsen har også gått i 
spissen for kampen mot helsefarlig arbeid helt 
fra den ble danna. I kampen mot forurensning 
av miljøet, har enkelte fagforeninger vært av
gjørende for at miljøødeleggelser er redusert. 
Miljøbevistheten er økende i hele fagbevegel
sen. 

De viktigste sakene RV arbeider for: 
• Ingen industri må nedlegges uten at alter

native arbeidsplasser er oppretta. 
• EØS-avtalen må sies opp slik at nasjonal 

kontroll og restriksjoner på kapitalbevegelser 
kan gjeninnføres. 

• Forbud mot utflagging av norsk industri, 
og sterke begrensninger av kapitaleksport. 

• Konsesjonslovene må endres tilbake til for
skjellsbehandling av norske og utenlandske 
selskaper. Det må innføres krav om garanti for 
arbeidsplassene ved utenlandsk oppkjøp. 

• Det må foretas en nasjonal industrisatsing 
gjennom 

- modernisering og utbygging av jernbane 
og annen kollektivtrafikk. 

- storstilet energiøkonomisering 
- utbygging av datanett over hele landet. 
- offentlig industrireising på steder med stor 

arbeidsløshet. 
- utbygging av fiskeforedling lokalt i Nord

Norge. 
• Innføring av returordninger av alle produk

ter der det er mulig. 
• Rask reduksjonen av olje- og gassproduk

sjonen slik at ressursene kan vare i fler gene
rasjoner. 

• Forbud mot installering av oljefyring alle 
steder der el-kraft er tilgjengelig. Avvikling 
av all oljefyring til fordel for el-kraft i løpet av 
10 år. 

• Verneombud og fagforeninger må få rett til 
å stoppe miljøskadelig produksjon. 

• Statlig konfiskering av all eiendom og ver
dier ved nedlegging av industri. 

• Statens Forurensningstilsyns (SFT) planer 
for opprensking av miljøet må settes i verk 
umiddelbart. 

Kapittel 8: 
Stopp avfolkinga -
for et livskraftig dis• 
trikts·Norge. 
Forslagsstiller: Gunnvald Lindseth 

RV arbeider for et sosialistisk samfunn bygd 
på forsvarlig forvaltning og bruk av ressurse
ne. et slikt samfunn forutsetter bosetting over 
hele landet og livskraftige lokalsamfunn. 
Denne målsettinga vil være en hjørnestein i 

OPPRØR 

all samfunnsplanlegging. Det betyr et sam
funn der kvinneperspektivet med hovedvekt 
på omsorg og ansvar for mennesker og natur, 
må gjennomsyre alt. Bare et samfunn med 
livskraftige distrikt distrikter kan sikre en for
svarlig ressursforvaltning, og et demokrati der 
folk har makt over sitt eget liv. 

Den nye teknologien gjør at et sosialsitisk 
samfunn kan bygge industri i mindre enheter 
og samarbeide om produktivitetsutvikling og 
produksjon uavhengig av lokalisering. alle.de
lene av landet kan da få de samme økonomis
ke og kulturelle vilkårene for utvikling. Slik 
kan vi bygge ned forskjellene mellom by og 
land, og løse «nord-sør»-konflikten i vårt eget 
land. 

Avfolking og ødelegging av 
naturressursene. 

I dag vokser forskjellene mellom by og land. 
Storbyene vokser på bekostning av distrikte
ne. Tettstedene styrkes og utkantene avfolkes. 
På den ene sida tappes distrikts-Norge for sto
re verdier når det gjelder arbeidskraft og men
neskelige ressurser. På den andre sida øker 
dette presset på byene, og fører bl.a. til økt 
energiforbruk og forurensning - stikk i strid 
med offisielle målsettinger. det politiske van
styret brer seg og det sosiale sikkerhetsnettet 
raseres. Resultatet er sosial nød, mistilpas
ning, aggresjon og økt vold. 

EU-tilpasning basert på friere markedskapi
talisme, har ført til et voldsomt angrep på dis
trikts-Norge - og Nord-Norge spesielt. Gjen
nom mange år har det vært kjørt en kampanje 
for å få kuttet overføringene til jordbruket, 
bygge ned kystflåten, legge ned og privatisere 
industri og bygge ned velferd. Kort sagt - ra
sere livsgrunnlaget for store deler av befolk
ninga i distriktene. Kystbefolkninga har vært 
og er sterkt trua av den norske og internasjo
nale trålerflåtens langvarige rovdrift på fiske
ressursene. Dette rammer Nord-Norge særlig 
hardt. 

EØS-avtalen, norsk EU-medlemskap og til
pasning til GATI's regler for fri omsetning av 
jordbruksprodukter, vil akselrere denne utvik
linga. Derfor forutsetter et livskraftig dis
trikts-Norge at vi holder oss utenfor EU og 
melder oss ut av EØS. 

For å snu utviklinga og legge forholdene til 
rette for at distriktene skal være en livsnerve i 
Norge også i framtida, vil RV arbeide for: 

Sterk statlig satsing i distrikts-Norge 
• De statlige overføringene må økes. 
• Statlig gjeldssanering. Vekk med rammefi

nansiering -gjeninnførøremerka bevilgninger 
til kommuner og fylker. 

• Ingen nedlegging av statlige arbeidsplasser 
uten at det etableres alternativer. 

Næringsgrunnlag - jobbskaping. 
• Lokale ressurser skal danne grunnlag for 

arbeid og produksjon for folk i den delen av 
landet der ressursene fins. 

• Fiskeribefolkning og forvaltning legges til 
Nord-Norge. 

• Alle planer for distrikts-Norge må innehol
de kvinneretta tiltak. 

• Statlig ansvar for industribygging i diste
riktene. 

Kommunikasjoner og transport. 
• Bygging av Nord-Norge-banen. Sameting

et må bestemme valg av trase. 
• Enhetspris på gods og befordring. Gjeninn

før transportstøtteordninger. 
Bygg ut og styrk offentlig velferd. 
• Fortsatt utbygging av barnehager i distrik

tene. 
• Alle lokale sjukehus og sjukestuer må opp-

rettholdes. 
• Styrk og bygg ut jordmortjenesten. 
Programkomiteen mener bl.a.: 
- Bygging av Nord-Norge-banen. Sameting

et må godkjenne alle planer (ikke bare trase
en). 

-Alle lokalsjukehus må opprettholdes - for
svare sjukestuer mot nedlegging. 

- Usikker på: Generelt krav om å øke over
føringene. Overføringene til jordbruket er det 
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feks. snakk om forsvar mot drastisk nedkut
ting. Overføringene til fylker og kommuner 
må økes. 

- Også usikker på generelt krav om gjeldssa
nering og gjennomføring av øremerka bevilg
ninger. 

- Må inn: Forsvar et desentralisert skoletil
bud. 

Kapittel 9: 
Et økologisk og sterkt 
norsk landbruk 
(Stjernepunktene er forandra en god del, men 
resten av teksten er beholdt i forhold til kapit
tel 10 i det gjeldende programmet. Endringe
ne er foretatt av Bjørg Inger Rya/en.) 

RV er for å styrke norsk landbruk for å sikre 
den nasjonale sjølråderetten, bosettinga i dis
triktene og som et ledd i åbrødfø hele jordas 
befolkning. Vi er for allsidig landbrukspro
duksjon i alle deler av landet, og et landbruk 
som bygger mest mulig på de lokale ressurse
ne. Sjølforsyninga av mat må øke til minst 80 
prosent. Dersom det ikke kommer i konflikt 
med naturen og miljøvern, må det dyrka area
let økes med minst en tredel, og antall bruk 
økes. Norges naturgitte forutsetninger for 
kjøttproduksjon gjennom utmarksbeite må ut
nyttes. Landbruket må legge om til økologisk 
forsvarlig produksjon med mindre bruk av 
kunstgjødsel, kraftfor og antibiotika.Vekst
fremmende hormonpreparater må utelukkes. 
Bøndenes inntekter må opp på gjennomsnitt
lig industriarbeiderlønn, og kvinnenes arbeid i 
landbruket lønnes på linje med mennenes. Vi 
er for nasjonale overføringsordninger og 
skjerming for internasjonal konkurranse for å 
oppfylle disse målsettingene. En forutsetning 
for å nå dem er at Norge ikke blir medlem av 
EU. 

Mot rasering og kapitalistisk 
stordrift 

Nå nedlegges et stort antall bruk hvert år med 
avfolking av distriktene som en av konsekven
sene. Kjemiske midler tas i økende grad i bruk 
for å øke produksjonen med forgiftning av 
mennesker og natur, ukjente langsiktige kon
sekvenser og økt energiforbruk som resultat. 
Støtte- og verneordninger svekkes, og frikon
kurranse-kapitalisme innføres. Staten reduse
rer overføringene til landbruket, holder inn
tektene til gårdbrukere nede langt under in
dustriarbeiderlønn, tvinger kvinnene til gratis
arbeid, og stimulerer til et miljø- og ressursø
deleggende landbruk. Samtidig reduserers 
vernet av norske landbruksprodukter, og lan
det legges åpent for internasjonal landbruks
kapital. På denne måten knyttes også Norge 
tettere til de rike landa i en front for å sikre sitt 
overherredømme og mot ei rettferdig økono
misk verdensordning. Resultatet blir økt foru
rensning, dårligere og på lengre sikt dyrere 
matprodukter. 

RV arbeider for: 
• Stopp nedbrytinga av importvernet på mat

varer. Nei til GATT-forslaget og EU-tilpas
ning. 

• Stopp nedskjæringene i overføringene til 
landbruket. 

- Jordbruksoverføringene over jordbruksav
talen må være for bondens arbeid, ikke til pro
fitt for landbruksmonopoler, maskinbedrifter 
og gjødselmonopolet Norsk Hydro. 

- Spesiell støtte til kvinnene i lanmdbruket, 
så ikke kvinnene skyves ut av næringa. 

• Bøndenes inntekter opp på gjennomsnitte
lig industriarbeiderlønn. Lik rett til 

arbeidstidsreduksjon i landbruket som i ar
beidslivet forøvrig. 

• Økologiskriktigjordbruk, skogbruk og rein
drift må oppmuntres gjennom særskilte støtte
ordninger. Kjøttproduksjonen må i større grad 
bygge på lokale naturressurser og mindre på 
kraftfor - mer vekt på sau og mindre på gris. 

Nr 7•september 1994• 
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• Landbruksbanken må sikre investeringer i 

driftsaparatet til 4000 bruk i året, og legge en 
plan for at alle bruk skal få tilbud om støtte til 
modemisering/ utbygging i løpet av en 25-års
periode. 

• Meieri og slakteri må ikke sentraliseres. Be
hold arbeidsplassene i distriktene - spar energi 
ved å redusere langdistansetransport. 

• Fjern momsen på norske landbruksprod
ukter. 

Kapittel 10: 
Oppbygging av fiskeres• 
sursene og kystfisket 
(Det er kun foretatt enkelte endringer i kapit
tel 11 i det gjeldende programmet. Endringe
ne er gjort av Aksel Nærstad) 

RV sin fiskeripolitiske målsetting er å trygge 
og bygge opp fiskeressursene, opprettholde 
kystflåten som ryggraden i norsk fiskerinæ
ring, bedre fiskerne sine sosiale retter og fiske
riarbeiderne sine arbeids- og lønnsforhold. 
Den viktigste oppgaven i fiskeripolitikken 
framover er å sikre den nasjonale kontrollen 
over fiskeriressursene, å bygge opp de fiske
bestandene som er nedfiska og sikre et økolo
gisk forsvarlig nivå på fangstnivå nå og i 
framtida. Makt over ressursene til kystfiskerne 
og befolkningen som er avhengig av fisket, er 
en forutsetning for en økologisk forsvarlig 
forvaltning. 

RV er for å satse på kystfisket og desentrali
sert videreforedling i land i den landsdelen det 
fiskes utenfor. Desentralisert videreforedling 
er spesielt viktig for åopprettholde og skape 
nye arbeidsplasser for kvinner, og dermed et 
grunnlag for at lokalsamfunnene kan overle
ve. Fiskerinæringa er sammen med landbruket 
avgjørende for arbeidsplasser og bosetting i 
distriktene. 

Storstilt milicunorcl 
Kortsiktig profittjakt har har ført til rovdrift på 
fiskeressursene. Nedfisking av flere fiskeslag i 
perioder bar vært et av resultatene. I mange 
fjorder er stamfiske blitt utfiska av bunnskra
pende redskap og livsvilkåra for fisken øde
lagt. Uopprettelige skader i de økologiske sys
temet er resultatet. Myndighetene - med re
gjeringer av skiftende politisk farge - er an
svarlige på dette miljødrapet gjennom bl.a. 
åtillate storstilt trålfiske, for store fangstkvoter 
og manglende kontroll. På denne måten rives 
også grunnlaget for kystfisket og bosettinga 
på store deler av kysten bevisst vekk. 

Den økende kapitaliseringa av fisket er et 
blindspor og et av de største hindeme for å 
legge opp til en økologisk forsvarlig fiskeri
politikk. Utbygginga av en fabrikktrålerflåte 
er det verste utslaget av denne utviklinga. 

Vanlige folk sine interesser står i sterk mot
strid til kapitalens ønske om stor kortsiktig 
profitt. Det trengs omfattende kontrolltiltak og 
sterk regulering av havfiskeflåten. 

Den største trusselen mot økologisk forsvar
lig fiske ligger i et EU-medlemskap. Råderet
ten over fiskeriressursene vil da bli overført til 
EU, og den avgjørende muligheten til nasjonal 
kontroll og regulering fjernes. 

RV arbeider for: 
• Full nasjonal kontroll over fiskeriressurse

ne må opprettholdes. 
• Planene om å rive opp allemannsretten til 

havet og innføre omsettelige fiskekvoter må 
avvises. Konsesjons- og kvoteordninger må 
fordeles distriktsvis, og konsesjoner må ikke 
følge båter ved salg ut av distriktet. 

• Fabrikktrålerflåten må bygges ned og fjer
nes - all videreforedling på land. 

• Nord-Norge må ha råderett over ressursene 
i nord. 

• Streng regulering av trålfisket, alle trålere 
utenfor 12 nautiske mil, reduser antallet. Fritt 
fiske med passive redskaper for kystfiskerne. 

• Internasjonale avtaler som sikrer forsvarlig 

økologisk forvaltning av fiskeriressursene i in
ternasjonalt farvann. 

• Inntil trålerflåten er bygd ned, krever RV 
økt maskevidde for alt trål- og snurrevadfiske 
i norsk økonomisk sone. Norge må kreve at 
Sovjet innfører de samme reguleringene i sin 
del av Barentshavet. 

• Økt minstemål på torsk, hyse og sei. 
• Flytting av statens fiskerbank og Fiskeridi

rektoratet til Nord-Norge. 
• Statlig sikring av desentralisert foredlings

produksjon. Det må settes i verk tiltak som 
sikrer ilandføring av fiskeråstoff til produk
sjon. 

• Konsesjonskrav til all fiskeoppdrett. Kon
sesjonssøkere må ha lokal tilknytning - nei til 
fremmed storkapital i oppdrettsnæringa. Næ
ringssvake områder og kvinner må prioriteres 
ved konsesjonstildeling. 

• Raseringa av fisket i fjorden må stanses. 
Kystfisket og mottaksanlegg i samiske områ
der må støttes. 

• Økt forskning på økologiske og helsemes
sige konsekvenser av oppdrett. 

•Statliggaranti for opprettholdelse av boset
ting og arbeidsplasser i alle lokalsamfunn 
langs kysten. 

Kapittel 11: 
For full kvinnefrigiøring 
Forslagstil/er: Nina Aakernes 

RVs langsiktige mål er et samfunn fritt for 
alle former for kvinneundertrykking. Dette vil 
kreve et totalt brudd med det kapitalistiske 
systemet. 

Innafor dagens samfunnssystem går RV inn 
for reformer som styrker kvinnenes stilling 
både ideologisk og økonomisk, og imot alle 
endringer som kan undergrave de rettighetene 
kvinner har oppnådd. 

Den økonomiske kriseutviklinga i kapitalis
men har ført til et generelt angrep på den nor
ske arbeiderklassens posisjoner, på sysselset
ning, på lønnsnivå, på faglige rettigheter, på 
velferdsordningene. Denne offensiven ram
mer i stor grad kvinnene og kvinners tilkjem
pa rettigheter. Men samtidig med denne gene
relle offensiven mot arbeiderklassen har vi de 
siste åra opplevd en ideologisk og politisk of
fensiv mot kvinnene. 

Noen eksempler: 
- Økt fokusering på kvinner som kjønnsob

jekter - f.eks. H&M reklamene og toppløsba
rer. 

- Hets mot barnehager, og vektlegging på 
hvor viktig det er at kvinnen er hjemme mens 
barna er små. 

- De første innstramminger overfor alene
mødre er gjennomført 

Noen sentrale omr6der for 
kvinnekampen er: 

Forsvar av velferdstaten 
Velferdsstaten har vært og vil være viktig for 

at kvinner skal kunne ha en jobb og mulighet 
til å forsørge seg sjøl. Velferdsstaten gir også 
mange arbeidsplasser til kvinner. En nedbyg
ging av velferdsstaten vil ramme kvinnene 
spesielt hardt, da det er kvinnene som gjør 
mesteparten av omsorgsarbeidet. Dårlige of
fentlige tilbud vil føre til mer ubetalt omsorgs
arbeid i hjemmet. Det vil også øke arbeids
presset i omsorgsyrkene. Det vil bli arbeider
klassen som rammes av dette. De med god 
økonomi kan kjøpe seg private løsninger. 

• RV går inn for å forsvare de velferdsord
ningene vi har idag, og er for en videreutbyg
ging av velferdsstaten. 

• RV mener at velferdsordningene skal være 
det offentliges ansvar, og skal være finansiert 
gjennom skatteseddelsen. 

• RV mener at vårt velferdssystem må ha et 
sterkt innslag av universielle ordninger, og går 
mot bruk av egenandeler. 

• Økt økonomisk støtte til aeneforsørgere er 

OPPRØR 

et særlig prioritert krav. Aleneforsørgere er en 
av de gruppene i dagens samfunn som har dår
ligst levekår. 

Opp med kvinnelønna! 
Lønna i kvinnedominerte yrker ligger langt 

under lønna i mannsdominerte yrker. Selv in
nenfor sammeliknbare grupper i offentlig sek
tor er det store forskjeller på mann- og kvin
nelønn. Og når menn og kvinner er innafor 
samme yrkesgruppe, tjener menn best Presset 
for økende bruk av deltidsarbeid og løse ar- · 
beidsforhold, svekking av normalarbeidsda
gen og faglige rettigheter, rammer kvinner 
spesielt. 

• RV mener at kvinnelønna må opp på sam
me nivå som lønna i mannsdominerte yrker. 
På den måten blir det lettere for kvinner åfor
sørge seg sjøl. Økonomiske argumenter for 
ulik arbeidsfordeling i hjemmet vil på denne 
måten falle bort. Det er ikke lenger «naturlig « 
hvem det er som er hovedforsørgeren. 

• RV går inn for 6- timers normalarbeidsdag 
med full lønnskompensasjon. Det vil styrke 
kvinnenes stilling på arbeidsmarkedet, skape 
nye arbeidsplasser, gjøre deling av husarbei
det enklere og gi både barn og voksne et bedre 
liv. 

• Kvinnediskriminerende regler for oppar
beiding av pensjon og trygderettigheter må 
endres. 

Forsvar retten til sjølbestemt abort! 
Kvinner må ha mulighet til selv å velge det 

antall barn de ønsker og samtidig være yrke
saktive. Kvinners eventuelle barnefødsler og 
permisjoner må ikke bli et argument for å 
presse kvinnene ut av arbeidslivet. 

• RV går inn for offentlig prevensjonsveiled
ning og gratis prevensjon til alle. 

• Ett års fødselspermisjon med full lønn. 
• Full barnehagedekning, med gode offentli

ge barnehager og fritidshjem. Prinsipielt me
ner RV at barnehager og fritidshjem skal være 
gratis, fram til det arbeider vi for reduserte 
takster. 

• RV forsvarer kvinners rett til s1ø\bes.\en1>\. 

abort. 
Stopp seksualisert undertrykking og vold! 
Den seksualiserte undertrykkinga har blitt 

verre de siste åra. Reklamens framstilling av 
kvinner sprenger nye grenser, mens massa
sjeinstitutter, toppløsbarer og telesex florerer. 
Dette kommer i tillegg til pornografien og be
krefter framstiilingen av kvinner som en vare 
der bare kroppen teller. Denne delen av kvin
neundertrykkinga skaper et forkvakla forhold 
mellom kjønnene. Den seksualiserte volden -
kvinnemishandlingen og voldtektene skjer i 
all hovedsak i hjemmet eller av kjente. Det er 
viktig å gi kvinner muligheter til å bryte ut av 
undertrykkende forhold. 

Redselen for voldtekt legger sterke bånd på 
kvinners livsutfoldelse og frihetsfølelse. For
holda mellom kjønnene blir også påvirka av 
denne ufriheten. Kampen mot den seksuali
serte undertrykkinga må også være menns an
svar. Menn må ta ansvar for åforandre de dår
lige sidene ved mannarolla. 

• Bort med massasjeinstitutter og toppløsba-
rer 

• Fjern dagligvarepornografien 
• Statlig støtte til krisesentrene 
Andre krav: 
Juridisk sjølstendighet for innvandrerkvin

ner. Ingen utkastelser på grunn av skilsmisser. 

Kapittel 12: 
6 timers normalarbeids· 
dag med full lønnskom· 

• pensas1on. 
Forslagstiller: Gjertrud Sakrholt 

-Et kvinnekrav. 
6 timers normalarbeidsdag åpner for et hver

dagsliv, der kvinner kan kombinere full dags 
jobb, ansvar for hus- og omsorgsarbeid, og i 
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tillegg få tid til en meningsfylt fritid. Dobbelt
arbeidet er en knallhard realitet for alle utear
beidene kvinner. Nesten halvparten av alle 
utearbeidene kvinner jobber deltid og mange 
har ubekvem arbeidstid for å få hverdagslivet 
sitt til å henge i hop. 

•Et klassekrav mot arbeids
løsheta. 

Det er et sløseri med mennesklige ressurser 
at 2/3 av arbeidstokken jobber helsa av seg, 
mens 1/3 lever på trygd. Innføring av ny tek
nologi og økt produktivitet har ført til at en 
stadig mindre del av befolkninga er i stand til 
å produsere en stadig større del av det vi 
trenger for å leve. Å fordele det tilgjengelige 
arbeidet vil være et direkte handslag til de ar
beidsløse. 

6-timers normalarbeidsdag med full lønns
kompensjasjon vil bety: 

• flere kvinner vil jobbe fulltid. 
• kvinner som fortsetter å jobbe deltid vil få 

en kraftig heving av lønna si. 
• et styrka forsvar av normalarbeidsdagen, 

fordi en innfører en arbeidstidsordning som 
også kvinner også er tjent med. 

• en radikal bedring av kvinners mulighet til 
økonomisk sjølstendighet. 

• 100.000 nye arbeidsplasser i Norge. 
• færre utslitte og uføretrygda. 
• en radikal bedring av hverdagslivet for alle. 
RV vil: 
• gjennom sine kommune-, fylkes- og stor

tingsrepresentater foreslå og støtte at 6 timers 
arbeidsdag blir innført som prøveprosjekter i 
hele landet. 

• i fagforeninger og i kvinnebevegelsen hele 
tida sette 6 timersdagen på dagsorden. 

• arbeidet for tariff-festa og lovbestemt 6-ti
mers normalarbeidsdag med full lønnskom
pensasjon for alle. 

Kapittel 13: 
Mot all rasisme - for et 
flerkulturelt samfunn 
Forslagsstiller: Aksel Nærstad 

RVs langsiktige mål er et flerkulturelt sam
funn uten rasisme og nasjonal undertrykking, 
med åpne grenser og demokratiske rettigheter 
for alle folkegrupper. Det er bare mulig å få til 
når nasjonal undertrykking og utbytting er 
opphevet på global basis. Det vil være et sam
funn hvor forskjellene ses på som en kulturell 
rikdom, der forskjeller kan gi grunnlag for 
brytninger og uenigheter, men ikke for rasis
me og annen undertrykking. Det er et sam
funn med et utall av språk i tillegg til det nor
ske hovedspråket, ulike religioner og levemå
ter som virker sammen til en levende enhet. 

Statlig rasisme, økt voldsrasisme og legali
sering av hverdagsrasismeRasistisk under
trykking har på samme måte som kvinneun
dertrykking bestått så lenge vi kjenner histo
ria. Rasisme er et resultat av og et undertryk
kelsesredskap for å opprettholde, stabilisere 
og styrke eksisterende maktforhold og sam
funnsorden. I dag er rasismen et middel til å 
opprettholde kapitalismen og imperialismen 
som et økonomisk verdenssystem. Det er et 
system som er bygd på undertrykking og ut
bytting av folk i den tredje verden. 

Rasismen er blitt offisiell politikk både na
sjonalt og internasjonalt gjennom lover, re
gler, sosiale og politiske strukturer, og gjen
nom internasjonale monopolers og institusjo
ners forhold til den 3. verden. 

Norge er i dag i praksis stengt for folk fra 
den 3. verden og fra Sør- og Øst-Europa både 
for flyktninger og normal arbeidsinnvandring. 
Sjøl turister blir nekta adgang til landet. Bru
taliteten og rasismen i flyktningepolitikken 
har bare sin sammenlikning i utestengningen 
av jøder fra Norge og andre land i Europa før 
2. verdenskrig. Gjennom manglende mors
måls- og norskopplæring for utlendinger bi-

ARBEIDSPROGRAMMET 
drar staten også til at innvandrere og flykt
ninger blir annenrangs borgere. 

EØS-avtalen og tilpassinga til EU forsterker 
den statlige rasismen. Grensene rundt EU luk
kes og flyktningepolitikken harmoniseres. 

· Mens det er fri arbeidsvandring innen EØS
området, har ikke folk fra den 3.verden som 
allerede er bosatt i et EØS-land, de samme 
rettigheter. De blir annenrangs borgere. 

Folk fra den 3. verden blir diskriminert på 
bolig- og arbeidsmarkedet. De får de dårligst 
betalte jobbene og dårligste boligene. 

Nye rasistiske og fascistiske grupper og par
tier har vokst opp i løpet av de siste årene i Eu
ropa, også i Norge. Rasistisk vold og trakasse
ring har hatt en eksplosiv økning, og rasistisk 
propaganda har etterhvert blitt mer åpen og 
godtagbar. Politiet henlegger de fleste anmel
delsene og bagatelliserer rasistiske handlinger 
som «guttestreker». 

Den statlige rasismen er med på å legalisere 
all annen form for rasisme.Myndighetene bru
ker den motstand og vold mot innvandrere og 
flyktninger som de selv har skapt som begrun
nelse for ytterligere innstramninger i den stat
lige flyktninge- og innvandringspolitikken. 

RV arbeider for: 
• Norge må åpne grensene for vanlig innvan

dring. Innvandringsstoppen må oppheves. 
Samme regler som i dag gjelder for borgere i 
EØ.S-land, må gjelde for alle. 

• Alle må ha rett til å komme til Norge for å 
legge fram søknad om asyl eller opphold på 
humanitært grunnlag. Nei til visum som inn
vandringspolitisk virkemiddel og kontrolltil
tak for å stoppe utlendinger før de når Norges 
grenser. 

• Alle som kommer til Norge, må ha krav på 
rettssikkerhet. Nei til bruk av tvangsmidler 
som ransaking, beslag, pågripelse, varetekt og 
deportasjoner uten rettssak. Asylfengslene må 
bort. 

• Norge må anerkjenne et utvidet flykltning
ebegrep som også omfatterøkonomiske, øko- . 
logiske og religiøse flyktninger. 

• Alle som bor i landet, må ha rett til å bli 
gjenforent med hele familien sin - nei til re
gler som skiller mellom flyktninger og inn
vandrere. 

• Stemmerettfor innvandrere også ved Stor
tingsvalg, etter samme regler som ved kom
mune- og fylkestingsvalg. 

• Ved skilsmisser må utenlanske ektefeller 
automatisk få innvilget oppholdstillatelse. 

• Økt morsmålsopplæring og norskundervis
ning for innvandrere og flyktninger. Undervis
ning på morsmålet må være en rettighet for al
le. 

• Religionsfrihet må bety lik rett og mulighet 
til religionsutøvelse -opphev statskirkeord
ninga og kristen formålsparagraf i barnehager 
og skoler. 

• Rasismeparagrafen (paragraf 135 A) må 
håndheves. Loven må forbedres for å ramme 
rasistiske handlinger og propaganda. 

Kapittel 14: 
Helse og sosialpolitikk 
Vedlegg til kapittel 14, helse og sosial av Berit 
Jagman 

Kapitlet bør slås sammen med kapittel 15 
om funksjonshemma og kapittel 16 om eldre. 
Ander deler av kapitlet kan fordeles slik Grete 
Bull foreslår på foregående sider. 

Det nye kapitlet bør ha en klar kvinneprofil 
hele veien. 

Forslag til inndeling: 
- En generell del på velferdsstaten. 
- En helsedel, helse for alle, vekt på primær-

helsetjenesten og forebyggende. Prioritering
er i helsevesenet. Hvor trengs lokalsjukehus, 
sentralsjukehus, finansiering av sjukehustje
nester og egenandeler. 

- En sosial- og trygdedel som bør omfatte 
hele spekteret; sosialhjelp, barnetrygd, pen-

sjoner, støtte til enslige forsørgere o.s. v. Må 
også ta opp støtte-/behandlingstiltak for rus
misbrukere, voldsofre m.fl . 

Merknad: Kapittel 14, Helse og sosial, er 
fordi sammenslåingen av de tre kapitlene ikke 
er ferdig, beholdt i sin gamle versjon. 

Kapittel 14: 
(93 version) Helse og 
sosialproblemene må 
løses. 
RV arbeider for et samfunn som ikke skaper 
fysiske og psykiske lidelser. Gjennom miljø
vennlig produksjon, arbeid til alle, fjerning av 
tungt, ensformig og helsefarlig arbeid, vil 
sjukdommer og behovet for helsetjenester re
duseres drastisk. Ved at folk får makt over 
livssituasjonen sin gjennom økonomisk hand
lefrihet og mulighet for fysisk og kulturell ut
foldelse, blir behovet for helse og sosialtje
nester mindre. Målet er et godt utbygd helse
tilbud med et fullverdig tilbud til sjuke. Fore
bygging av sjukdommer er det grunnleggen
de. 

I de senere år har utviklinga på en rekke om
råder gjort enda flere av oss til brukere av hel
se og sosialtjenestene. Regjeringens rente og 
boligpolitikk samt arbeidsløsheten har økt 
folks problemer samtidig med at offentlig 
nedskjæringspolitikk hindrer reelle løsninger. 

RV er for et desentralisert offentlig helseve
sen som gis mulighet til å prioritere forebyg
gende arbeid. Det må være en godt utbygd 
primærhelsetjeneste i alle kommuner og by
deler. Lokalsjukehus og fødestuer må bevares 
og bygges ut. Region- og riksdekkende insti
tusjoner må bare ivareta funksjoner som ikke 
kan dekkes lokalt. 

RV er for et helse og sosialvesen som sikrer 
den enkelte klients integritet og sikrer bruker
ne den hjelpen de har krav på. Alle støtte-til
tak må ha klienten som utgangspunkt. Alle 
skal kunne delta i samfunnslivet etter evner og 
behov. Omsorgsarbeid skal ikke utføres privat 
og gratis av kvinner. 

RV anerkjenner betydningen av interesseor
ganisasjonene,og under-streker betydningen 
av deres arbeid for å heve nivået på offentlige 
hjelpetiltak. RV understreker at det endelige 
ansvaret ligger hos det offentlige. RV vil delta 
aktivt i disse organisasjonene og fremme de
res krav i kommune- og fylkesting. 

Nei til privatisering og dårligere offentlig 
helsevesen og sosialtjenester.Helsevesenet er 
ikke bygd tilstrekkelig ut for å dekke de beho
vene samfunnet skaper. Nå skjer tvert i mot en 
reduksjon av helsetjenestene, egenbetaling 
øker og det åpnes for et privat og profittbase
ret helsetilbud som fører til forskjellsbehand
ling av pasientene. Venteliste på sjukehus og 
sjukehjem er uakseptabelt. 

Mange psykisk utviklingshemma lever un
der uverdige forhold. Eldre og funksjonshem
ma skyves ut av arbeidslivet. Det skjer en de
sentral-isering av ansvar og tjenester uten 
overføring av tilstrekkelig med penger for å 
løse oppgavene. Kvinner utgjør det store fler
tallet av ansatte i helse- og sosialsektoren, 
kvinnelønna er lav, og arbeids-forholdene 
harde. 

Mesteparten av omsorgs- og pleiearbeidet 
gjøres gratis av kvinner. Utbygging av gode 
og gratis eller billige tilbud er en forutsetning 
for likeverdige forhold for dem det gjelder, og 
for full kvinnefrigjøring. Det er stor mangel 
på barnehager, fritidshjem, sjukehjem, eldre
boliger og eldresentre. Det skjer en storstilet 
privatisering, utbygginga av offentlige tjenes
ter reduseres, og i mange kommuner nedleg
ges allerede etablerte tilbud. Samtidig blir 
mange av tilbudene dårligere ved færre ansatt 
og økt egenbetaling. 

RV arbeider for : 
• Lovfestet rett til akutt- og langvarig hjelp 

OPPRØR 

for alle som har behov. Ingen må stå lengre 
enn 2 måneder på venteliste. 

• Alle egenandeler må fjernes . 
• Økte økonomiske overføringer til fylker og 

kommuner for å bygge ut helsevesenet etter 
behov. 

• Staten pålegges å dekke merutgifter ved 
kjøp av behandlingsplasser utenfor fylkes
grensene (gjestepasienter), dersom dette kan 
avhjelpe ventelistene. 

• Det må bygges ut et variert behandlingstil
bud til alle rusmisbrukere. 

• I alle kommuner bygges det ut støttesentre 
for kvinner som har vært utsatt for seksuell 
mishandling. Driften av disse sentrene må væ
re statens ansvar. 

• Sosialkontorene må styrkes med økono
miske ressurser slik at de lovpålagte oppgave
ne kan prioriteres. 

• Barnevernet må styrkes på alle plan i kom
muner, fylkeskommuner og på statlig nivå hos 
fylkesmennene. 

• Kommunene må få øremerkede midler fra 
staten som er tilstrekkelige til å gjennomføre 
ansvarsreformen for psykisk utviklingshem
ma etter intensjonene. 

• Ingen psykisk utviklingshemma må 
tvangsflyttes. Fylkene må fortsatt ha ansvar 
for de som vanskelig kan integreres i lokal
samfunnet. 

• Privatisering av helsetjenester må stoppes. 
• Staten må sikre god dekning av helseperso

nell i alle landsdeler gjennom økt utdanning 
av personell og andre stimuleringstiltak. 

• Hjemmesjukepleie- og hjemmehjelpstje
nestene må bygges ut slik at eldre og funk
sjonshemma som ønsker det, kan bo hjemme. 
Der det er behov for det, må disse tjenestene 
bygges ut som døgnservice. 

• Utbygging av avlastningstilbud som sikrer 
pårørende med ansvar for personer med større 
funksjonshemninger ei fritid tilsvarende en 
kveld i uka, to helger i måneden og to ukers 
ferie. 

• Lovfestet rett til plass i barnehage og fri
tidshjem. Det må gis et pedagogisk godt opp
legg. Bemanningsnormene må ikke reduseres, 
og arealnormene må økes. Gratis daghjem er 
vårt mål - fram til det arbeider vi for å reduse
re takstene - ikke over 1000 kr. i måneden for 
hvert barn. 

• Lovfestet rett til plass på sjuke- og pleie
hjem for alle. 

• Arbeidsplasser, boliger,nærrniljø og offent
lig kommunikasjon må tilrettelegges for funk
sjonshemma. 

Strukturforslag 
kapittel 15 - 16 
Forslag av: Grete Bull i samarbeid med Kjell 
Wahl, li. september 1994 

Integrasjon bør også prege RVs program
mer. Derfor er vi i tvil om vi bør ha egne ka
pitler om grupper av befolkninga. I forrige 
runde ble dette løst ved at krav ble nevnt flere 
steder. Regjeringens handlingsprogram for 
funksjonshemmede er oppdelt i sektorer og 
politikkområder som gjør det lettere å fordele 
ansvar og stille opp mål. Vi skal ikke lage et 
eget program for hver av disse gruppene, der
for må vi henvise til tiltak under de enkelte 
områdene. 

Et alternativ er å lage et eget programavsnitt 
om velferdsstaten og nedbygginga av den som 
foregår nå. Det føyer seg fint til prinsippro
grammets påpeking av at vi er inne i en ny fa
se i kapitalismen som avløser den lange opp
gangstida etter krigen med oppbygging av 
velferdsstat. Se nordbomutvalget og debat
theftet «Fornyelse av velferdsstaten» fra Hel
se og sosialdepartementet. Trygd, alderspen
sjon eldre og funksjonshemma blir i så fall 
sentrale temaer. 
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Tabell, oversikt over krav/ 
stikkord som bør være 

plassert i de andre 
sektorkapitlene 

Her skal skjema 1 og 2 inn. Noe av dette står 
der allerede, og bør bli stående. Våre nye for
slag er uthevet, kursiv. Enkelte forslag stiller 
sterkere krav for funksjonshemma enn for el
dre: Brukerstyrt personlig assistanse og abso
lutt krav om å kunne velge boform uavhengig 
av kommunens tjenesteapparat.Trygd og pen
sjon, og direkte kompenserende tiltak som 
tekniske hjelpemidler og boligutbedring er det 
som bare passer i egne programpunkt om el
dre og funksjonshemma. 

M61 
Vi går ut fra at målene i prinsippprogrammet 
dekker våre ideelle mål for et sosialistisk sam
funn, men det kan være vi trenger åpresisere 
hva dette innebærer for eldre og funksjons
hemma. Arbeidsprogrammets mål handler om 
kamper innafor det kapitalistiske samfunnet. 

Vi har tatt utgangspunkt i: 
1. Erklærte målsettinger i offentlige doku

menter, lover osv og praksis i 
kommunene.RVs krav går ut på å binde politi
kerne og forvaltningen til målsettingene 

Her tenker vi særlig på R·egjeringens hand
lingsprogram for funksjonshemmede, Målset
tingene i HVPU-reformen, Psykiatrireformen 

2. Arbeidprogrammet beskriver tendenser 
og endringer som undergraver grunnleggende 
prinsipper i velferdsstaten. RVs krav går ut på 
å gjenopprette, forsvare velferdsstaten selv 
om det er mye å kritisere. Her er Nordbomut
valget V åre velferdsordninger og debattheftet 
«Fornyelse av velferdstaten» Kommunenes 
praksis mm sentralt. Oslo kommunes utkast 
til handlingsplan for funksjonshemmede har 
vært en viktig kilde som beskriver probleme
ne og viser hvordan kommunen avgrenser sitt 
ansvar i forhold til målene i regjeringens 
handlingsplan. 

Forslag til programtekster: 

Kapittel 15: 
Full likestilling og 
deltaking for alle 
funksionshemmede 
Forslag av: Grete Bull i samarbeid med Kjell 
Wahl, li. september 1994 

Ingen skal ha lavere levestandard på grunn 
av funksjonshemming. Ingen skal måtte be
grense sin livsutfoldelse og livsform fordi de 
er avhengige av personhjelp, og ingen skal 
henvises til særlige ordninger, arbeidsplasser 
eller boformer på grunn av sitt handikap. 

Med funksjonshemming menes at det er et 
gap mellom personens kapasitet og kravene 
fra omgivelsene og samfunnet. RV arbeider 
for at samfunnets og omgivelsens krav senkes 
mest mulig og at den funksjonshemmede gis 
muligheter for å kompensere for sine funk
sjonstap på alle områder i samfunnet gjennom 
offentlige tiltak. 

I kapittel 12, kvinnefrigjøring og kapittel 14 
helse og sosial, viser vi hvordan nedskjæring
er i de offentlige hjelpetjenestene og den of
fentlig satsing på private løsninger øker gra
tisarbeidet og dobbeltarbeidet for pårørende 
og avhengigheten for dem som må ta imot 
hjelp. 

I kapitlene 15 og 18 oppvekst og utdanning, 
19 kultur og media, 20 samferdsel og 21 bolig 
er det tatt med krav som har med tilrettlegging 
av samfunnets institusjoner og omgivelser å 
gjøre. I Dagens samfunn blir alle disse krave
ne forsømt fordi markedskreftene sørger for at 
unge friske yrkesaktive blir prioritert, derfor 
utnyttes ikke de resursene som mennesker 
med funksjonshemming utgjør. De skyves ut 
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av arbeidslivet og stenges ute fra mange nor
male aktiviteter, får dårligere levekår og blir 
mer isolerte. 

Det mangler vilje til å lovfeste funksjons
hemmedes rettigheter og ressurser til å bruke 
lovens bestemmelser til fordel for funksjons
hemmede. Plan og bygningsloven gir mulig
het for åregulere boligbygging og utforming
en av det offentlige rom, men nedbygging av 
offentlig planlegging og bygningskonrtroll 
gjør det idag mer vanskelig enn noen sinne å 
praktisere bestemmelsene. Offentlig transport 
privatiseres og slankes slik at eldre og funk
sjonshemmede i større grad blir henvist til 
særordninger som TT-tjenesten. 

De store reformene som har hatt til hensikt å 
erstatte store institusjoner for mennesker med 
psykisk utviklingshemming og psykiske syk
dommer med en normalisert tilværelse i egne 
boliger bygde på riktige mål, men det ble ikke 
skapt forutsetninger for at de dårligste ble til
godesett. Hjemmeboende psykisk utviklings
hemmede bor fortsatt i foreldrehejmmene og 
såkalt svært ressurskrevnde funksjonshemme
de under pensjonsalder bor fortsatt i syke
hjemmene. Desentralisering og kommunali
sering av omsorgen for sterkt funksjonshem
mede har ført til at de som har behov for svært 
store ressurser og spesielle pedagogiske tiltak 
nå får dårligere tilbud enn tidligere. Store 
ulikheter mellom kommuner, bydeler og dis
trikter gjør at funksjonshemmede ikke lenger 
kan velge fritt hvor de vil bo. 

RV arbeider for: 
• Lovfesta rett til meningsfylt barnehage, 

skolegang arbeid og fritid for alle funksjons
hemma 

• Øremerka statlige overføringer til fylker og 
kommuner som dekker alle utgifter for perso
ner med stort behov for hjelp, tilsyn og opplæ
ring. 

• Statlig fullfinansiering og formidling av in
dividuelle tekniske tiltak (hjelpemidler og bo
ligtilpassing) som kompenserer for funksjons
hemming på arbeidsplasser, i hjem og på sko
le. 

• Skjerpa lovgivning og kontroll med opp
følging av lover som kan sikre tilrettelegging 
av fysiske omgivelser. 

• Medbestemmelse i utforming av hjelpeord
ninger, og full valgfrihet når det gjelder bo
form og bosted. Brukerstyrt personlig assitan
se må bli en lovfestet rett og bofellesskap med 
andre hjelpeavhengige må bare være aktuelt 
for dem som ønsker det selv. 

• Alle funksjonshemmede under 60 år som 
bor i sykehjem eller i foreldrehjem må få til
bud om selvstendig boform umiddelbart. 

Kapittel 16: 
Eldre har krav på 
et verdig liv 
Forslag av: Grete Bull i samarbeid med Kjell 
Wahl, li. september 1994 

Alle eldre har krav på et meningsfylt liv, ik
ke bare de som har opparbeidet høye pensjo
ner. I dagens Norge blir de gamle som har noe 
ressurser sett på som nye markeder for private 
helsetjenester mm, mens de som bare har 
skapt samfunnets rikdommer samtidig som de 
har betalt for underhold og omsorg for sine 
gamle, blir sett på som en utgiftspost. Eldreb
ølgen er ingen trussel mot kommende genera
sjoners levekår så lenge stadig færre arbeidere 
kan skape stadig større verdier, og færre små 
barn binder kvinnene til privat omsorgsarbeid. 

Økingen av folketrygdens utgifter gjenspei
ler ikke eldrebølgen, men det kapitalistiske 
samfunnet som tvinger de eldre ut av arbeids
livet lenge før de når pensjonsalderen. Økono
misk selvstendighet og relativ personlig uav
hengighet for eldre som trenger hjelp i dagli
glivet var kjennetegnet på velferdsstatens el
drepolitikk. Virkningene av folketrygden, 
kombinert med private pensjonsordninger og 

oppsparing gjør at mange kvinner blir minste
pensjonister som blir mer og mer avhengige 
av særegne støtteordninger og hjelp fra famili
en. 

Nedskjæringer og utilstrekkelighet, og sta
dig mer selektiv planlegging i eldreomsorgen 
har ført til at familieomsorg og frivillig arbeid 
spiller en stadig større rolle for stadig flere el
dre. Kommunene ser på husholdningens res
surser ikke på enkeltpersoner, slik at de per
sonlige rettighetene svekkes og familien se
menteres. Dette rammer først og fremst eldre 
kvinner og døtre som får mer dobbeltarbeid, 
og det rammer arbeiderklassen mer enn mel
lomlagene. 

RV arbeider for: 
• At folketrygden oppretholdes som en of

fentlig skattebasert pensjonsordning der virk
ningene av tidligere yrkesinntekt er begrenset. 
RV avviser forslag om livslang opptjening, vil 
arbeide for flere tilleggspoeng for de som er 
født funksjonshemmet, har hatt omsorg for 
funksjonshemmede osv. 

• RV vil heve minstepensjonen slik at alle er 
garantert 80% av gjennomsnittlig industriar
beiderinnntekt 
•Heve/ innføre inntektsgrenser for egenan

deler, bostøtte frikort mm, og forby egenande
ler for livsviktige funksjoner. 

• Kraftig utbygging av offentlige hjelpetje- . 
nester for å dekke behovene og opprettholde 
universelle rettigheter. Avvise at frivillig ar
beid skal ertsatte offentlige tjenester. 

• Offentlige tilbud skal gi reell valgfrihet når 
det gjelder boform og tilpassing mellom fami
lieomsorg og offentlige tjenester, stor beve
gelsesfrihet og mulighet for å delta i aktivite
ter i samfunnet. 

•Tekniskehjelpemidler og tiltak for å tilpas
se boligene skal være gratis og tildeles på in
dividuelt grunnlag, uavhengig av alder og om 
en bor i sykehjem eller bolig. 

Kapittel 17: 
Bedre oppvekstvilkår 
for barn og unge 
Forslagsstiller: Astri Holm har gått gjennom 
parolene og foreslått strykninger og overfø
ringer til andre kapitler. Jørn Magdahl har 
også gjort enkelte endringer. 

RV mener det er et samfunnsansvar å sikre 
barn og unge trygge oppvekstvilkår og gode 
utviklingsmuligheter. RV arbeider derfor for 
et bredt spekter av tiltak for barn og ungdom 
som gode og gratis barnehager, skolefritids
ordninger og fritidsklubber, idrettsanlegg og 
ulike muligheter for kulturutfoldelse. 

Et stort antall barn blir utsatt for vanskjøtsel, 
mishandling og seksuelle overgrep i familien. 
Dette må ikke skjermes under dekke av «pri
vatlivets fred». Spredning av informasjon og 
kunnskaper og utbygging av tiltak for barn og 
unge som blir utsatt for overgrep, er nødven
dig. Offentlige myndigheter må gi nødvendig 
hjlep til barn og øvrige familie, og om nød
vendig gripe inn med makt og rettsmidler. I 
dag skjer mange overgrep uten at myndighete
ne setter inn tiltak de veit er nødvendige. 

RV arbeider for: 
• Gode og gratis barnehager, skoler og skoel

fritidsordning1:r til alle barn. Det pedagogiske 
opplegget må være godt. Areal-og beman
ningsnormene må gjennomføres, og skolefri
tidsordninger må følge de sammen normene 
som fritidshjem. Mot enhetspris (d.v.s. pris 
uavhengig av inntekt) for barnehageplasser. 

• Alle kommuner må få bevilgninger og plikt 
til å drive ungdoms-og fritidsklubber med gra
tis tilbud og kvalifisert personale. 

•Øktebevilgninger til idrettsorganisasjoner, 
musikkorps og andre som tilbyr fritidsaktivi
teter for barn og unge. 

• Kommunale musikkskoler over hele lan
det. 

•Barnetrygdfor alle barn til fylte 18 år. Mot 

OPPRØR. 

behovsprøving. 
•Sterk satsing på barnevernet slik at saksbe

handlinga går raskt, at rettssikkerheten ivare
tas og at det framfor alt finnes fram til de løs
ningene som er best for barna. 

• Utbygging av støttesentre for incestofre -
etter behov. 

Mange sider ved barns og unges oppvekst
vilkår er behandla i andre kapitler. 

Kapittel 18: 
Skole og utdanning 
Forslagstiller: Jorunn Gulbandsen 

Jeg som har skrevet avsnittet om skole, har 
mest kunnskap om grunnskolen. Det betyr at 
videregående skole og høyere utdanning ikke 
er godt behandla. De som har kunnskapen, 
må føle seg kallet. 

Skole 
Skolens oppgave i ethvert samfunn, også un

der kapitalismen, er åsørge for at den hersken
de klassen får den arbeidskrafta den har behov 
for. Etter krigen har den hatt behov for stadig 
mer utdanna arbeidskraft, og sammen med ar
beiderklkassens kamp for lik rett til utdanning 
for alle, har det blitt folkeskolen eller enhets
skolen. Den like retten er under angrep. I dag 
trenger staten spesialisert arbeidskraft på no
en områder, men også mobile folk uten kom
petanse. Dette er grunnen til at staten har øde
lagt mye av yrkedutdanninga på videregående 
skole i og med Reform 94. Staten er også vil
lig til å utdanne mange unge til arbeidsløshet, 
spesielt elever med andre morsmål enn norsk. 
Manglende språkopplæring levner mange av 
dem liten sjanse i konkurranse systemet på vi
deregående skole. Folk over 20 år har også nå 
svært liten mulighet til å gå på videregående 
skole. 

Skolesystemet lærer barn og unge opp til et 
karakterjag som retter all undervisning inn på 
å gulpe opp de rette svarene. Sjølstendig tenk
ning, undersøkelser og kritiske holdninger 
blir det liten eller ingen plass til, og er heller 
ikke ønskelig fra myndighetenes side. 

RV mener at det er viktig å slå ring rundt en
hetsskolen og forsvare den på det sterkeste. 
Det handler om alle barn og ungdoms rett til å 
få utdanning, uansett hvor i landet de bor, uan
sett hvor mye foreldrene tjener, uavhengig av 
kjønn og nasjonalitet. Det betyr at staten må ta 
ansvaret for utdanninga, ikke kommunene. 
Det betyr nei til den stadige delegeringa av 
«ansvar» for skole nedover i systemet. Det be
tyr at all skolegang og studier må være gratis. 
Det betyr nei til alle former for skolepenger. 
Økt delegering fra statens side blir en ansvars
fraskrivelse, den øker forskjellene mellom 
skolene sterkt og truer derfor den like retten til 
utdanning. 

Det er sannsynlig at et EU-medlemsskap vil 
føre til en sterk oppblomstring av private sko
ler i Norge på grunn av den frie etableringsret
ten. Det finnes nok av velstående foreldre som 
er villige til å betale for barnas utdanning. En 
utarma og teknologisk akterutseilt offentlig 
skole, vil i seg sjøl bære ved til dette bålet. Re
sultatet kan bli spesialskoler til eliten. 

Bl.a. for å tømme barnehagene for barn 
«skaffe flere plasser» har myndighetene be
stemt at skolegangen skal være 10-årig ved å 
ta inn 6-åringene i skolen. RV mener at 6-
åringene skal være i barnehagen. Men nå gjel
der kampen om å skaffe plass til de nye eleve
ne, og bøker og utstyr til alle elevene i grunn
skolen som skal få nye læreplaner fra 1997. 
For 6-åringene blir det en strid for å unngå at 
de skal ha samme undervisning som de nåvæ
rende I .klassinger har. 

Den teknologiske utviklinga vil føre til al al
le mennesker om en ti år vil bruke elektronisk 
post og kunnskapsbaser på jobben sin, i orga
nisasjonene mm. Det betyr at staten raskets 
mulig må lære opp alle elever i dette. RV kre
ver at staten må betale for PCer i hvert klasse-
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rom, barnehage, universitetsavdeling og høy
skole, installasjoner og tellerskritt. Tilknyt
ning til Uninett! Hvis ikke alle elever får opp
læring, blir kunnskapen forbeholdt de mest 
velstående fa,miliene og skolene, og gutter 
mer enn jenter. 

RV slåss ikke bare for å forsvare alles like 
rett til utdanning. RV vil også ha et endra ver
digrunnlag i skolen. RV vil ha vekk den krist
ne fomålsparagtafen fordi den er udemokra
tisk. RV går inn for den skole der elevene er 
forskere i steden for reprodusenter. Det betyr 
vekk med karakterer på alle nivåer. Skolen må 
aktivt fremme antiimperialistiske og antirasis
tiske holdninger, og en felles identitet med 
menneskene over hele jordkloden. Dette står i 
motsatrid til EUs skoleplaner, s'om går ut på 
at det er Euriopas historie fsom skal frem
meds i undervisninga, ikke en en gang de en
kelte lands. 

Elevene skal få styrka sin sjøltillit, ikke 
svekka den. Alle skal ha rett til å lære å lese og 
skrive sitt eget morsmål og snakke sin egen 
dialekt. Jenter skal ikke holdes nede i skolesy
stemet, men jenter og gutter skal få lik mulig
het til å vokse og velge framtida si ut fra inter
esser og ikke kjønnsroller. Arbeiderklassens 
og kvinnenes historie og kultur skal prege 
skolen. Perspektivet på undervisninga skal 
være undersøkelser, kritikk og opprør, solida
ritet og handling. Dette er det ikke mulig å få 
til under kapitalismen fullt ut, men det går at 
åslåss langs slike linjer. 

Her kan man lage en haug med strekpunkter, 
hvis man vil. 

Kapittel 19: 
Kultur og media 
( 
Dette er identisk med kapittel 19 i det gjelden
de programmet.) 

Kultur er viktig for folks identitet. RV er for 
at alle skal ha mulighet for utvikling og rekre
asjon gjennom kultur. RV arbeider for et rikt 
og variert kulturliv der ulike kunstarter, stil
retninger og kulturer, med både profesjonelle 
utøvere og et bredt folkelig kulturliv stimule
res. 

For å motvirke den økende amerikanisering 
og kommersialisering må det legges særskilt 
vekt på den norske og samiske folkekulturen i 
alle sine former. Forholdene må også legges 
spesielt til rette for innvandrernes kulturer og 
kulturaktiviteter. 

Det offentlige må legge forholdene til rette 
for kulturen gjennom bl.a. at den får en stor 
plass i skoleverket, obligatorisk utbygging av 
kommunale musikkskoler, styrking av biblio
tekene, bygging av kultur-bygg og rimelig ut
leie av lokaler til frivillig kulturaktivitet, of
fentlig støtte til både profesjonell og amatør
virksomhet, og subsidiering av priser. 

Kommersialisering og 
forflating 

Det rike og allsidige kulturlivet i Norge trues i 
dag av en kommersialisering og forflating. Ut
viklinga av nærradio og nye media kan øke 
bredden og mulighetene i kulturlivet. Samti
dig truer dårlig økonomi de mulighetene som 
er åpnet. Offentlige innstramminger fører til 
dårligere bibliotektilbud, nedlegging av mu
sikkskoler, økt sponsing fra næringslivet, og 
høyere priser på kulturtilbud. Den norske kul
turen trues mer enn noen gang av forflating og 
amerikanisering. Samtidig undertrykkes inn
vandrerkulturene og den samiske kulturen i 
Norge. Samisk kultur må styrkes gjennom økt 
støtte til samisk teater, flere programmer på 
samisk i radio og TV, støtte til flere samiske 
bøker. Filmer og TV program må tekstes på 
samisk. 

RV går inn for: 
• Lovpålagt plikt om kommunale musikk

skoler i alle kommuner. 
• Utbygging av kommunale barnekunstsko-

ARBEIDSPROGRAMMET 
ler og teaterverksteder. 

• Styrking av bibliotekene. Bevilgningene 
dobles for hvert år, til bok- og mediabudsjet
ter blir minst 100 kroner (1990) pr år pr inn
bygger. 

• Opprettelse av en statlig filmhøyskole med 
fullt utbygd teoretisk og praktisk undervis-
ningstilbud. ' 

• Permanent høyskoleutdanning for norsk 
folkekultur. 

• Offentlig støtte til internasjonale kultursen
tra i kommunene. 

• Det offentlige må stille lokaler og utstyr til 
disposisjon for nærradiostasjoner. 

• Teatrene må sikres gjennom økte bevilg
ninger. Det samiske teatret må sikres tilstrek
kelig antall faste stillinger og driftsmidler di
rekte over statsbudsjettet. Sterk økning av be
vilgningene til frivillige grupper. Styrking av 
barneteatervirksomheten. 

• Kunstner- og skribentorganisasjonenens 
krav til økt bruk og skikkelige vederlag må 
innfris. 

• Det rusfrie kulturtilbudet må styrkes. 

Kapittel 20: 
Samferdselspolitikk 
Forslagstiller: Sigurd Solberg 

RV vil han en samferdsel som belaster mil
jøet vesentlig mindre enn i dag, og som er so
sialt rettferdig. Det betyr at samfunnet må or
ganiseres for å gi mindre transport, og at nød
vendig transport må gjøres mer energieffektiv. 
Gang/sykkeltrafikk må bli dominerende, og 
samordning av trafikk må bli en regel. 

Norsk samferdsel er i dag preget av et gan
ske fritt marked og sterk satsing på biltrafikk. 
Trass i at fagfolk vet at det er umulig, prøver 
en å bygge seg ut av køproblemene i byene. 
Kollektivtrafikken gis stadig dårligere vilkår. 
Satsingen på sykkeltrafikk og lokal miljøfor
bedring er beskjeden. Finans-, olje-, bil- oh 
entreprenørkapitalen er godt tjent med den 
norske samferdselspolitikken. Det globale 
miljøet, de som bor langs vegene og de som 
ikke kan bruke bil, er taperne. 

Å snu samferdselspolitikken i bærekraftig 
retning krever bruk av flere virkemidler samti
dig. Det må bli mindre lettvint og dyrere å 
bruke bil som individuelt transportmiddel. 
Samtidig må det bli sikrere, raskere og billige
re å sykle og reise kollektivt. Vi må være villi
ge til å ta i bruk virkemidler som isolert sett 
rammer usosialt (f.eks. prisøkning), hvis den 
samlede effekten er miljøvennlig og sosial. 

RV arbeider for: 
• Å begrense biltrafikken i byer og tettsteder 

med kjørekvoter og køfriteknologi. 
• Å stanse utbyggingen av de fleste store nye 

veganlegg, bare gjennomføre anlegg med stor 
miljøeffekt. Utnytte det eksisterende vegnettet 
bedre og supplere det med rimelige, ressurs
vennlige tiltak for å bedre regularitet og sik
kerhet. Stikkord: ferjer og rassikring. 

• Å gjennomføre en kraftig miljøopprydding 
ved belastede veger og andre samferdselsan
legg, slik at folk kan bo uten å få helse og triv
sel ødelagt. 

• Å støtte utvikling, produksjon og overgang 
til miljøvennlige kjøretøyer for nødvendig 
transport. 

• Å overføre gods fra veg til båt og bane der 
det er mulig ved terminalutbygging, avgifter 
og subsidier. 

• Å lage sykkelvegnett i alle byer og tettste
der. 

• Å ha ordninger med sykler til fri eller billig 
disposisjon ved holdeplasser og stasjoner. 

• Å innføre betydelige drivstoffavgifter for å 
begrense flytafikk og annen lite energieffektiv 
transport. 

• Å bygge ut et godt kollektivtilbud i byer og 
tettsteder, slik at trafikkavviklingen blir god 
og ressursforbruket i samferdselen mindre 
enn nå. 

• Å lage samordnet transportopplegg i alle 

utkantstrøk, slik at transporttilbudet blir bedre 
og mer energieffektivt. 

• Å bygge ut jernbanen og utvikle den til et 
raskere og bedre tilbud der driften kan gjøres 
energi- og ressurseffektiv i forhold til andre 
transportalternativer. Nord-Norge-banen er et 
eksempel på dette. 

Kapittel 20: 
Forslag: Ove Bengt Berg 

Mindre transport, som er mer miljøvennlig 
og mer sosialt rettferdig 

RV arbeider for et samfunn der transportbe
hovene er drastisk redusert i forhold til i dag 
for at folks liv skal bli bedre og miljøet red
des. Arbeidsplassene må legges der folk bor. 
Et desentralisert og variert næringsliv vil re
dusere behovet for transport. 

I byer og tettsteder må det legges opp et flek
sibelt transportsystem som gjør det lett å 
veksle mellom å gå, sykle, ta trikk, strømbuss, 
vanlig buss, drosje og tog. For næringstrans
porten må tog og båt bli de viktigste transport
midlene. 

Flytransporten og bilbruken må kraftig redu
seres. Utbyggingen av Gardermoen reduseres 
mest mulig. 

Teknologi tas i bruk for å effektivisere og re
dusere transportbehovet. 

RV går inn for å omdisponere det samme be
løpet som i dag brukes på å bygge nye riks- og 
fylkesveger. I tillegg vil RV øke driftstilskot
tet til kollektivtransport med 1 milliard hvert 
år. 

Samferdselens problemer 
Transporten av personer og gods er årsak til 
fØlgende problemer: 

•luft, jord og vann forurenses og areal er as
faltert på størrelse med vestfold 

•mennesker drepes og skades: 5 drepes hver 
uke, dvs 12 000 i løpet av 30 år, tilsv. innbyg
gerne i Sarpsborg eller Narvik. 34 000 skades 
hvert år 

•astma for barn øker drastisk, hovedsakelig 
som følge av trafikkforurensing 

•nesten halvparten av befolkninga plages av 
trafikkstøy 

•privatbiler hindrer framkommeligheten og 
lager køer. Nye veger lager nye køer kort tid 
seinere 

•satsing på privatbilisme øker den sosiale 
forskjellen på mulighetene til å reise 

•de med dårligst råd må tåle trafikkbelast
ninga fra dem som bor og lever best 

•kostnadene ved vegbygging, miljøskader 
og helseskader ved privatbilismen dekkes ik
ke av dagens avgifter, og betales også av dem 
som ikke har adgang til privatbil; barn, ung
dom og pensjonister 

RVs forslag til løsning 
M61 

RV går inn for en bærekraftig transportpoli
tikk . Det betyr 

•å redusere avstanden mellom råvarer, pro
duksjon og forbruk, 

•å redusere avstanden mellom boliger og ar
beidsplasser og 

•å redusere avstanden mellom boliger og fri
tidsaktiviteter. 

RVs virkmidler for 6 oppn6 
denne politikken e r: 

•Streng kontroll med etablering av nye bolig
felt og bedrifter (kjøpesentra) utafor bykjer
ner 

•Fortetting av boligområder og næringsvirk
somheter 

•Satsing på alternative transportformer 
Hovedvegnettet i hele Norge er i dag allere

de utbygd mer enn det som er bærekraftig: 
I stedet for 4,7 milliarder til nye veger hvert 

år, vil RV bare bruke 300 millioner til nye 
riks- og fylkesveger. 

I stedes brukes det minst 4 milliarder kroner 

OPPRØR 

hvert årpå 
•jernbanen i nær- og langtrafikk til forbedret 

kjøreveg, nytt kjøremateriell og annen nød
vendig modernisering ut over jernbanebud
sjettet. Nord-Norge-banen bygges. Høyha
stighetstog innføres. 

•investering i trikkelinjer i Oslo, Bergen og 
Trondheim 

•investering i strømbussnett i de største by
områdene i Norge 

•investering i bygging av sammenhengende 
sykkelvegnett i minst 50 norske byer og tett
steder 

Reduksion av unødig 
bilkiøring 

Ut fra prinsippet om at forurenser skal betale: 
• Innføring av romslige kjørekvoter for hver 

enkelt førerkort-innehaver fra dagens gjen
nomsnitt på 16 000 km redusert til en kvote på 
8 000 km årlig kjørelengde i 1999, kontrollert 
med Køfri-teknologien. 

•Økning av bilavgiftene på biler med større 
motor enn 80 hestekrefter 

•Kollektivtransporten må sees på som et 
ledd i en helhetlig transportpolitikk: Priser og 
service må kunne konkurrere med privatbilen. 
Kollektivprisene fryses for de neste 4 åra. 

•Høyere avgifter på varebiler for å redusere 
tomkjøringa 

•Krav om at store etater/bedrifter som trafi
kerer avstander under 2-3 mil skal basere seg 
på elektriske biler 

•I byområdene er det bare dokumentert bruk 
av kollektive transportmidler eller sykkel som 
skal gi rett til fradrag i skatten for reiseutgif
ter. 

Trafikksikkerhet: 
Innføring av nye trafikkregler for å stanse 
menneskeofringa i trafikken: 

•Innføring av fast fartsgrense på 30 krn/t i 
hver eneste bykjerne bortsett fra noen få ho
vedfartsårer 

•Nye trafikkregler tilpasset en sterkt økende 
sykkelbruk 

•Innføring av kontinuerlig automatisk farts
kontroll i hver enkelt bil ved hjelp av Køfri
teknologien 

Teknologi i stedet for 
transport 

•Krav til bedrifter, næringsgreiner, vegvesenet 
og kollektive tranportsystemer om innføring 
av telekommunikasjon for å erstatte og redu
sere transport gjennom datastyrte transportsy
stemer og datastyrt trafikkstyring 

•Økonomiske preferanser til bedrifter som 
reduserer motorisert transport for varer og til
satte. 

Kapittel 21: 
Bra og rimelige boliger 
- mot dyrtid og bolig· 
mangel 
Forslagsstiller: Ellen Røsjø. 

I åra etter krigen var sosial boligbygging of
fisiell norsk politikk. Finansieringsformene 
og prisfastsettelsen var delvis skjerma fra de 
kapitalistiske markedskreftene. Husbanken ga 
rimelige lån og subsidier, og kommunene ri
melige tomter og grunnlagsinvesteringer. Og 
det var momsfritak på boliger lenge etter at 
moms'en var innført. I byene fikk de som bod
de i den gamle leiegårdsbebyggelsen aldri del 
i den sosiale boligpolitikken pga. gårdeiernes 
forsømte vedlikehold og politikernes trussel 
om sanering - og manglende besluttsomhet. 

Dagens boligmangel og boligdyrtid skyldes 
i hovedsak endringer i den statlige og kommu
nale boligpolitikken. Det høyere rentenivået i 
privatbankene hadde heller ikke vært så stort 
problem hvis Husbanken hadde hatt den rol
len den hadde til langt ut i 1970-åra. Rentene i 
Husbanken har gått fra å ligge 4-5 prosent un-

Nr 7•september 19 

www.pdf-arkivet.no (2020)



der prisstigninga til å ligge 7-8 prosent over. 
Boligspekulantene- og entrepenørene har og
så vært med å presse prisnivået høyt i været. 
de store profittene deres er blitt gjort muluige 
av statens boligpolitikk. 

Sentraliseringspolitikk har økt behovet for 
nye boliger i byene samtidig som diasteiktene 
blir avfolka. endringer i familiemønsteret øker 
behovet for nye boliger i byene samtidig som 
distriktene blir avfolka. Endringer i familie
mønsteret øker behovet for nye boliger. Stadig 
flere bor aleine eller i små husstander, og eldre 
og funksjonshemma har i større grad fått mu
lighet til å bo i sitt eget bomiljø i stedet for på 
institusjoner. Samtidig øker antall voksne, og 
dermed boligbehovet. Det er etter den feilslåt
te byfoornyelsen fremdeles stort behov for 
fornying av deler av boligmassen. Byfornyel
sesarbeidet må fortsette, men legges radikalt 
om i tråd med beboernes interesser. Stikk i 
strid med behova, har boligbygging og rehabi
litering blitt drastisk redusert de seinere åra. 
Bygningarbeidere går ledige mens det er skri
kende behov for flere boliger og offentlige 
velferdsbygg. 

Titusenvis av mennesker står oppe i ei djup 
gjeldskrise pga. den statlige boligpolitikken 
og bankenes rentepolitikk. Mange tvinges fra 
hus og hjem, og enda flere tvinges til et liv i 
fattigdom. Denne gjeldskrisa må bli statens 
ansvar. 

RV arbeider for: 
• Tre rom og kjøkken for 25% av vanlig 

lønn. 
• Det må bygges 40 000 boliger i året - minst 

30 000 husbankfinansiert. Husbankrenta må 
senkes til maks. 6 prosent, og avdragstida for
lenges til 50 år. 

• Momsfritak må gjennomføres på boliger. 
• Husbanken må få ekstraordinære midler 

for å løse gjeldskrisa til folk med huslån de ik
ke klarer å betjene. Husbanken må overta lån 
fra banker og andre låneinstitusjoner, og gi lav 
rente og lang avdragstid slik at det blir mulig å 
betjene låna. Staten må foretagjeldssanering 
der folk har betalt for mye for boligen i for
hold til verdien. Ingen utkastelser av folk som 
ikke kan betjene huslån. 

• Sosialklienter må ikke tvinges ut av boliger 
av vanlig standard, og ingen må tvinges over 
på dårligere boligstandard enn 3 rom og kjøk
ken. 

• Kontroll med boligavgangen - gjeninnfør 
boligformidlingsloven. 

• Alle nye boliger må ha livsløpsstandard. 
Arbeidet med å bedre tilgjengelighet for funk
sjonshemma i nærmiljøet må styrkes. 

• Jobb til alle bygningsarbeidere med å byg
ge boliger - og offentlige bygg det er behov
for. 

• Kollektivt organiserte boligområder med 
utbygd offentlig service. 

• Nye boligfelt må være bilfrie. Begrens bil
trafikken i alle boligområder - styrk kollektiv
trafikken. 

• De som bor i gården eller kommunen må få 
rett til å overta gårdene ved byfornyelse. Pri
sen må settes slik slik at kostnadene ved å ut
bedre det forsømte vedlikeholdet gårt til fra
drag i kjøpesummen. 

• Større bevilgninger til byfornyelse over 
stats- og kommunebudsjetta enn det som har 
vært vanlig i Norge (slik at husleia ikke blir 
høyere enn det som er fastsatt som rimelig sjøl 
om oppussinga koster mer). 

• Beboerstyrte ressurssentra i byfornyelses
strøka som kan gi råd uavhengig av entrepe
nører og gårdeiere. 

• Beboerne må få avgjøre omfang, tempo og 
standardkrav i byfornyelsesarbeidet (uav
hengig av hvem som eier gården). Unntatt er 
reparasjoner som blir pålagt for å unngå fare 
for liv og helse. 

lr 7•september 1994• 

ARBEIDSPROGUMMET 
Innspill på kapittel 21 
Forslagstiller: Pål Ravnsborg-Gjertsen 

• Folks boligbehov - ikke markedskreftene -
må være grunnlaget for boligpolitikken. 

• Bokostnadene for ny 3-roms leilighet skal 
ikke overskride 25% av «vanlig» lønn. 

• Minst 30.000 boliger pr. år må være hus
bankfinansiert. 

• Topprenta i Husbanken må ikke våre over 
80% av 1. prioritets pantelån for boliger på det 
private markedet- og aldri over 6%. Nedbeta
lingstid minimum 30 år. 

•By-og boligfornyelse må prioriteres høye
re. 

• Gjeldssanering - se Ellen Røsjøs forslag. 
• Ingen - heller ikke enslige - må tvinges 

over på dårligere bostandard enn 3 rom og 
kjøkken. 

• Alle nye typer husbankfinansierte boliger 
må ha livsløpsstandard. 

• Foreslår at krav om boliger/boligstandard 
forfunksjonshemmede i nærmiljøet settes inn 
i kapittel om funksjonshemmede. 

• Foreslår «jobb til bygningsarbeidere» inn i 
kapittel om arbeidsløse. 

Kapittel 22: 
Redusert kriminalitet -
mindre straff 
(Dette er identisk med kapittel 22 i det gjel
dende programmet.) 

Tradisjonell kriminalitet må reduseres gjen
nom å fjerne årsakene til den. Arbeidsløshet, 
mangel på utdanningsplasser, sentralisering, 
økonomiske og sosiale problemer, spredning 
av porno og annen kvinneundertrykkende ide
ologi er viktige årsaker til kriminaliteten. RV 
arbeider for et samfunn der disse årsakene er 
fjerna, og slåss i dag for å redusere dem mest 
mulig. 

Forebyggende arbeid er det viktigste i RVs 
kriminalpolitikk. Ungdomsklubber, musikk
skoler, idrettslag, motorklubber og andre fri
villige foreninger er viktige i slikt forebyg
gende arbeid. RV arbeider derfor for bedre 
forhold for slik aktivitet. 

RV er for å styrke barnevernet og bygge ut 
utekontakten for åfange opp og gi hjelp til 
barn og ungdom før kriminelle forhold får ut
vikle seg. 

Rettsaparatet har et klart klassestempel. Bor
gerskapets kriminalitet med økonomisk svin
del, farlig arbeidsmiljø, angrep på demokratis
ke rettigheter og trakassering av arbeidere 
rammes i dag bare i liten grad av loven. Og sli
ke lovbrudd prioriteres ikke av politi og retts
vesen. Lovverket og politiets arbeid er retta 
inn mot kriminaliteten fra filleproletariatet, og 
den politiske og økonomiske kampen til arbei
derklassen og folket. RV er for å styrke retts
forfølginga av borgerskapets kriminalitet.. 

En restriktiv kriminalpolitikk med hyppig 
bruk av fengselsstraffer reduserer ikke tradi
sjonell kriminalitet. Negativ læring inne i 
fengslene, vansker med jobb, bolig, og nye 
venner etter løslatelsen sementerer kriminelle 
mønstre. RV er for å bygge ut alternativer til 
fengsel som kan hjelpe de dømte til et ikke
kriminelt liv. Behandlingsinstitusjoner for 
rusgift-misbrukere, arbeidstrenings- og opp
læringsprosjekter kombinert med åpne anstal
ter og meldeplikt er slike alternativer. 

RV arbeider for: 
• Bygge ut forebyggende tiltak som barne

vern, utekontakt, ungdomsklubber, og øke 
støtten til frivillige organisasjoner og humani
tære organisasjoner. 

• Bygge ut rehabiliteringstiltak som alterna
tiv til fengsel. Behandlings-arbeids- og utdan
ningstilbud til alle rusgiftmisbrukere og straf
fedømte. 

• Gi tvungen behandling til alle som døm
mes for incest, seksuelle overgrep og kvinne-

mishandling. 
• Gi fri retshjelp til alle kvinner som er utsatt 

for mishandling og seksuelle overgrep. 
• Bekjempe bruken av høye bøter for å 

skremme folk fra å kjempe for rettferdige sa
ker. Fri retshjelp til tiltalte i forbindelse med 
politiske demonstrasjoner, aksjoner o.l. 

•Stoppebruk av fengsling i asylsaker 
• Nedlegge de store sentralanstaltene. 
• Heve lavalderen for fengselsstraff til 18 år, 

og den kriminelle lavalder til 16 år. 
• Grensa for retten til fri retshjelp må heves. 

Kapittel 23: -
Mot rusmisbruk og 
rusgiftskader 
Forslagsstiller: Terje Randem har gått gjen
nom det eksisterende programmet - og fore
slått noen tillegg. Programkomiteen har lagt 
dette til grunn for sin behandling - og gjort 
noen endringer. 

RV vil ta konsekvensen av at alkohol er et av 
de største sosial-og helsepolitiske probleme
ne. Dagens alkoholpolitikk fører til store men
neskelige lidelser - og store offentlige utgif
ter. Liberalisering fører til at skadevirkninge
ne blir enda mer omfattende. RV vil derfor 
støtte en restriktiv alkoholpolitikk. 

Flertallet av befolkninga i Norge, unge som 
gamle, har en avvisende holdning til narkoti
ka. Denne holdninga må oppmuntres og styr
kes, slik at det fører til et langt mer kritisk for
hold til alle rusgifter, alkohol inkludert. 

RV vil: 
• Stå for en restriktiv bevillings- og avgifts

politikk i kommunestyrene. 
• Bevare monopolet på import, engroshandel 

og utsalg av brennevin, vin og sterkøl. 
• En prispolitikk som stimulerer folk til å 

bruke rusgiftsfrie alternativ til alkohol. 
• Gå mot ethvert forsøk på å legalisere nar

kotiske stoffer. 
• Et rusfritt organisasjonsliv. 
• Styrke opplysningsarbeidet - og organisa

sjonene som arbeider mot rusgiftsbruk. 
• Styrke det forebyggende arbeidet innenfor 

skole, ungdomsklubber og foreninger. Ut
gangspunktet må være at ungdom har ressur
ser -og ikke er klienter. 

• At organisasjoner, foreninger, lag etc. som 
mottar offentlig støtte eller som er i offentlig 
regi, skal være rusfrie. 

• At det blir etablert et godt og differensiert 
tilbud av poliklinikker, behandlingskollekti
ver, treningsboliger o.l. Barnevernet og ute
kontakten må bygges ut. 

• Arbeide for å styrke det lokale hjelpetilbu
det for rusmiddelmisbrukere og familiene de
res. 

•Arbeidefor at rusmiddelbrukere gis de ret
tigheter til oppfølging og behandling som de i 
følge lov om sosiale tjenester har krav på. 

• Gå mot økt tvang og fengselsbruk. 

Kapittel 24: 
For homofil og lesbisk 
frigiøring 
Forslagstillere: Karin Enderud og Turid Ei
kvam 

RV mener det er en menneskerett å kunne le
ve som lesbisk eller homofil uten å være utsatt 
for forfølging, mobbing eller annen under
trykking. Kjærlighet til eget kjønn er en del av 
det menneskelige mangfold. Lesber og hom
ser utfordrer det etablerte kjønnsrollemønster 
og har bidratt til å danne alter-native samlivs
og boformer. Registrert partnerskap har 
sprengt rammene for den tradisjonelle kjerne
familien. 

Til tross for framgang i kampen for rettighe
ter, står fordommer mot lesber og homser fort-
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satt sterkt i befolkningen. For mange homser 
og lesber fører dette til at de velger å leve 
skjult i frykt for å bli avslørt og utstøtt. Dette 
er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv 
vil være viktige arenaer for åspre informasjon 
og kunnskap slik at homser og lesber kan leve 
trygt og åpent. 

Lesbiske og homofiles organisasjoner er den 
viktigste kraften i kampen mot undertrykking 
og fordommer. RV støtter dette arbeidet, og 
understreker nødvendigheten av at heterofile 
aktivt medvirker til å forsvare homser og les
ber mot trakassering og diskriminering. 

RV arbeider for: 
• Opprettelse av rådgivningtjenester. 
• Informasjon i skole og arbeidsliv. 
• Fortsatt øremerking av statlige midler til 

hiv/aidsarbeidet, slik at Helseutvalget for ho
mofile kan fortsette sitt forebyggende arbeid 
blant menn som har sex med menn. 

• Smittevernloven må ikke brukes slik at det 
forebyggende hiv/aids-arbeidet forringes eller 
at hiv-positive utsettes for overgrep. 

• Statlige og kommunale midler til organisa
sjonenes virksomhet sentralt og lokalt. 

• Aksept av lesbiske og homofile som om
sorgspersoner for barn, herunder muligheten 
for adopsjon. 

• Forsvar av partnerskapsloven. 

Kapittel 25: 
Støtte til samiske 
rettigheter 
(Dette er identisk med kapittel 25 i det gjel
dende programmet.) 

Det samiske folk er i dag spredt i fire ulike 
stater etter at dagens grenser ble trukket opp av 
kolonimaktene. Hele den samiske befolkning 
har, om de ønsker det, rett til å danne en egen 
stat. 

Statene Norge, Finnland, Sverige og Russ
land må legge forholdene til rette for at den sa
miske befolkning kan få utvikle sitt næringsliv, 
sin kultur og sitt språk etter egne prinsipper. 

Den samiske kulturen må styrkes bl.a. gjen
nom en fast og økt årlig støtte til samisk teater. 

Økt produksjon av radio- og TV programmer 
for alle samiske språkområder. Egen samisk 
radiokanal og daglige TV sendinger. Det må 
gis økt støtte til utgivelse av flere samiske bø
ker. 

Same tinget må få avgjørende innflytelse i al
le saker som angår den samiske befolkning. Li
keledes må administreringa av reindrifta over
føres fra landbruksdepartementet til Sameting
et. 

Virkemiddelområdet for Samisk språklov ut
vides til å gjelde alle fylker og kommuner der 
det bor samer. 

RV arbeider for : 
• Sametinget må få bestemmende myndighet 

i samiske anliggende, og vetorett mot naturinn
grep i samiske områder. 

• Samiske rettigheter må grunlovsfestes. 
• Samisk må likestilles med norsk som admi

nistriasjonsspråk og bli obligatorisk språk i 
skolen i alle samiske bosetningsområder. 

• Alle samer har rett til opplæring i og på sa
misk på alle klassetrinn. 

• Utvida sendetid for samiske sendinger på 
alle samiske dialekter i radio og TV. Utbyg
ging av egen radiokanal for samiske sendinger 
samtidig som samiske sendinger på riksnettet 
opprettholdes. Filmer og teater i TV må tekstes 
på samisk. 

• Sikring av ressursgrunnlaget og næringstra
disjonene for kyst-og fjordfiskere ved oppret
ting av egen (samisk) fiskerisone for fjordstrø
kene fra Tysfjord til Varanger. 

• Full stans i bygginga av reingjerder på Finn
marksvidda. 

• Utøvere av alle samiske næringer og næ
ringskombinasjoner må gjennom næringsavta
ler med staten sikres en inntekt som gjennom
snittlig industriarbeiderlønn. 
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Kapittel 26: 
For internasional solida· 
ritet og frigiøring 
Forslagsstiller: Jørn Magdahl. 

RV iobber for en verden fri 
for undertrykking og utbyt-

ting. 
I dag er undertrykking og utbytting av det sto
re flertallet av nasjoner og folk en grunnpilar 
for verdensordenen. Imperialismens massive 
angrep mot den tredje verden er det viktigste 
politiske spørsmålet i vår tid - og folkene i 
den 3. verden er den viktigste krafta i kampen 
mot imperialismen. Disse spørsmåla er nær
mere analysert i RV's prinsipprogram. 

RV arbeider for: 
• Støtte til folkenes kamp for nasjonal frigjø

ring og uavhengighet. Dette innebærer bl.a. 
solidaritetsarbeid med en rekke nasjonale fri
gjøringsbevegelser i den 3. verden. 

•Støttetil kampen for demokrati, miljø - og 
sosial frigjøring over hele verden. 

• For en proletarisk internasjonalisme hvor 
arbeidere og undertrykte slutter seg sammen 
not kapitalismen og imeprialismen. For en 
«grasrotintemasjonalisme» med samarbeid og 
aksjonsenhet mellom venstrepartier, fagbeve
gelser, kvinne- og miljøorganisasjoner osv. 

• Ingen støtte til imperialistiske kriger - eller 
kriger hvor lokale krigsherrer hisser folk som 
har grunnleggende felles interesser til kamp 
mot hverandre. 

• Kamp mot norsk imperialisme. Mot norsk 
medlemskap i imperialistiske sammenslut
ninger. Ikke en øre og ikke en mann til imperi
alistiske militæraksjoner. Sanering av gjeld 3. 
verdenland har til Norge. Norge må gå inn for 
tilsvarende sanering av gjeld som 3. verden
land har til Verdensbanken og IMF. All bi
stand skal gis som vilkårsløse gaver, eller som 
langsiktige og rentefrie lån, og komme under
trykte og fattige til gode. Handelsavtaler som 
prefererer import fra U-land. Norge må gi opp 
de imperialistiske rettighetene i Antarktis. 

May Gythfeldt har foreslått disse parolene 
inn iforhold til det eksisterende programmet: 

• Å avsløre hvordan Norge og de andre im
perialistlandas bistandspolitikk er med på å 
opprettholde den imperialistiske verdensorde
nen. 

• Å jobbe for en reell allianse mellom det 
norske folket og andre utbytta folk i verden. 

• Å avsløre imperialismens ideologi som er 
det viktigste hinderet for å bygge en likever
dig og respektfull allianse mellom folk i ver
den. Denne ideologien spres først og fremst i 
utdanningssystemet og i medier. 

Kapittel 27: 
For et nasionalt forsvar 
Forslagstiller: Per-Gunnar Skotåm 

Fred i verden kan ikke oppnås før hovedår
saken til krig: imperialismen, er fjerna. I kam
pen mot imperialismen vil folkelige frigjø
ringskamper i den tredje verden ha avgjøren
de betydning. Også anti-imperialistisk og an
ti-militaristisk arbeid i de imperialistiske lan
da er av stor betydning for hvilke enorme 
menneskelige lidelser og materielle ødeleg
gelser imperialismen kan forårsake før kapita
lismen blir styrta i de kapitalistiske metropo
lene. 

Norge er sjøl et imperialistisk land, men har 
samtidig legitime nasjonale krav å forsvare 
knytta til eget territorium og den nasjonale 
uavhengigheten. 

I dag forvaltes utenrikspolitikk og forsvars
politikk av de mest unasjonale kreftene i Nor
ge. Landet opplever nå en omlegging av det 
norske forsvaret som styrker det imperia-lis
tiske elementet i forsvarsordningen. Samtidig 
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rives stadig flere elementer av vernepliktsord
ninga og mulighetene for et forsvar av landet 
over tid i stykker. 

NATO-medlemskapet knytter Norge til den 
imperialistiske supermakta USA. Bindinga til 
USA sin militærstrategi styrker ikke norsk 
sjølstendighet, men tjener som støtte til USAs 
økonomiske og militære ambisjoner over hele 
verden. Norge kan ikke stole på «hjelp fra 
USA» i tilfelle krig og okkupasjon, men må 
bygge på et sterkt og uavhengig forsvar. 

EU er gjennom Vestunionen (VEU) førende 
i NATOs militære utvikling i Europa. VEU er 
iferd med åta mål av seg til å bli et aktivt mili
tært redskap for EU. Norges binding til VEU 
som assosiert medlem fortsetter og forsterker 
den usjølstendige rolla Norge har hatt gjen
nom NATO-samarbeidet. 

En videre integrering i VEU vil styrke de 
imperialistiske sidene og svekke de nasjonalt 
uavhengige sidene ved det norske forsvaret. 
En norsk deltakelse i VEU vil bare være en 
endring av hvilke imperialistmakter Norge 
underlegger seg. 

RVs krav: 

For et sterkt, nasionalt og 
uavhengig forsvar. 

Vi er tilhengere av et sterkt, nasjonalt og uav
hengig forsvar som baserer seg på konvensjo
nelle våpen. Ryggraden i dette forsvaret må 
være vernepliktsordninga. Vi er imot deltakel
se i alle urettferdige militærallianser som bru
kes aggressivt mot andre stater, nasjoner og 
folk og/eller gir Norge en ulike-verdig posi
sjon. På dette grunnlag går vi mot Norges vi
dere integrering i VEU og er for oppsigelse av 
avtalen om assosiert medlemskap i VEU. På 
samme grunnlag går vi inn for norsk utmel
delse av NATO og ll)Ot alle utgifter til for
håndslagring av materiell i Norge. Vi går i 
mot NATO-øvelser på norsk jord. 

Norges integrering i USAs militærdoktrine 
gjennom NATO-medlemskapet har gitt oss en 
usjølstendig stilling og vanskeliggjort et for
svar av landet i dybden . Her menes med dyb
de både tid og rom. Det norske forsvaret er i 
for stor grad knyttet til et skallforsvar struktu
rert av flyplassene og forventningene/premis
set om unnsetninger utenfra. I fall slike unn
setninger ikke skulle komme, vil hele det ek
sisterende forsvarskonsept bryte sammen. 
Den strukturelle oppbyggingen av krigsorga
nisasjonen knyttet til flyplassforsvaret vil gjø
re den ekstra utsatt innledningsvis og vanske
liggjøre et forsvar over tid. 

Oppgraderingsprogrammene for F-16 flyene 
stanses. Dette programmet suger en ufor
holdsmessige andel av investeringsmidlene i 
åra framover. Frigjorte midler må nyttes til vi
dere invest-eringer på mobilt luftvern, panser
vern, mobilt kystartilleri, styrka mineforsvar 
(sjø), forbedrede ildledningssystemer for ar
tilleriet og forbedra ammunisjonstyper for det 
samme. 

Mobilitet som gir mulighet for slagkraft 
over tid, må være et nøkkelelement. Da kan 
ikke forsvarsevnen knyttes til kostbare våpen
bærere som F-16 som relativt raskt kan føre til 
at en stor del av egen defensiv og offensiv ka
pasitet settes ut av spill. Hæren som det sen
trale elementet i det norske forsvaret må styr
kes. Programmet med de vedtatte stormpan
servognene er et feilspor og må stanses. Fri~ 
gjorte midler må brukes til styrka avdelings
panservern og styrking av feltartilleriets mu
ligheter til panserbekjempelse. 

RV arbeider for: 
• Å melde Norge ut av NATO og for at Nor

ge ikke skal være medlem eller assosiert med
lem av Vestunionen. 

• Foren lov som forbyr bruk av norske styr
ker utenfor Norge, unntatt som fredsbevaren
de styrker i konfliktområder der alle parter 
godkjenner tilstedeværelsen av slike. 

• Et sterkt, uavhengig invasjonsforsvar som 
settes i stand til åfortsette og utvikle kampen 
også etter at Norge eventuelt er okkupert. 

• Verneplikt for kvinner med full tilgang til 

mobiliseringshæren. Utbygging av barneha
ger og annet for å lette kvinnelig deltaking i 
forsvaret. 

• Styrking av Heimevernet. 
• Å støtte alle forslag som i praksis innebæ

rer at det norske militærapparatet blir mindre 
knyttet til NATO, slik som f.eks. et nordisk 
forsvarsforbund. RV vil også støtte alle tiltak i 
retning av et mer defensivt, gerilja-orientert 
militærapparat. 

• Full rett til politisk virksomhet innenfor 
militærapparatet. Reell medbestemmelse for 
de vernepliktige i den daglige driften. 

• Forbud mot ABC-våpen. Støtte til kravet 
om en atomfri sone i Norden, som også om
fatter Island, Kola og St. Petersburg-distriktet, 
raketter i Østersjøen og havområdene rundt 
Norden. 

• For atomavrustning og for alminnelig ned
rustning. USA og Russland må gå i spissen. 

Styrk den sivile beredskapen 
Sivilberedskap skal være en beredskap for 

folk i forhold til ulykker og katatrofer både i 
freds- og krigstid. Sivilberedskapen i Norge 
er katastrofalt dårlig. Uten en utbygd sivilbe
redskap vil det militære forsvaret falle sam
men p.g.a. mangel på mat, drivstoff, materiell, 
reparasjons- og sjukehuskapasitet. Mangelen 
på sivilforsvarstiltak vil utsette folk for store 
lidelser som kunne vært unngått. 

RV arbeider for: 
• Tilfluktsrom der hver innbygger har sin 

plass i de kommunene som har utbyggings
plikt. 

• Oppbygging av kom- og kraftfor-lager i 
kommunene. 

• Sikring av ett års energiforsyning for jord
bruket med desentraliserte lagre. 

• I samsvar med norsk lov må helsevesenet 
få en beredskapsplan der sjukehjem, sjukestu
er og andre lokaler kan bygges om til akuttsju
kehus, der det må sikres ett eller to års forbruk 
av infusjonsvæsker og andre viktige medika
menter. Det må gjennomføres nødvendig opp
læring og trening av helsepersonell . 

• Det må utarbeides en liste over beredskaps
bedrifter (som konfeksjons- og farmasøytisk 
industri, visse deler av næringsmiddelindus
trien m.m.), og i lovs form gis forbud mot 
nedlegging eller eksport av disse. Om nød
vendig må staten gå inn og ta det økonomiske 
og administrative ansvar for slike bedrifter for 
å sikre fortsatt produksjon i Norge. 

• Det må gjennomføres regelmessige realis
tiske sivilforsvarsøvelser der alle skal gå i til
fluktsrom og få elementær opplæring. Slike 
realistiske øvelser vil virke mobiliserende på 
folk og avsløre skandaløse forhold som kan 
rettes opp. Alle ungdomsskoleklasser bør få 
besøke tilfluktsrom og få noen timers under
visning om sivilforsvaret som en del av pen
sum. 

• Sivile tjenestepliktige, som av overbevis
ning nekter militærtjeneste, må få muligheter 
til opplæring og organisering i sivile mot
standsformer og teknikker. 

Kapittel 28: 
Forsvar og utvid de de· 
mokratiske rettighetene 
(Kapitlet er så si identisk med kapittel 28 i det 
gjeldende programmet. Kun siste setning fo
ran stjernepunktene er føyd til, og siste stjer
nepunkt er strøket.) 

Et demokratisk sosialistisk samfunn som RV 
slåss for, vil bety en kraftig utvidelse av de de
mokratiske rettighetene og at folket reelt får 
makta i samfunnet. Under kapitalismen arbei
der RV for åforsvare og utvide de demokratis
ke rettighetene, og for åavsløre og bekjempe 
korrupsjon, maktkonsentrasjon og maktmis
bruk. 

Folk i Norge har viktige demokratiske rettig
heter som tale-, trykke-og organisasjonsfrihet, 
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og stemmerett ved hemmelige valg på flere 
partier. Også prinsippene i offentlighetsloven, 
streikeretten og rettssikkerheten er grunnleg
gende demokratiske rettigheter. Disse rettig
hetene er ingen selvfølge i store deler av ver
den, og det må slås ring rundt dem. Men ret
tighetene er begrensa, utsatt for innskrenk
ninger og ikke like for alle klasser og grupper 
i befolkninga. 

Borgerskapet sitter med makta og styrer 
samfunnet etter sine interesser til tross for de-
mokratiske valg. Arbeidsplasser og hele lo
kalsamfunn legges ned stikk i strid med folke
viljen. Da er det profittjakta og ikke demokra
tiet som avgjør. Plyndringa av naturressursene 
og ødelegginga av livsgrunnlaget er et annet 
eksempel som viser begrensningene i demo
kratiet under kapitalismen. 

Mulighetene til å bruke ytringsfrihetenerik
ke lik for eierne av Aftenposten og hjelpeplei
eren. Kapital er avgjørende for mulighetene 
for å få spredd ytringene. Det gjelder alle ty
per media, organisasjoner og enkeltpersoner. 
Retten til ytring er formelt lik for alle, men det 
er et hav mellom mulighetene. 

De sterke begrensningene i streikeretten er 
en viktig innskrenkning i de demokratiske ret
tighetene. Streik er et av de få sterke makt
midlene arbeidsfolk har i dag, men gjennom 
lovverket og Stortingets praksis med tvungen 
voldgift er mulighetene for lovlig streik små. 
Det er derfor nødvendig åtrosse lovverket for 
å bruke den demokratiske retten som streik er. 

Den innvandrings- og asylpolitikken norske 
myndigheter fører, er en sterk innskrenkning i 
de demokratiske rettighetene. (se eget kapit
tel). Politiets aksjoner mot svarte for å kon
trollere om de har oppholds- og arbeidstilla
telse er i tillegg til å være et grovt rasistisk 
overgrep, også en trussel mot de demokratiske 
rettighetene i hele samfunnet. 

Politiets brutale aksjoner mot demonstranter 
og høye bøter for ulovlige demonstrasjoner er 
angrep på ytringsfriheten og vil få alvorlige 
konsekvenser om det får fortsette. 

Det er de siste åra avslørt mye snusk, kor
rupsjon og vanstyre i den offentlige forvalt
ninga og i det politiske systemet. Fordi det har 
vært en rådende oppfatning at slikt ikke finnes 
i Norge, har korrupte politikere og byråkrater 
hatt spesielt gode arbeidsmuligheter. Når 
toppolitikere og toppbyråkrater blir et eget so
sialt sjikt som lever i økonomisk overflod, at
skilt fra folkets hverdag, er grunnlaget lagt for 
at maktmisbruk og korrupsjon skal vokse fritt. 
De gamle regimene i Øst-Europa var de kla
reste eksemplene på det, men det finnes også 
en rekke eksempler fra de største kommunene 
og statsadministrasjonen i Norge. Den krafti
ge maktkonsentrasjonen som nå skjer i kom
munene, slik at færre politikere får mer makt, 
vil øke faren for korrupsjon og maktmisbruk. 

Omlegging av styringssystemene i kommu
nene som foregår nå, innebærer en svekking 
av demokratiet. Forslaget til ny kommunelov 
legger opp til dramatiske innskrenkninger i 
det lokale demokratiet. RV går i mot reduk
sjon av antallet representanter i kommunesty
rer og fylkesting. Imot flere heltidspolitikere, 
rammelover uten lovfesta minstekrav og ret
tigheter, og overgang til byregjeringer til er
statning for formannskap. 

Det viktigste angrepet på demokratiet i Nor
ge nå er forsøket på å få Norge inn i EU. Et 
EU-medlemsskap betyr åselge norsk sjølråde
rett og gi vekk norske folkevalgte organ mu
ligheten til å fatte avgjørelser på vesentlige 
områder. Gjennom å vedta EØS-avtalen fore
tok Stortinget et politisk kupp. Dette er et læ
reeksempel på borgerskapets udemokratiske 
styre. Gjennom EØS-avtalen og forhandlinge
ne med EU har norsk offentlighetspraksis blitt 
kraftig innskrenka. "--

RV arbeider for: 
• Åpne møter i alle offentlige styringsorga

ner (Bare unntak for sosiale nemnd når de be
handler klientsaker). 

• Tvungen registrering av og full offentlighet 
om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske 
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godtgjørelser og organisasjonsverv for alle 
politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stor
ting og regjering. 

• Alle forberedende saksdokumenter til 
kommunestyrer og kommunale utvalg skal 
være offentlig tilgjengelige, bare med de unn
tak som følger av personvernet i helse- og so
sialsaker. Når en skattebetaler melder seg ved 
skranken, skal det være en plikt for byråkraten 
å hente alle dokumenter i den saken det blir 
spurt etter 

• Større muligheter for lokalpolitikere til å 
utføre vervet sitt gjennom muligheter til å væ
re deltidspolitiker. Vi går i mot flere heltidspo
litikere, og i mot reduksjonen av antall repre
sentanter i kommunestyrer og fylkesting. 

• Utvidelse av streikeretten til å gjelde også 
ved lokale forhandlinger, og reduksjon i ad
gangen til å vedta tvungen voldgift. Alle be
grensninger i den lokale forhandlingsretten 
må oppheves. 

• En lov om arbeiderkontroll i både offentli
ge og private bedrifter. De tillitsvalgte skal ha 
rett til å undersøke alle forhold som gjelder 
økonomi og regnskap hos arbeidsgiveren. For 
arbeidsgiveren skal det være straffbart å mob
be eller trakassere de som gjør bruk av denne 
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retten. 

• Utvida rett til demonstrasjoner. Ingen be
grensninger av hvor mange demonstranter 
som tillates. Bøteterroren mot demonstranter 
må stoppes. 

• Rett til å stoppe miljøfiendlige tiltak og 
inngrep i naturen dersom miljøskadene ikke er 
utreda og det er satt i verk tiltak som oppveier 
skadene. 

• Økt pressestøtte som sikrer mangfoldet i 
pressa. 

• Offentlig støtte til nærradiostasjoner som 
sikrer alle organisasjoner rett til ytring over 
eteren. 

• Stemmerett for innvandrere også i Stor
tingsvalg etter samme regler som gjelder ved 
kommune og fylkestingsvalg. 

Forslag til kapittel om 
demokrati: 
(Forslagstiller Anders Ekeland) 

Det borgerlige demokratiet, grunnlagt på al
men stemmerett er et historisk framskritt som 
RV forsvarer mot alle forsøk på åuthule det 

gjennom innføring av tokammersystem, høye 
sperregrenser osv. 

Det borgerlige parlamentariske systemet ut
gjør en trussel mot borgerskapets maktutøvel
se fordi vanlig folk gjennom valg kan kjempe 
igjennom mange progressive reformer og til 
og med avskaffe den private eiendomsretten. 
Derfor vil borgerskapet og dets politiske esta
blishment stadig forsøke å minske den direkte 
folkelige innflytelsen. 

Det borgerlige demokratiet er ikke noe sys
tem hvor alle har like sjanser. Næringslivet 
pøser årlig milioner inn i de borgerlige partie
ne, i annonsekampanjer. Alle har en stemme, 
men noen har mye mer penger og politiske 
ressurser til åpåvirke opinionen. 

Men den grunnlegende svakhet ved det bor
gerlige demokratiet er sjølsagt at mange av de 
viktigste avgjørelsene ikke tas der men i styre
rom og bankdireksjoner. Det tas en mange av
gjørelser andre lands styrerom og bankdirek
soner som også får store konsekvenser for oss. 
Det er de avgjørelsene som for konsekvenser 
for arbeidsplasser og miljø. Når skaden først 
har skjedd kan en bruke stemmeretten til å 
velge den løsningen som passer en best. Her 
blir ulike regioner og ulike sosiale grupper satt 
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opp mot hverandre, fordi noe må betale mer 
enn andre. 

Mange av problemene er uløselige innenfor 
kapitalismens rammer, som f.eks miljøproble
men og den struktrulle arbeidsløheten. Siden 
politikerne lover løsninger, men ikke kan sette 
dem igjennom uten at konkurranseevnen for
verrer seg, fører dette i dagens situasjon hvor 
de fleste ikke kan se noe realistisk alternativ til 
kapitalismen til politikerforakt. 

RV må se de grunnleggende årsakene til po
litikernes maktesløshet, til politikerforakten. 
Vi må motvirke denne politikerforakten ved å 
på peke dens årsak, ved å oppfordre folk til 
sjøl å bli politisk aktive. 

Små, men ikke uviktige reformer som RV 
kjemper for: 

•Fjerning av de megetgunstige pensjonsord
ningene for regjenngsmedlemmer. 

•Storingsrepresentantenes lønn skal være lik 
gjennomsnittet for industriarbeidere i Oslo. 

•S toringsmeldingene, odeltingsproposis jo
nene og referatene gjøres elektronisk tilgjeng
elig. 

(Eventuelle krav i forbindelse med sperre
grensa) 
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UTGITT AV RØD VALGALLIANSE, Gøteborggt. 8, 0556 Oslo 

. 

-Gi rikfolk en 
på trynet 
* }}- }'-( Rikfolk i Norge har en god 

, l r grunn til å ville inn i EU. Det er 
~ rikfolk - borgerskapet - i EU 
/' som har skapt de fire friheter. 

-r?/' Frihet til å flytte penger, legge 
~ ned arbeidsplasser, omgå 
~ miljøregler, fiske havet svart og 

---~ senke lønna til arbeidsfolk. 
'J.:, Statsminister Brundtland vil gi 
~ bort råderetten over norsk olje, 

fisk og vannkraft til kapitalen. 
På den måten blir folk i Norge 
fratatt den nasjonale sjølråde
retten, og muligheten til å styre 
egne ressurser, egne liv og 
bygge et ekte folkestyre. 

- si nei til EU! 

RØDOUNGDOM 
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PRINSIPPROGRAMMET 

Forslag til prinsipprogram 
2. utkast fra programkomiteen 
Jørn Magdahl laga et 2. utkast til prinsipprogram i sommer (2Alpr. 21.07.94) - etter vurdering av kritikken som var kommet mot 

1. utkastet. Programkomiteen har behandla dette avsnitt for avs nitt og vedtatt en del endringer, som har ført fram til det utkastet som 
er trykt her (2B/pr. 28. 08.94). Siste fristfor nye forslag til prinsipprogrammet er 1. november, men sjølsagt blir det mulig å fremmeforslag 

direkte på landsmøtet. Landsstyret vil gjennomføre en helhetlig behandling av prinsippprogrammet i desember - ogfremme endelig 
innstilling for landsmøtet. 

·~ ~:;,i•):'"'W1:,w--m,,.,.w,-,.,,,,,___,, _____________ ....,..,~,-,,--..-...,....,e---.....----,;--......,..,..,...,, ... _..,,.....,._..,,......-,.....,.. ____ .,,.__, 

Disp0si~ion 
:'-.;;:;: 

1.Mål 
2. Den kapitalistiske prodqksjonsmåten 
3. En ny imperialistiske verdensorden 

Fr~ to snp~rmakter til tre sentra· .,, 
Trekanten: USA, Japan og EU 
EU - og Tysklands nye styrke 
Tyskland styrker seg 
Imperialismen og folke;nei 3. verden 
Utbytting 
Undertrykker.kvinnene sµrsk;ilt 
Truer miljøet ,, ,_ 
Hovedkrafta mot imperialismen 
Imperialismen avler rasisme' ' 

4. Norge og imperialismen 
Norsk imperialisme 
Norsk sjølråderett 

S. Det norske samfunnet 
Kapitalisme og undertrykking 

•h<KrassemMcf' . '· · - 1· ' 

Kvinneundertrykking 
Andre viktige motsetninger 
Den sosialdemokratiske modellen i krise 
Økonomisk gullalder og «sosialdemokratisk orden» 
Den sosialdemokratiske æraen er over 

1.Mål 
Rød Valgallianse kjemper for et samfunns
system som er basert på økologisk forsvarlig 
forvaltning av naturressursene, ivare tar det 
biologiske mangfoldet, og sikrer livsgrunnla
get for framtidas generasjoner. 

Rød Valgallianse kjemper for en verden av 
samfunn uten nød, undertrykking og utbyt
ting. Det er klasseløse samfunn, uten kvin
neundertrykking og rasisme. Kløfta mellom 
styrende og styrte er erstatta av alles direkte 
innflytelse på egne li~ og på utviklinga av 
samfunnet. Det er samfunn hvor alle er verdi
fulle medmennesker. 

Rød Valgallianses mål er en samfunnsform 
hvor menneskenes grunnleggende behov sty
rer produksjonen, og hvor alle kan leve et all
sidig liv med rike muligheter til å utvikle seg. 
Arbeidet skal gi mulighet for skaperglede - og 
og være en kilde til utvikling av enkeltmen
nesker og fellesskapet. 

Dette samfunnet blir ingen konfliktfri 
«idyll», ikke et samfunn basert på sløsekon
sum, eller et «grått» samfunn hvor alle presses 
inn i «samme form» _ 

Den samfunnsformen som er skissert her er 
inspirert av den visjonen Karl Marx kalte 
kommunismen, men den har ikke noe felles 
med de byråkratiserte klassesamfunna som 
har gått under denne betegnelsen. 

Denne samfunnsformen forutsetter at impe
rialismen er knust og at utbyttinga av folk og 

nasjoner er opphørt. Den forutsetter også en 
høyt utvikla vitenskap og teknologi, en base 
av fornybare energiressurser - og en langvarig 
klasse-, kvinne- og miljøkamp. 

I verden i dag er kapitalismen, imperialis
men og mannsmakta hovedhindrene for ut
vikling i en retning som følger av disse 
langsiktige måla. 

2. Den kapita
listiske produk-
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s1onsmaten 
Samfunnets splittelse i klasser er ikke natur
gitt, men historisk oppstått og forgjengelig. 
Forholdet mellom klassene har stadig vært i 
forandring. Herskerklasser har oppstått og 
gått under. Slik vil det fortsette til alle klasse
samfunn er avskaffa. 

Kapitalismen skiller seg fra tidligere klasse
samfunn ved at utbyttinga er mer skjult. To 
hovedklasser står overfor hverandre i produk
sjonsprosessen. På den ene side kapitalistene 
som eier kapital og produksjonsmidler - på 
den andre side arbeiderne som er formelt 
«frie», men som ikke .har annet valg enn å sel
ge arbeidskrafta si_ for å livnære seg. Arbeids-

6. Revolusjon og «en sosialime verden ikke har sett» 
!levolusjon ' 
Sosialismen som overgangssamfunn 
Lµre av erfattngene med sosialisme 
Mangfold og sosiali$me nedafra 

. Stat eller samfunn 
Planøkonomi , 
Sosialisme på.internasjonal basis 

7.Kreftene for samfunnsmessig forandring 
Klasser 
Hovedmotsetningen 
Arbeiderklassens frigjøring må være dens eget verk 
Allierte 

, De samfunns}critiske ·bevegelsene 
8. RVs rolle ' · ,. ~ 

Anvender marxistisk teori 
Dagskamp og sosialisme 
Av.sløringer 
Pailarhetttarimt og·u en(:{mparlamentåris 
Partimodell 
Et arbeiderparti 
Samling av de revolusjon,µre kreftene 

' («Omgruppering»). ·, 

krafta har større verdi enn det arbeiderne får i 
lønn - og er dermed en kilde til merverdi eller 
profitt for kapitalistene. Målet for kapitalistisk 
produksjon er ikke å tilfredsstille folks behov, 
men å gjøre profitten og dermed kapitalakku
mulasjonen størst mulig. 

Den kapitalistiske produksjonsmåten repre
senterte et historisk framskritt - i det den åpna 
for en voldsom framgang i teknologisk nivå, i 
produktivitet og i produksjonen av goder i 
samfunnet. Men det blir stadig tydeligere at 
kapitalismen står i veien for en bærekraftig ut
vikling for flertallet av menneskene i verden. 

Den moderne kapitalismen er imperialistisk. 
Kapitalakkumulasjon fører til internasjonal 
ekspansjon. Konkurransen om markeder går 
over i rivalisering om innflytelsessfærer og til 
krig. 

Folk og samfunn over hele verden underleg
ges kapitalens behov og presses inn i den im
perialistiske arbeidsdelinga, hvor landa i den 
3. verden er ensidige råvareprodusenter. Rik
dommen konsentreres i «Nord» - fattigdom
men i «Sør». Utviklinga av de produktivkref
tene som kunne ført til bedre liv for flertallet 
blir under de kapitalistiske produksjonsfor
holda mer og mer omvandla til destruksjons
krefter: En type vekst som truer livet på jorda, 
avanserte masseødeleggelsesvåpen, kronisk 
og økende massearbeidsløshet på alle konti
nenter osv. 

Dette er bakgrunnen for at RV sier at valget 
står mellom «sosialisme eller barbari». 

3. En ny imperia-' 
listisk verdens
orden. Fra to 
supermakter til 
tre sentra 
Trekanten: USA, Japan og EU 

Etter sammenbruddet for Sovjet - og etter 
«den kalde krigen» mellom supermaktene, er 
den internasjonale utviklinga prega av kon
kurransen og rivaliseringa mellom tre imperi
alistiske sentra. USA er den eneste supermak
ta, men er relativt sett i økonomisk tilbake
gang - og er helt avhengig av den militære 
styrken sin. Europaunionen vil hevde seg i det 
økonomiske kappløpet gjennom mer mar
kedskapitalisme innad, og ved toll- og asyl
murer og militæroppbygging gjennom Vestu
nionen utad. Japan står i fremste rekke i et 
sterkt kapitalistisk vekstsentrum med flere 
sterke nyindustrialiserte land - og med et 
halvkapitalistisk Kina som raskt øker kapasi
teten sin. 

Russland er sterkt svekka i forhold til det 
tidligere Sovjet, og er blitt avhengig av Ves-
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ten. Ambisjonene om fortsatt å gjøre seg gjel
dende retter seg mot deler av det tidligere sov
jetimperiet. 

Delvis er forholdet mellom de sterkeste 
imperialistlanda prega av motsetningsfylt 
samarbeid, f . eks. gjennom samordning av 
militære aksjoner i 3. verdenland. Men de åp
ne motsetningene mellom dem blir klarere. 
Det viser seg bl.a . gjennom proteksjonisme, 
tendenser til handelskrig, og i at de drar i ulike 
retninger i internasjonale konflikter. På kort 
sikt fører dette til opptrapping av lokale og re
gionale kriger - som f.eks. på Balkan. På 
lengre sikt kan konflikten mellom de tre side
ne være en kime til enda større kriger. RV me
ner den internasjonale arbeiderklassen ikke 
har noen interesse av å støtte noen av «de tre». 

Europaunionen og 
Tysklands nye styrke 

I EUs historie har det vært en veksling mellom 
integrasjons- og stagnasjonsperioder. Årsaken 
til dette ligger i selve samarbeidets karakter: 
Det er dominert av stormakter som har sine 
egne interesser å ivareta - samtidig som de har 
hatt felles interesse av å skape et stort indre 
marked - og en felles blokk, for å greie seg i 
den globale konkurransen. 

Fra 1950-åra var Vest-Tyskland «en økono
misk kjempe, men en (utenriks-)politisk 
dverg». Etter murens fall har den økonomiske 
kapasiteten økt kraftig, samtidig som de polit
ske ambisjonene er blitt tydeligere. 

Tyskland spiller i dag en mer dominerende 
rolle i Europa enn noen gang før i fredstid i 
vårt århundre. Forbundsstaten har styrka seg 
gjennom store investeringer i det tidligere 
Sovjetdominerte området, og har utvikla seg 
til å bli våpeneksportør nr. 2 i verden. Maas
trichtavtalen åpner for at Tyskland gjennom 
Vestunionen, får adgang til atomvåpen - og 
kan sende tropper til utlandet. 

I det tyske borgerskapet har det vært kamp 
mellom dem som ville satse videre på en tette
re Europaunion, og dem som ønsker tysk 
«aleinegang». Hittil (1994) har de første vært 
på offensiven. 

Utviklinga i retning av en tettere Union har 
vært basert på det gode samarbeidet «mellom 
Bonn og Paris». I Frankrike, som sjøl meget 
aktivt ivaretar kolonitradisjonene sine i Afri
ka, øker skepsisen mot at Tyskland styrker 
seg. Bare framtida kan vise om det tette uni
onssamarbeidet vil utvikle seg. 

RVs motstand mot EU er basert på anti-kapi
talisme og anti-imperialisme. Denne motstan
den står fast enten EU vil bli prega av indre ri
valisering - eller fortsetter på veien mot et Eu
ropas Forente Stater. Opp mot det kapital
istiske EU-samarbeidet vil RV sette styrking 
av det folkelige samarbeidet i Europa. 

Imperialismen og folkene 
i den 3.verden 

Utbytting 
Forholdet mellom de rike borgeskapene i 
«Nord» og de fattige folkemassene i «Sør» 
hviler på arven fra koloniperioden. Makt og 
utbytting opprettholdes gjennom allianser 
mellom imperialismen og overklasser i 
3. verdenlanda. Forsøk på nasjonal og sosial 
frigjøring blir møtt med militær makt, ofte in
vasjoner. 

Imperialismen utbytter de breie folkemasse
ne i den 3. verden ved at: - De er tvunget inn i 
en ensidig råvareøkonomi og et ulikt bytte. 
Prisene på råvarene faller stadig i forhold til 
prisene på industriprodukter. De imperialistis
ke landa «går inn for frihandel», men forsva
rer egne næringsinteresser mot den den 3. ver
den med tollmurer og importbegrensninger. 

- De er i gjeldskrise. De må betale renter på 
lån som i liten grad er gått til å bedre levefor
holda for folk flest. Derfor presser Verdens
banken og Det internasjonale pengefondet 
(IMF) statene i den 3. verden til å skjære ytter
ligere ned på levevilkåra for de fattige. De 
vestlige imperialistlanda bruker i økende grad 
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FN-systemet for å presse gjennom sin poli
tikk. 

- De multinasjonale selskapene trekker ut 
profitt på investeringene sine, og tapper 3. ver
denland for naturressurser . Utbyttinga av den 
3. verden og den økende fattigdommen, særlig 
i de afrikanske stater, har skjerpa motsetning
ene mellom folkegruppene og lagt grunnlaget 
for svært alvorlige indre motsetninger i en 
rekke land. 

Undertrykker kvinnene 
særskilt 

Utvikling på imperialismens premisser under
trykker kvinnene i den 3. verden særskilt. 
Mange av kvinnebøndene er blitt pressa til å 
gi opp allsidig matproduksjon på egen jord -
til fordel for «cash crop» - råvareproduksjon 
for eksport. Det er oppretta egne økonomiske 
soner for å friste utenlandsk kapital med dårli
ge faglige rettigheter og spesielt billig 
arbeidskraft. Her er arbeidsstokken kvinne
dominert. Internasjonal kjønnshandel er vok
sende. 

Truer miljøet 
Konsentrasjonen av rikdom i «Nord» og fat
tigdom i «Sør» truer i dag det globale miljøet. 
Produksjonen og livsformen i de kapitalistiske 
kjerneområdene er f. eks. basert på store COr 
utslipp som øker drivhuseffekten, mens bøn
dene i mange 3. verdenland tvinges til å øde
legge jordsmonnet ved den ensidig råvarepro
duksjonen og ved at de fattige bøndene må 
hogge verneskogen for å få til brensel. 

Internasjonal storkapital eksporterer miljø
problemer til den 3. verden. Ett eksempel er 
rasering av regnskogen. Et annet er 3. verden 
som dumpingplass for farlig spesialavfall. 

Hovedkrafta mot 
imperialismen 

Etter den 2. verdenskrig har den nasjonale og 
sosiale frigjøringskampen i den 3. verden vært 
hovedkrafta i kampen mot imperialismen. 
Slik er det fortsatt. 

Samtidig har imperialismen vist stor evne til 
å bevare innflytelsen i land som har forsøkt å 
frigjøre seg. De fleste regjeringene i den 3. 
verden samarbeider med imperialismen og 
undertrykker sine egne folk . Kina er ikke 
lenger noen anti-imperialistisk kraft, men 
fører en nasjonalt orientert stormaktspolitikk 
- og er samtidig et eksempel på hvor vanske
lig det er for fattige land å konsolidere arbei
der- og bondemakt - og utvikle sosialismen. 
Det er sannsynlig at dette først blir mulig etter 
revolusjoner i land med langt utvikla kapita
lisme. 

RV stiller seg solidarisk med frigjøringsbe
vegelser og alle i den 3. verden som slåss mot 
imperialismen - og mot dem som er i allianse 
med imperialismen i sine egne land. Frigjø
ringskampen i den 3. verden - og arbeider
kampen i de kapitalistiske kjerneområdene i 
«nord» tjener hverandre gjensidig. 

Imperialismen avler rasisme 
Imperialistisk undertrykking og fattigdom 
som har ført til at det er flere ti-talls millioner 
flyktninger i verden i dag, er et viktig grunn
lag for rasismen. Det gir grunnlag for forestil
linger om at «vi» har høyere verdi enn «dem». 

Statsapparatene i de imperialistiske landa 
bygger «murer» for å holde flyktninger og 
asylsøkere ute. Høyreekstreme rasister og na
zister i de kapi talistiske landa spiller på folks 
utrygghet og nasjonalsjåvinisme - og prøver å 
gjøre innvandrerne til syndebukker for proble-
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mer som følger av kapitalismen. Mot dette ar
beider RV for at arbeidere og undertrykte må 
forene seg på tvers av nasjonale forskjeller -
og jobbe sammen mot imperialisme og rasis
me. 

4. Norge og 
imperialismen 

Norsk imperialisme 

Norge er integrert i det imperialistiske ver
denssystemet - dels ved sjøl å ha en imperia
listisk økonomi - dels ved deltakelse i en rek
ke imperialistiske sammenslutninger (Nato
medlemskap, og assosiert medlemskap i Vest
unionen) - og institusjoner (Pengefondet-IMF 
og Verdensban ken) . 

Den norske staten undertrykker den samiske 
nasjonen. 

Gjennom de store oljerikdommene har Nor
ge styrka sin økonomiske og politiske stilling i 
verdenspolitikken. Fra først på 80-tallet har 
det vært en økende kapitaleksport fra Norge til 
andre deler av verden, og stadig flere uteeta
bleringer. 

RV vil arbeide for at Norge går ut av interna
sjonale imperialistiske sammenslutninger, 
fører en internasjonal politikk som er til minst 
mulig skade for undertrykte folk og nasjoner ~ 
og slutter å undertrykke samene. 

Nors k siølr6derett 
Tyskland og og andre EU-land er opptatt av å 
få lettere tilgang til de store norske naturres
sursene. Norge har Europas største forekom
ster av olje, fossekraft og fisk. Mulighetene 
for store mineralrikdommer på den norske 
kontinentalsokkelen er betydelige. 

Norsk utenrikspolitikk har - i tråd med ut
viklinga av utenriksøkonomien - gradvis ori
entert seg fra USA til Tyskland og EU. De sto
re selskapene er pådrivere for at Norge skal bli 
fullt medlem av EU og oppfylle krava i Maas
trichttraktaten . 

Norge er blitt innlemma i EUs indre marked 
gjennom EØS. En stor del av lovverket i Nor
ge endres som en direkte følge av Unionsved
tak i Brussel, som tar sikte på å gi kapitalens 
fire friheter et stadig større spillerom. På den
ne måten får borgerskapet i Norge drahjelp i 
sitt forsøk på å øke profitten gjennom tiltak 
som fører til dårligere leveforhold for folk 
flest. Stortingets rolle som lovgivende myn
dighet er sterkt redusert. I enda sterkere grad 
gjelder dette folkets muligheter til å påvirke 
beslutningene. 

Fler tallet i Norge har interesse av å forsvare 
seg mot at det norske borgerskapet selger den 
nasjonale sjølråderetten for å gjøre Norge til 
en del av EU. «Nei til EU - ut av EØS!» er en 
del av kampen for demokrati, for velferdssta
ten og mot markedsliberalismen - og må ikke 
blandes sammen med den aggressive og reak
sjonære nasjonalismen som ønsker å hevde 
seg på bekostning av andre folk og nasjoner. 

5.Det norske 
samfunnet. 
Kapitalisme og 
undertrykking 

Klassemakt 

Norge er et kapitalistisk klassesamfunn bygd 
på utbytting og undertrylcklng. Noen generelle 
trekk ved denne samfunnstypen er beskrevet 
under pkt. 2 - la oss likevel slå fast at sam-
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funnsforholda i Norge bl.a. er kjennetegna av 
at: - De viktigste produksjonsmidlene er eid 
av et storborgerskap som utgjør n oen få pro
sent av befolkninga. - Investeringene ikke er 
styrt ut fra folks behov, men ut fra hva som gir 
kapitalistene høyest profitt. 

- Godene er skeivt fordelt: På den ene sida 
rein luksus, på den andre sida et økende antall 
fattige. F. eks. er gjennomsnittlig levealder på 
Vestkanten i Oslo nesten 10 år lenger enn på 
østkanten. 

- Mange av de viktigste avgjørelsene blir 
ikke tatt av folkevalgte, men i styrerom og 
bankdireksjoner. Gjennom EØS-avtalen blir 
mye av det viktigste bestemt av storkapitalis
tisk lobbyvirksomhet overfor byråkratiet i 
Brussel. 

- Statsapparatet ivaretar borgerskapets in
teresser. Dette sikres ikke bare gjennom den 
dominerende borgerlige politikken, men også 
gjennom kapitalistisk lobbyvirksomhet, ved 
sammensetninga av ledersjiktet i forvaltninga 
osv. Kjerna i statsapparatet er et voldsappa
rat av militær- og politi som «om nødvendig» 
settes inn mot arbeidere og andre grupper i 
kamp. Staten spiller også en svært viktig øko
nomisk rolle som «felleskapitalist» Dels som 
eier eller medeier i storselskaper, dels som 
forvalter av 60 prosent av bruttonasjonalpro
duktet. 

- Borgerskapets makt bygger i sterk grad på 
et ideologisk hegemoni - «de herskendes tan
ker er de herskende tanker». Her spiller 
mediasituasjonen en viktig rolle. Det samme 
gjør kommersialiseringa av kultur, idrett og 
hverdagsliv. 

- Det er en utstrakt grad av fremmedgjøring. 
Arbeiderne har ikke makt over sitt eget arbeid 
eller over de verdiene de skaper gjennom ar
beidet sitt. Folk flest flest føler avmakt overfor 
vikt ige beslutninger som er med på å styre li
va deres. Kapitalismen omskaper stadig mer 
til varer - også menneskelige relasjoner. 

Kvinneundertrykking 
Hovedhinderet for kvinnefrigjøring er det ka
pitalistiske systemet og borgerskapets makt, 
men borgerskapet kan bare herske når man
nen hersker litt. Dvs. at «mannsmakt» og 
menns undertrykking av kvinner ikke bare er 
uakseptabelt i seg sjøl, men også er en for
utsetning for det bestående samfunnssyste
met. 

K vinneundertrykkinga er historisk overle
vert - og innvevd i det økonomiske systemet 
under kapitalismen. Organiseringa i familier 
holder kostnadene på reproduksjon av ar
beidskrafta nede - og øker profitten. I familie
ne gjøres det like mye ulønna hus- og om
sorgsarbeid som alt lønnsarbeidet i det norske 
samfunnet. Størstedelen av dette arbeidet ut
føres av kvinner, og det er en nær sammen
heng mellom dette og at kvinner som «sosialt 
kjønn» er underordna på arbeidsmarkedet -
og har lavere lønn enn menn. Kvinner er også 
ideolgisk undertrykt - bl.a. gjennom kvinne
synet i reklamen, i pornoen osv. Et ekstremt 
uttrykk for kvinneundertrykkinga er menns 
mishandling. 

Andre viktige motsetninger 
- Det er en uforsonlig motsetning mellom den 
kapitalistiske organisering av samfunnet - og 
hensynet til naturen. Det stadige kravet om at 
kapitalen må forrente seg og vokse fører til en 
type vekst og energisløsing som truer miljøet 
og den økologiske balansen. 

- Historisk er den samiske nasjonen blitt un
dertrykt bl.a. ved at samefolket er blitt splitta 
mellom fire stater og ved forsøk på å utrydde 
samisk språk, kultur og identitet. Den norske 
staten fratar fortsatt samefolket urrettighetene 
til land og vann, og åpner de samiske område
ne for mineralleitinga til de multinasjonale 
gruveselskapene. 

- Et flertall av innvandrere er blitt gjort til 
fattigste på arbeids- og boligmarkedet. De un
dertrykkes kulturelt og religiøst, trakasseres 
gjennom legitimasjonskontroller, hets osv. 
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Staten har hovedansvaret for diskrimineringa, 
men den statlige og den folkelige rasismen 
nærer seg av hverandre. 

- Det overføres store verdier fra distriktene 
til de velstående i byene. EU-politikken er en 
krigserklæring mot folk i utkanten. 

Avindustrialisering, arbeidsløshet, byforny
elsespolitikken osv. har ført til økende proble
mer for arbeiderbefolkningen i de større 
byene. 

- Homofile og lesbiske undertrykkes fordi 
kjærlighet og seksuell tiltrekning til eget 
kjønn - bl.a. truer den plassen kjernefamilien 
har i økonomien og ideologien i vårt samfunn. 

Den sosialdemokratiske 
modellen i krise 

Økonomisk gullalder og 
«sosialdemokratisk orden». 

Sett i historisk perspektiv og i relasjon til de 
fleste andre land har flertallet i Norge i tiåra 
etter krigen kunnet nyte godt av relativt høy 
levestandard, sosiale og utdanningspolitiske 
reformer og en velferdsstat. Bakgrunnen for 
dette var den langvarige internasjonale opp
gangen etter krigen - kombinert med et «klas
sekompromiss?>. En sterk og sosialdemokra
tisk dominert arbeiderbevegelse godtok de 
grunnleggende trekka ved det kapitalistiske 
samfunnet - mot at arbeidsfolk fikk del i den 
økonomiske framgangen. Arbeiderpartiet tok 
regjeringsmakt og leda det kapitalistiske sam
funnet i en periode med oppbygging og stabi
litet. Mye av makta er blitt utøvd gjennom et 
«toppenes partnerskap» - et korporativt klas
sesamarbeid i trekanten: (1) Statsapparatet, 
(2) ledelsen i LO og andre deler av fagbeve
gelsen og organisasjonslivet - og (3) Arbeids
giverforeningen. Hovedavtalen har regulert 
forholdet mellom partene i arbeidslivet - og 
bl.a. pålagt fredsplikt. Sterke arbeiderkollek
tiv på grunnplanet i industrien fortsatte en ak
tiv og framgangsrik faglig kamp, men stort 
sett innafor regelverket. Framgangen gjorde at 
de fleste godtok selve systemet. 

SluH p6 den sosial-
demokratiske æraen 

Den lengste oppgangsbølgen i den internasjo
nale kapitalismens historie var over på begyn
nelsen av 70-tallet. I Norge kom nedgangen 
seinere pga. motkonjunkturpolitikken, og blei 
mindre drastisk pga oljeøkonomien. Sverige 
er et bedre eksempel på krisa i «den nordiske 
modellen». 

Arbeidsløsheten holder seg nå kronisk høy i 
den utvikla kapitalistiske verden (35 millioner 
i OECD-området i 1994). Under kapitalismen 
fører t.o.m. nye teknologiske revolusjoner til 
et økende antall fattige og utslåtte. Krava til 
«fleksibilitet» skjerpes for at arbeidskrafta 
skal være konkurransedyktig. I USA har det 
vært en kraftig levestandardssenkning for ar
beiderklassen. I Nord-Europa er perioden for 
store og progressive reformer over. Mens ka
pitalistene i oppgangsperioden hadde fordel 
av en sterk utbygging av velferdsstaten og ut
danninga. Nå er kapitalistene mer opptatt av 
privatisering som kan skape nye områder for 
kapitalakkumulasjon. Partier som DNA spil
ler på sin historie som arbeiderpartier, f. eks. i 
den falske propagandaen om at «arbeid til alle 
er jobb nr. 1», men fører nå en politikk som 
ikke er sosialdemokratisk, men mer tradisjo
nelt borgerlig. I denne situasjonen har ikke 
«den sosialdemokratiske orden» med organi
sert klassesamarbeid lenger framgang å by ar
beiderklassen - nå trengs klassekamp! 

6. Revolusjon -
og en sosialisme 

verden ikke har 
sett 

Revolusion 

Ut fra behovet for en grunnleggende endring 
av maktforholda - på arbeiderklassens, kvin
ners - og naturens premisser, er det nødvendig 
å slåss for sosialismen. 

Sosialismen forutsetter en politisk revolu
sjon med oppslutning og deltakelse fra et fler
tall i folket. Er det opp til RV, så vil en revolu
sjon bli fredelig, men sosialismen har mektige 
motstandere som kan tenkes å stoppe en om
veltning med alle midler. Griper makthaverne 
til vold for å bevare makta si, har et sosialis
tisk flertall en legitim rett til å forsvare seg. 

Dersom folket i Norge skal gjøre opprør mot 
dagens kapitalistiske orden, krever dette en 
revolusjonær situasjon. En slik situasjon er 
kjennetegna av omfattende økonomisk sam
menbrudd og kaos, politisk krise og stor usta
bilitet. 

Det arbeidende folket kan ikke bare ta over 
det eksisterende borgerlige statsapparatet, og 
bruke dette til eget formål, men må før makto
vertakelsen ha eller utvikle motmaktsorganer, 
med utgangspunkt i arbeidsplassene og lokal
samfunn - som kan bli kimen til et nytt sosia
listisk statsapparat. 

Etter revolusjonen vil den første oppgaven 
for den sosialistiske regjeringa være å erobre 
makta over «kommandohøydene» i økonomi
en - dvs. over oljeproduksjonen, de store 
bank- og kredittinstitusjonene, storindustrien 
osv. 

Sosialismen som 
overgangssamfunn 

Revolusjonen er bare døra inn til det sosialis
tiske samfunnet, den første forutsetning for en 
langvarig økonomisk og sosial omforming av 
samfunnsstrukturen. Det sosialistiske sam
funnet er et overgangssamfunn - som lenge 
vil være preget av den samfunnsformen det 
har oppstått på grunnlag av. Bare gjennom de
mokrati, klassekamp, kvinnekamp og miljø
kamp kan sosialismen utvikles i en retning 
som gjør det mulig å realisere de måla som er 
skissert innledningsvis i dette programmet. 

Lære av erfaringene med sosialisme 
De sosialistiske revolusjonene i Sovjet, Kina 
osv. var nødvendige og rettferdige. Ut fra de 
samfunnsmessige forutsetningene i disse lan
da, ga revolusjonene store positive resultater 
for breie grupper av folket. Men det øko
nomiske og utdanningsmessige utviklingsni
vået var dårlig, og de demokratiske tradisjo
nene svake. Storparten av folket var fortsatt 
bønder og jordarbeidere. Det var lite industri 
og lite produksjon i stor målestokk, og en liten 
arbeiderklasse. Lite lå til rette for at den virke
lige makta i samfunnet kunne ligge hos a,rbei
derklassen og folket. Makta blei konsentret i 
toppen av det «kommunistiske» partiet - og 
statsapparatet - og disse makthaverne under
trykte, forfulgte og fengsla politiske motstan
dere og opposisjonelle i egne rekker. Uten et 
oppgjør med stalinisme og alle former for 
«ett-partisosialisme» og totalitær tenkning, 
vil alle sosialistiske for søk ende med at det 
utvikler seg e,i ny overklasse som vil herske 
over arbeiderklassen og folket. 

Mangfold og sosialisme 
nedafra 

Sosialismen må være en sosialisme nedafra. 
Arbeider- og folkemakta under sosialismen 
må kombinere indirekte styre gjennom folke
valgte organer med direkte maktutøvelse i lo
kalsamfunn, på arbeidsplasser osv. Valgte re
presentanter må kontrolleres nedafra slik at de 
ikke kan ta seg privilegier eller på annen måte 
fjerne seg fra folks interesser. Over tid må di
rekte arbeider- og folkemakt stadig styrkes. 
Dette vil kreve at en del av den tida som folk 
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får frigjort gjennom kortere dager med lønns
arbeid må b rukes til skolering - og til å ta del 
i styre og stell. Sosialismen må bygge på 
mangfold. I det sosialistiske samfunnet er det 
nødvendig med kamp mellom ulike interesser 
og verdier. Det må være flere partier, sterke og 
uavhengige fagbevegelser og kvinne- og mil
jøorganisasjoner. Det må være ytringsfrihet, 
streikerett osv. 

Stat eller samfunn 
I vårt samfunn og i den tidlige sosialismen 
forsvarer sosialister en rekke offentlige «vese
ner», institusjoner og ordninger mot nedskjæ
ring og privatisering. Dette tjener folks vel
ferd - og er et ledd i kampen mot kvinneun
dertrykkinga. Samtidig er det et problem at 
mennesker oppfatter hverdagen og livet som 
«oppsplitta». Mange eldre og andre utafor 
produksjonen lever isolert. Foreldre har ofte 
lang arbeidsvei og lang arbeidstid og når ikke 
over alle forpliktelsene, og slett ikke å dyrke 
andre interesser. Barn i barnehager har det 
bra, men mange av dem har for lange dager. 
Mange nærsamfunn fungerer ikke godt som 
sosiale enheter. Den sosiale oppsplittinga øker 
behover for politi etc. 

Under sosialismen må viktige funksjoner et
terhvert flyttes fra «vesener» og institusjoner 
og tilbake til nærmiljøet. Det gjelder f. eks. 
mye av barne- og eldreomsorgen, men forut
setningen er at dette ikke blir på menns eller 
markedets premisser. Mer av folks behov for 
sosial omgang, for å skape og for makt over 
egne liv, må tilfredsstilles lokalt. 

Under kapitalismen dyrkes privatsfæren og 
det individuelle. Husholdene er blitt stadig 
mindre og mer sårbare, til glede for forbruks
vareindustrien og entrepenørkapitalen, men 
til skade for folks levekår. Under sosialismen 
må det utvikles ulike kollektive boformer som 
både tar vare på naturressursene på en bedre 
måte og som svarer til folks sosiale behov. 

Planøkonomi 
Den sosialistiske økonomien må være en 
planøkonomi. Sentral planlegging og over
ordna politisk styring med basis i en demokra
tisk beslutningsprosess, må kombineres med 
med desentralisering av makt til folk på ar
beidsplassene og i lokalsamfunna. Under so
sialismen kan markedet brukes som «et red
skap» til å distribuere varer eller bestemte ty
per varer. Men en må hele tida være på vakt 
mot at markedslovene skal ta over for en sty
ring etter overordna politiske mål som økolo
gisk balanse, rettferdig fordeling, kvinnefri
gjøring osv. Etterhvert må stadig mer av for
deling etter kjøpekraft (markedet) erstattes av 
fordeling etter behov. 

Sosialisme på internasjonal basis 
Imperialismen og kapitalismen utvikler seg 
ujamnt. Sosialistiske omveltninger kan derfor 
komme i ett eller få land av gangen. Men det 
er svært vanskelig å tenke seg at «sosialisme i 
et land», som f.eks. Norge, kan overleve og 
utvikle seg særlig langt - uten å bukke under 
for presset fra imperialismen og verdensmar
kedet - eller uten å utvikle kontrollordninger 
som er lite ønskelig ut fra et demokratisk stå
sted. En utviklingsdyktig sosialisme må ha en 
internasjonal basis i samarbeidet med andre 
sosialistiske og vennligsinna land. 

7. Kreftene for 
samfunns
forandring 

Klasser 

Klasser er grupper av mennesker som står i 
grunnleggende sarnrne stilling mht. - eien 
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doms- og disposisjonsretten til produksjons
midlene, 

- plassen i organiseringa av arbeidet (grad 
av overordning/selvstendighet/underordning). 

- måten de oppnår sin del av av de sam
funnsmessige rikdommene ( eks. kapitalinn
tekt eller lønnsarbeid), og hvor stor andel en 
oppnår av disse. 

Hovedmotsetningen 
Hovedmotsetningen i det norske klassesam
funnet går mellom borgerskapet o g arbeider
klassen. Borgerskapet består av dem som eier 
eller rår over produksjonsmidler, som har an
satt lønnsarbeidere og som kan akkumulere 
kapital på grunnlag av det de tjener på disse. 
Foruten de egentlige kapitalistene hører direk
tørsjiktet til borgerskapet . Det gjør også et 
sjikt av ledere i det borgerlige statsapparatet, 
og i de store organisasjonene. 

Arbeiderklassen utgjør flertallet i befolk
ninga - og består av dem i produksjon og tje
nestyting som ikke eier produksjonsmidler og 
som er i underordna stillinger. Mellom disse 
fins det et småborgerskap bestående av to ho
vedsjikt. 

Det er for det første de sjø/sysselsatte bøn
dene, fiskerne og håndverkerne - men også 
folk i «de frie yrker» - uten (særlig) ansatte 
eller betydelig kapitalinntekt. 

Dernest er det et småborgerskap av ansatte. 
Dette sjiktet har vokst kraftig som følge av 
veksten i offentlig sektor. Sjiktet omfatter først 
og fremst ansatte i mellomstillinger og .sjøl
stendige stillinger i utdanning, helse- -og sosi
alsektoren. I dette sjiktet fins det et stort antall 
kvinner med lojalitet til de store kvinnegrup
pene i arbeiderklassen. 

Siden sjiktet har sin eksistens knytta til den 
offentlige sektoren, og vil være viktig alliert 
for arbeiderklassen i kampen for å forsvare de 
kollektive godene. 

Arbeiderklass ,ens frigiøring 
m6 være dens eget verk 

Det er utenkelig med noen grunnleggende so
sialistisk samfunnsmessig forandring i Norge 
- uten at arbeiderklassen tar ledelsen. Arbei
derklassens frigjøring må være dens eget 
verk. 

I de siste tiåra har arbeiderklassen , vokst, 
men den er mindre konsentrert, mindre homo
gen, mindre sjølbevisst og mindre organisert 
for kamp enn tidligere. Da den lange opp
gangsperioden etter krigen tok slutt innledet 
kapitalistene en offensiv mot oppnådde rettig
heter og velferdsordninger - og for arbeiderne 
er det blitt lite å oppnå gjennom det institusjo
naliserte samarbeidet med stat og arbeidsgive
re. Den prosessen skyter fart gjennom den sta
dig klarere tilpasninga til EU-systemet. 

RV mener: 
- Arbeiderklassen må utvikle enheten mel

lom de ulike delene av klassen. Særlig er det 
viktig å utvikle samarbeidet mellom de to ho
vedkreftene i arbeiderklassen - den tradisjo
nelt mannsdominerte og godt organiserte in
dustriarbeiderklassen - og den kvinnedomi
nerte arbeiderklassen i servicenæringene og 
innafor offentlig sektor, og mellom dem som 
har arbeid og de arbeidsløse. 

- En av de største endringene i det norske 
samfunnet etter krigen er at en halv million 
kvinner er kommet i lønnsarbeid etter 1970. 
Både som klasse og «sosialt kjønn» har fler
tallet av dem stor interesse av sosialismen, 
men for å gjøre seg gjeldende kreves det både 
at de får innflytelse i arbeiderbevegelsens or
ganisasjoner - og særegen kvinneorganise
ring. 

- En betydelig del av arbeiderklassen består 
av arbeidsledige, trygda etc. Fagbevegelsen 
må stå solidarisk med dem som er fattige eller 
som blir satt varig utafor produksjonen. Ar
beidsløse o.a. trenger å organisere seg sær
skilt. 

- Det er nødvendig å slåss for å styrke arbei
dernes oppfatning av seg sjøl som en egen 
klasse med grunnleggende felles interesser og 
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verdier. 

- Det er nødvendig å utvikle samarbeidet og 
enheten med arbeidere og undertrykte i andre 
land. Mange kamper kan bare vinnes om de 

, reises på internasjonal basis, som en motmakt 
til kapitalens internasjonalisme.· 

- Fagforeningene er eller bør være arbei
derklassens viktigste kamporganisasjoner, og 
slåss mot stadige angrep på faglige rettigheter 
og velferdsordninger. Fagbevegelsen som hel- · 
het bør gjøre seg fri og uavhengig - gjennom å 
løsrive seg fra partidominans og fra lovverk 
og av taler som binder den «på hender og føt
ter». Derfor er det viktig å styrke ulike tenden
ser til opposisjon i fagbevegelsen. Fagfore
ningene er de viktigste organisasjonene i 
kampen for et sosialistisk Norge.- Sjiktet av 
faglige tillitsvalgte på grunn- og mellomnivå i 
fagbvegelsen spiller en viktig roUe. På den 
ene sida fins her mange radikale arbeiderlede
re med tillit hos arbeidskameratene . På den 
annen side er det sterke mekanismer som vir
ker til åknytte dem til klassesamarbeid og sys
temlojalitet. Svaret på dette må være aktive og 
demokratiske klubber med kontrolJ nedafra
Bare på denne måten kan det bli mulig med et 
alternativ til det sosialdemokratiske lederska
pet. 

Allierte 
Samtidig som arbeiderklassen er blitt mindre 
enhetlig enn før - har mulige allierte blitt flere 
og mer nærstående. Flertallet av sjølsysselsat
te bønder og fiskere har alt å tjene på å slåss 
mot kapitalistisk strukturrasjonalisering - og 
spesielt mot EU-utviklinga. Leveforholda til 
et flertall av de høyt utdanna «mellomlaga» 
gjør at forskjellene i forhold til arbeiderklas
sen er minkende. Her er det viktig at sterk pro
fesjonsbevissth~t ikke _får utvi!de seg til gi;up
pesjåvjnisme elleF ensidi,g .stn,ben _pppover i 
samfunnet, men at kampen knyttes sammen 
med interessene til det store flertallet. 

For arbeiderklassen er det også mulig å spil
le på motsetninger innad i borgerskapet. EU
saken er et eksempel på dette·. w ~ '" 

De systemkritiske 
bevegelsene 

Viktige bevegelser retter seg mot ulike sider 
av kapitalismen eller den kapitalistiske utvik
linga. Det gjelder NEI-fronten .mot EØS og 
EU, miljøbevegelsen, . kvinnebevegelsen, 
homsebevegelsen, den anti-rasistiske og anti
irnperalistiske solidaritetsbevelsen, ulike ung
doms-aksjoner osv. Innad i disse bevegelsene 
er det viktig å slåss for å utvikle kritikken av 
kapitalismen, og forståelsen for at sosialisme 
«nedafra» er nødvendig for at disse bevegel
sene skal oppnå måla sine. Samtidig er det 
viktig å innarbeide perspektiver fra disse be
vegelsene i den sosialistiske strategien. 

Disse bevegelsene og sakene deres trenger 
oppslutning i arbeiderklassen - og allianser 
med den radikale delen av arbeiderbevegel
sen, for å få gjennomslag for sakene sine. In
nad i arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen 
må vi også arbeide for allianser med disse be
vegelsene. Strømninger i arbeiderklassen som 
står mot riktige miljøkrav, som er rasistiske 
eller som bidrar til å opprettholde kvinneun
dertrykkinga, må bekjempes. 

8. RVs rolle 
Anvender marxistisk teori 

På 1990-tallet har RV utvikla segfra en valg
allianse til et parti med et allsidig arbeid. 

RV er et revolusjonært parti som anvender 
marxistisk teori og metode i en udogmatisk 
analyse av dagens virkelighet. 

Samtidig forsøker RV å integrere sosialistisk 
feminisme og økologisk tenkning i strategien 
sin. 

Dagskamp og sosialistisk 

perspektiv 

RV forsøker å knytte sammen dagskampen og 
kampen for det sosialistiske samfunnet. Folk 
må slåss for livsbetingels ene sine her og nå, 
og gjennom denne kampen kan de bli bevisst 
de maktforholda og de drivkreftene som sty
rer samfunnet, og se behovet for alternativ. 
Foruten å delta i de mange store og· små kam
pene, må RV bidra til teoretisk klargjøring -
og propagandere for det sosialistiske alternati
vet. 

Avsløringer 
Gjennom mangeårig representasjon i de fol
kevalgte organene har RV vist hva vi står for i 
det parlamentariske arbeidet. Vi går ikke av 
veien for å avsløre at disse organene er red
skap for borgerskapet, av korrupsjon, makt
misbruk elJer forvaltningsfeil - elJer for å ut
fordre makta på annen måte. RV setter lojali
teten med folk flest over «spilleregler» som 
tjener de få.Samtidig er det viktig å gå mot yt
terligere svekkelse av de folkevalgte organe
nes representativitet. 

Parlamentarisk og utenom-
parlamentarisk kamp · 

RVerne i de folkevalgte organene arbeider 
sammen med og utveksler kunnskap og infor
masjon med fagforeninger, velforeJ}inger, fol
kelige organisasjoner osv. - og bruker taler
stolen og forslagsretten i de parlamentariske 
organene til å støtte opp om den utenomparla
mentariske kampen deres. Vi tar også opp sa
kene til enkeltmennesker som ikke har fått 
rettferdig behandling. 

Partimodell 
RV er et parti for alle dem som støtter partiets 
gi:unnsyn og betaler kontingent. Samtidig er 
det ønskelig at flest mulig av medlemmene er 
aktivister i utforminga av politikken - og i det 
utadvendte arbeidet. Bare da kan partiet være 
både demokratisk og slagkraftig. 

RV er demokratisk oppbygd. Partiet har, 
også tendensfrihet - dvs. at grupper av med
lemmer som synes de trenger å samordne seg 
for å ivareta bestemte interesser eller syn kan 
organisere seg innad i partiet. Denne organi
seringa skal skje i åpenhet - og ta sikte på 
større enhet i - og slagkraft for - partiet. Or
ganiserte tendenser kan være nødvendig for å 
utvikle partiets strategi og taktikk, og forhin
dre maktkonsetntrasjon . . 

Et arbeiderparti 
RV ønsker å bli et arbeiderparti som den mest 
radikale delen av arbeiderklassen ser som sitt. 
Samtidig arbeider RV for større støtte i mot
standsbevegelsen mot EU, i kvinnebevegel
sen, i miljøbevegelsen - og solidartietsbeve
gelsene. Partiet arbeider for å knytte sammen 
klassekampen og kampene som føres av de 
andre folkelige bevegelsene. 

RV vil arbeide for å utvikle en partikultur 
som skal gjøre det mulig å bryte det vanlige 
mønsteret med at partilivet domineres av mid
delaldrende middelklassemenn. Dette er en 
forutsetning for å bli et arbeiderparti - og et 
parti for kvinner og nye generasjoner av radi
kale. 

Samling av de revolusionære 
kreftene («Omgruppering») 

For RV må partiet aldri bli noe mål i seg sjøl. 
Det har bare eksistensberettigelse så lenge det 
gjør en nyttig jobb i klasse-kampen og i kam
pen for sosialismen. 

Foruten å rekruttere nye medlemmer arbei
der RV for en «omgruppering» i arbeiderbe
vegelsen og på venstresida, som kan samle 
flere på et sosialistisk grunnlag . Det er flere 
tendenser som kan gjøre dette mulig på sikt: 

- I de seinere åra har Arbeiderpartiet mer og 
mer ført en tradisjonelt borgerlig politikk, 
samtidig som utviklinga av kapitalismen ska
per et større behov for at arbeiderne slåss for 
interessene sine. - Samtidig har ledelsen i SV 
ført partiet sitt til høyre - på en kurs som er en 
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blanding av sosialdemokratisme og klasseløs 
populisme. Dette åpner større rom til venstre 
for SV-ledelsen (1994), og kan føre til at opp
brudd fra Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis 
knytter seg til SV. Det kan også føre til avskal
linger i SV av krefter som ønsker seg et alter
nativ til venstre. 

- I miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen etc. 
kan det etterhvert skille seg ut grupper eller 
miljø som har behov for et mer opprørsk og 
sosialistisk alternativ. I omgrupperingsproses
sen vil RV både være både drivkraft og «are
na». Dette krever både teoretisk klargjøring 
og dialog mellom ulike mi ljø. 
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